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DECYZJA 
o srodowiskowych lIwarunlwwaniach 

Na podstawie art. 71 ust. 1 i ust. 2 pkt art. 75 ust. 1 pkt 4 oraz art. 82 ustawy z dnia 
3 paidziernika 2008 roku 0 udostypnianiu informacji 0 srodowisku i jego ochronie, lldziale 
spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz 0 ocenach oddzialy\\ania na srodowisko (tl'kst 
jednolity: Dz. U. z 2013 roku, pOZ. 1235 ze zm.). a takze ~ 3 ust. :2 pkt 2 w ZWi,P-:KlI 7 ~ 3 liSt. 

1 pkt 102 rozporzqdzenia Rad)' Ministrow z dnia 9 listopada 20 I 0 roku \\' :;pnl\\ie 
przedsiywziyc 1110gqeyeh znaczqeo oddzialywac n<.1 srodo\\ isko (Dz. l", L. 2010 mku \ r _13. 
poz. 1397 ze zm.) oraz art. 104 lIstawy z dniu 14 ezenvea ] ()6U rukll Kocleks postypll\\al1i~1 

administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U, z 2013 roku. poz. 267 ze zm.), po rozpatrzeniu 
wniosku zlozonego przez Inwestora - Pana Daniela Bockowskiego, zam. Chmielewko 
06 513 Wieezfnia Koscielna, reprezentowanego przez Pelnol11ocnika Paniq Adriann~ 

Kochanowskq, Gogolinek 22, 86 .. 011 Wtelno i przeprtnvadzeniu post~powania w sprawie 
oceny oddzialywania na srodowisko 

ustalam 

srodowiskowe uwarunkowania dla przedsiywziycia polegajqeego na: Rozbudowie 
istniejl.}cego budynku inwentarskiego - chlewni ° obsadzie istniejqcej 100,80 DJ P 
° projektowanl.} obsad~ do 105 DJP, na dzialce ° numerze ewidcncyjnym 69 
w miejscowosci Chmielewko, gmina Wieczfnia Kosciclna, powiat mhn\'sl"j, woj. 
mazowieckie i jednoczesnie: 

I. 	 Okreslam: 
1. Rodzaj i miejsce realizacji przedsifrwzi~cia: 
Planowane przedsiywzi~cie polegac b~dzie 11a: Rozbudo\\ie istl1leJ<}cego budynku 
imventarskiego - chlewni 0 obsadzie istniejqccj 100,80 D.lP 0 projektowaml obs<1d~ do 105 
DJP, na dzialce 0 numerze ewidencyjnym 69 w miejscowosei Chmiele\vko, gmina \\licczfhia 
Koscielna. 
2. 	 Warunki wykorzystania terenu w fazie rcalizacji i cl{sploatacji lub lli:~tko"allia 

przedsi~wzi'tcia, zc suzcgolnym uwzgl~dnicnielll konicczllosci ochrollY Ctnn~ch 

wartosci p.'z)'rodniczych, zasob6w naturalnych i zabytkow oraz ognmiczenia 
uciqzliwosci din terenow s~!siednich: 

1) 	 prace ziemne poprzedzic usuni~ciem z podloza (na obszarze plano\\anych pra-: 
ziemnych) warstwy humusu; humus magazynowac w wyznaczonym miejSctL \V spos6b 
kt6ry zabezpicczy go przed zanieczyszczeniem; po zakOllezeniu robot budO\\lanych 
humus wykorzystac w miary 1110zliwosci (tylko. gdy nie byc/zie zaniel'zyszCLony 
substancjami niebezpiecznymil na terenie \\'W pI7edsi~wL.i'r'cia: c\\entwllllY ludllli:ir 
przekazac uprawnionym odbiorcom: 

2) 	 prace ziel11l1e prowadzic bez konieczl1osci odwodnienia wykopc)\'.; 
3) 	 teren przedsiywziycia nalezy wyposazyc w srodki do ncutralizacji rozlanych subslancji 

ropopochodnych (sorbenty); w przypadku ich awaryjncgo wycieku zanieczyszcz\;'nie 
niezwlocznie USUl1qC, a zuzyte srodki do neutralizacji substancj i ropopoci1udnych 
przekazac uprawnionemu odbiorcy; 

4) 	 praee budmvlane \\'ylwny\\ac przy LlZVclU Spnl\\JII:go teclll1icznic "pr;:~ll:. 

eksploatowanego i konserwowanego \\ sposob pra\\idlowy. ktln) z,lp..:\\ni 
zabezpieczenie sroclowiska grunto\vo - woclnego przecl wyeiekami plynow technicznych 
i pal iw; 
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5) 	 tankowania maszyn budowlanych i pojazdow dokonywac puza tcrcnem przedmiolO\\cj 
inwestycj i; 

6) 	 oleje, smary i inne produkty ropopochodne magazynowac poza terenem przedsi(,'\\'zi~c ia: 
7) 	 na etapie realizacji inwestycji zabezpieczyc materialy pylistc przed rozwiewanicm (llp. 

poprzez przykrywanie plandekami); 
8) utrzymywac porzqdek, systematycznie czysci6 teren inwestycj i na etapie jej realizaLj i, 

usuwac zalegajqcy pyl; 
9) powstajqce na etapie realizacji przedsiywziycia odpady inne niz niebezpieczne 

magazynowac selektywnie w wyznaczonym miejscu 0 L1twardzonej po\vicrzchni. w 
sposob zabezpieczajqcy przed rozwiewaniem, pyleniem odpadow oraz opadcm 
atmosferycznym, a takZe w sposob zabezpieczajqcy srodowisko gruntowo-\vodne przd 
zanieczyszczeniem; powstale odpady zagospodarowac zgodnie z obowi<)L:ujqcyrni 
przeplsaml; 

10)odpady komunalne powstajqce na etapie realizacji inwestycji magazynO\\DC 
w pojemnikach, zlokalizowanych w wyznaczonym miejscu, w sposob zapcwniaj:lcy 
zabezpieczenie srodO\viska gruntowo - wodnego przed zanieczyszczeniem: jx)\\state 
odpady nastt;pnie przekazac uprawnionym podmiotom do zagospodan}\\'ania; 

11) powstajqce na etapie eksploatacj i i ewentualnie l110gqce powstac na etnpic real izacj i 
przedsit;wziycia odpady niebezpieczne magazynowac w zamknit;tych, szczelnych 
i oznakowanych pojemnikach lub/i kontenerach, odpornych na dzialanic skladnik6w 
umieszczanych w nich odpadow, zlokalizowanych w wyznaczonym, ogrodzonym, 
zadaszonym, 0 utwardzonym podlozu miejscu, zabezpieczonym przed wplym.'111 
warunkow atmosferycznych; odpady przekazywac uprawnionym odbiorcoJ11 do odzysku 
lub unieszkodliwienia; miejsca magazynowania odpado\v niebezpiecznych nalezy 
oznaczyc i zabezpieczyc przed wstypem os6b nieupowaznionych i zwierzqt: 

12) na etapie realizacj i i eksploatacji wodif na potrzeby funkcjonowania inwestycj i pobicLl0 
z wodociq,gu gminnego; w przypadku zaistnienia koniecznosci wykonania ujycia 
wlasnego, nalezy Postifpowac zgodnie z obowiq,zujqcymi przepisami prawn; prowadzi0 
rejestr zuzycia wody; 

13) na etapie realizacji i eksploatacji przedsit;wziycia scieki bytowe odprowadzac do 
szczelnego, istniejqcego zbiornika bezodplywowego, zbiornik systcmatycznie oprozninc 
(nie mozna dopuscic do jego przepetnienia) przez uprawlliony do tego c,-,Iu podmio\, 
a scieki wywozic do oczyszczalni sciekow; 

14)odpady inne niz niebezpieczne (w tym odpady kOl11unalne) powstaj'lce na etnpi;; 
eksploatacji inwestycji, l11agazynowac selektywnie w pojemnikach lub/i kontenerach, 
zlokalizowanych w wyznaczonym miejscu 0 utwardzonym podlozt!, \\ spos6o 
zabezpieczajqcy przed zanieczyszczeniem srodowiska grul1lOwo - wodnego: po\\star,; 
odpady nastypnie przekazac uprawnionym podmiotom do zagospodarowania; 

15) gnojowicy magazynowac w szczelnych kanalach poclrusztowych. a IH1St~PI1;'~ 
wykorzystywac rolniczo: 

16) transport gnojowicy do l11iejsc przeznaczenia pro\vadzic w spos6b zabezpiecz.aj'iCJ przed 
niezorganizowanq el11isjq odorow, za pomOCq specjalistycznego sprzytu; 

17) sztuki padle, do czasu ich wywozu z terenu przedsiywziycia. przecho\\Y\\TlC 
w warunkach minimalizuj'lcych uciqzliwosc odorowq; 

18) zapewnic systematyczne czyszczenie chlewni, a tak:Zc systematyczny WY\Vl)Z sztuk 
padlych; 

19) odpowietrzniki silosow zaopatrzyc w worki odpylajC\ce: 
20) zanieczyszczenia z istniej'1cej chlewni 0 obsauzie 480 SZL warchlako\\ 41W SLL 

tucznikow odprowadzac tak jak dotychczas poprzez 



- 6 wentylator6w dachowych 0 wyd(~jnosci l11aksymalnej J1550 mJ/h bidy. 
zanieezyszezenia odprowadzac 6 emitorami pionow)'mi, ot\v;lrtymi 0 \\'ysok(l~ci h.() !l1 i 
sredniey 0.9 111 kazd): 
- 2 wcntylatory seienn\.? szczytowe 0 wyclujnosci maksymalncj 21000 m1/h kn):dy z 
odprowadzeniem zanieczyszczel1 maksymalnie 2 el11itorami pionowymi. otwanymi 0 

minimalnej vvysokosci 6,6 111 i maksymalnej srednicy 1,4 (w skutek wykonania Lila 
kazdej z nieh indywidualnej pionowej obudowy); 

21) wszystkie praee na obudowie wentylatorow szezytowych (m.in. konscrwacja) prowadzic 
przy wylqczonych urzqdzeniach; 

22) zastosowac system pojenia zwierzqt minimalizujqcy zuzycie \\ody; 
23) czyszczenia i dezynfekcii pomieszczell il1wentnrskieh dokony\,v3c \\' technologii 

wykluczajqcej powstawanie scieko\v przel11yslowych: 
24) wody opadowe i roztopowe z powierzehni dachowych oraz tercno\\ ut\\ardzol1ych 

odprowadzac powierzchniowo na wiasny teren nieutwardzony. W sposl)b nie 
powodujqcy zalewania terenow sqsiednich; 

25) system wodno - sciekoVv), oraz system gnojowy regularnie i tcrmino\\'o podcla\\ac 
probom szczelnosci i konsen\acjom: \vszelkic \\ykrytc nicszczelnosci [xld;. ,l\\,lI'i~ 

niezwlocznie usuwac. 
3. Wymagania dotycz~!CC ochrony srodowiska koniccznc do uwz~l\'dniellia 

w dokumentacji wymngancj do wydania dccyzji, 0 kt6rych mowa " art. n ust. 
1 ustawy 0 udostlCpnianiu informacji 0 srodowislm i jcgo ochronit:, udziale 
spoleczenstwa W ochronic srodowiska oraz 0 occnach oddzialywania na SI'odowisko 
(w projckcie budowlanym): 

1) zaprojektO\,.,anie budynku inwentarskiego chlewni \\' systcll1ic chov .. u rusltom..:gu (,) 
obsadzie maksymalnej 750 szt. tuezniko\.,.,: 

2) zaprojektowanie szezelnych, bezodplywowych kanalow podrllsztowych; 
3) zaprojektowanie w projektowanym blldynku inwcntmskim (dobudo\\ic' chk\\l1i) 

maks ymalni e: 
- 5 wentylatorow dachowych 0 moey akustyeznej nie wiykszej niz 82,0 dI3 bid: 
i wydajnosci maksymalnej 11550 m3/h kazdy. z odprowadzeniem zanicezyszczCl1 
5 emitorami pionowymi. otwartymi 0 \.,.,ysokosci minimalnej 6,6 l11 i ~r\.?dnicy 

maksymalnej 0.9111: 
- 2 \\Tntylatoro\.\ seicnnych szczytowych 0 mocy akustycZIlcj nit' \\iekszcj niz. ~6.0 d[3 

kazdy i wyd,unosci maksymalnej 21000 nr'/h kazdy z odpro\\uclzcniell1 z:tllicCL~ ::izczcn 
maksYl11alnie 2 emitorami pionowymi, ot\vartymi 0 minimainej \vysokosei 6.6 III 

i maksymalnej srednicy 1.4 111 (w skutek wykonania dla kazdego z nich indy\\idualnej 
pionowej obudowy). 

II. 	 Przcd rozpocz~ciem rcalizacji przcdsi~wzi~cia nie 111:1 konicczllusci 
przeprowadzania oceny oddziatywania na srodowislw w ramach post\,powallia 
w sprawic wydania dccyzji, 0 l\.tol·ych mowa \\ art. 72 ust. 1 lI~t;\wy I~ dllia 
3 pazdziernika 2008 roku 0 udost~pnianiu informacji 0 srodowisku i jego ochrollic, 
udzialc spolcczcnstwa W ochronic srodowiska OnlZ 0 occnach oddzi~J1ywallia na 
srodowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 rolm, poz. 1235 zc ZIU.). 

Charakterystyk~ przedsiywzit;ciu okrdlll z(\l~lCZnik ~r 1 do nini\.?jsz\.?j dccyzji. 
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UZASADNIENIE 


Wnioskiem z dnia 10 kwietnia 20 IS roku Inwestor - Pan Daniel [3ockowski, zam. 
Chmielewko 2, 06 - 513 Wieczfnia Koscielna wystqpil do W6jta Gminy Wieczfnia KoscidnJ 
o wydanie decyzji 0 srodowiskowych lIwarllnkowaniach dIn przedsiywziycia po\egajqcego na: 
Rozbudowie istniejqcego budynku inwentarskiego - chlewni 0 obsadzie istnieji:lcej 100,Sg 
DJP 0 projektowan'l obsady do 55 DJP, na dziake 0 numerze ewidencyjnym 69 
w miejscowosci Chmielewko, gmina Wieczfnia Koscielna, powiat mlawski, woj. 
mazowieckie. 

Do wniosku dolqczono karty informacyjn'l przedsiywzit;cia zgodnic z art. J lISl. pkt:) 
oraz wymagane zalqczniki zgodnie z art. 74 Ust. I ustawy z dnia 3 pazdziernik,\ 100H 1. 

o udostypnianiu informaeji 0 srodowisku i jego ochronie. udl.iale SP0!cClCllSt\\[l \\. L)(:hruJli~ 

srodowiska oraz 0 oeenach oddzialywania na srodo\visku (tekst jcdnolity: Dz. l '. z 2013 rokli. 
poz. I ?"_.))~ ze zm..) 

Zawiadomieniem GKiL6220.2.2015 z dnia 14 kwietnia 2015 roku W6jt Gminy 
Wieczfnia Koseielna wszezql postypowanie administraeyjne \\' sprawie wydunia decyzji 
o srodowiskovvych uwarunkowaniaeh. Zawiadomienie zostalo przekazane stronUI1l 
postypowania oraz po dane do publicznej wiadol11osci poprzez zamieszczenic 11£1 labJic;' 
ogloszen Urzydu Gminy Wieczfnia Koseielna, na stronie Biuletynu Infonnacji Publicznei 
Urzydu Gminy Wieezfnia Koscielna oraz l1a tabliey ogloszel1 W miejscowosci Ch1l1ielcwko. 

Stosownie do art. 64 ust. 1 pkt I i 2 ustawy z dl1ia 3 pazdziernika 2008 roku 
o udostypnianiu informacji 0 srodowisku i jego ochrol1ie, udziale spolecze6stwu W ochrol1ie 
srodowiska oraz 0 ocenaeh oddzialywania na srodowisko (tekst jednolity: Oz. U. z 2013 !'Okl!, 
poz. 1235 ze zm.) W6jt Gminy Wieczfnia Koscielna pismem GKiI.6220.2.20 15 7. dnia 
14 kwietnia 2015 roku \vystqpil do Regionalnego Dyrektora Ochron) Sroclowiska 
w Warszawie oraz do PaIlstwowego Powiatowego Inspcktora Sanitarnegl) \\ rvlla\\ie 
o wydanic opinii, co do obowi~!zku przeprowactzenia oceny oddzi,iI) \\1:lnia 11<1 ~rud\)\\isko lila 
w/w przedsiywziycia i sporz<'}dzenia raportu 0 oddzialywuniu przedsiywziycia na 5roclowisko 
oraz jego ewentualnego zakresu. 

Regionalny Dyrektor Oehrony Srodowiska postanowieniem z dnia 23 kwidnia 2015 
roku (data wplywu: 27.04.2015 r.), znak: WOOS-Il,4240,490.2015.IA wyrazil opil1i~. ze dla 
w/w przedsiywziycia istnieje koniecznosc przeprowadzenia oceny oddzial;. \\~ll1ia na 
srodowisko. 

PaJ1StwOWY Powiato\vy Inspektor Sanitarny w .iv1h1\vic pustano\vh:nicl1l I, dllia 
29 kwietnia 2015 roku. znak: ZNS,471.26.2015 wezwal W6jtu Cminy Wieczlilia K05cielna 
do uzupeinienia karty informacyjnej przedsiywziycia. Nastypnie W6jt Gminy Wieczfnia 
Koscielna wezwal Inwestora Pana Daniela Bockowskiego, zam. Chmielewko 2. 06 - 51 J 
Wieczfnia Koseielna do uzupeinienia w/w dokumentacji. W/w LLzupelnienie wplyn~lo do 
W6jta Gminy Wieczfnia Koscielna w dniu 05 maja 2015 roku. 

W6jt Gminy Wieczfnia Koscieina pisme111 z dnia 11 111aja 2015 wkl!. znak: 
OKiI.6220.2.20 15 przeslal uzupelniomi dokumentacjt; do Pal1st\\Owcgo Powialo\\'cgu 
Inspektora Sanitarnego w Mlawie . .Iednoczesnie zawiadomieniem z dnia II m~lja 2015 roku 
W6jt Gminy Wieczfnia Koscielna poinformowal strony postt;powRnia () niezaiatvvieniu 
sprawy w terminie. 

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mlawie opinii:) Nr ZNS,471.26.20 15 
z dnia 21 maja 2015 roku (data wplywu: 27.05.2015r.) odst,!pi! od obowi'lzku 
przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko db planowallego przedsit;'\\zit;'cia. 

Wobec powyzszego W6jt Gminy Wieczfnia Kosciellla po dokomll1iu allaliz: 
planowanego przedsiywziyeia oraz bior,!c pod uwagt; powyzsze opillie. uwzgiyuniajuc lqczne 
lIwarunkowania zawartc wart. 63 liSt. 1 ustawy z dnia 3 pnzdziernika 2008 roku 
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o udostypnianiu informacji 0 srodowisku i jego ochronie, udziale spoIcCZCl1Sl\\l\ \V ochronie 
srodowiska oraz 0 ocenach oddziatywania na srodowisko (tekst jednolity: OZ. U. z 2013 rob, 
poz. 1235 ze zm.) postano\vicniem GKiL6220.2.2015 z dnin 29 maja 15 roku nalozyl 
obowhtzek przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko. 

Postanowieniem GKil,6220.2.2015 z dnia 18 czerwca 2015 rokll W(\jt Gmillv 
Wieczfnia Koscielna zawiesil postypowanie administracyjne \\ sprawie wydania ckcyzji 
o srodowiskowych uwarunkowaniach dla w/w przedsiywziycia do czasu przedlozenia przez 
Inwestora raportu 0 oddzialywaniu przedsiywziycia na srodowisko. 

lnwestor Pan Daniel Bockowski. zam. Chmiekwko 2. O() 513 \Vil'czfllid 
Koscielna wnioskiem z dnin 17 lipca 2015 roku wystqpil do W6jtn 0111iny Wicez!'llia 
Koscielna 0 zmiany nazwy przedsiywziycia, kt6ra miala brz111iec: Rozbudowa istniej,!ccgo 
budynku inwentarskiego chlewni 0 obsadzie istniejqcej 100.80 DJ P 0 projekto\\un'l- obsadt; 
do 105 DJP, na dzialce 0 numerze ewidencyjnym 69 w miejscowosci Chl11ielc\\ko. gmina 
Wieczfnia Koscielna. Jednoczesnie Inwestor udzielil pelnol11ocnictwa Pani Adriannie 
Kochanowskiej (pelnomocnictwo w aktach sprawy). 
W dniu 17 lipca 2015 roku Inwestor Pan Daniel Bockowski przcdloLyl mport 
o oddzialywaniu na srodowisko dla przedsiywziycia polegujqcego na: Rozbudowic 
istniej'l-cego budynku inwentarskiego - chlewni 0 obsadzic istniejqcej 100,80 DJ J> 
o projektowanq obsady do 105 DJP, na dzialce 0 numerze ewidencyjnym 69 w micjscuw()sci 
Chmielewko, gmina Wieczfnia Koscielna. 

W zwi'l-zku z pO\vyzszym W6jt Gminy Wieczfnia Koscielna postanowieniem z dnia 
22 lipca 2015 roku, znak: GKiL6220.2.2015 podjql zawieszone post~pownnie w spmwie 
wydania decyzji 0 srodowiskowych uwarunkowaninch dla w/w przcdsiywziycia. 

Stosownie do art. 77 ust. 1 pkt 1 i pkt :2 ustawy z dnia 3 pazdziernib 2008 ruku 
o udostypnianiu informacji 0 srodo\visku i jego ochronie. udziak SPOkCZCI1Sl\\d \V ochronie 
srodowiska oraz 0 ocenach oddzinly\\ania 11a srodowisko (teksljednolity: Dz. U. z 201.1 roku, 
poz. 1235 ze zm.) pismem z dnia 27 lipca 2015 roku, znak: GKiL6220.2.2015 \\6jl Cminy 
Wicczfnia Koscielna wystqpil 0 uzgodnicnie warunk6w realizacj i wnioskowancgo 
przedsiywziycia do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Warsz~l\\ie oraz do 
Panstwowego Inspcktora Sanitarnego w Mlawic. 

Postunowieniem z dnia 28 sierpnia 2015 roku, znak: GKiI.6220.2.:2015 \V6jl Gl11iny 
Wieczfnia Koscielnn sprostowal oczyv,:ist'1 omylky \\ wydnnym \ \. cl ni 1I 22 Ii peel 2015 roku 
postanowieniu w ten spos6b, ze \v sentencji postanowienin zmienil obsacly iSlniej;!c4 ze 
100,88 DJP na 100,80 DJP. 

Regionalny Dyrcktor Ochrony Srodowiska pismem z dnia sierpnia 20 I 5 rokll, 
znak: WOOS-IL4242.326.2015.0LN wezwal W6jta Gminy Wicczthia Koscielna do 
uzupelnienia raportu 0 oddzialywaniu na srodowisko w/\\ przedsiywziycia. Nnstl,'pnie \-V6jt 
Gminy Wieczfnia Koscielna wezvval Petnol11ocnika lnwcstora - Pal1i~, /\drianl1y 
Kochanowsk<~ do uzupelnienia powyzszego raportu. UZllpelnienie \\plyn~lo do Wl)jta Cminy 
Wieczfnia Koscielna w dniu 14 wrzcSnia 2015 roku. Na PO\\yzS.l:l' wl'z\\unic l\l'giulUiIh.'go 
Dyrektora Ochrony Srodowiska W6jt Gminy Wicczfnia Kuseiclnu odpo\\iedzi:d PISlIlCll1 Z 

dnia 15 wrzdnia 2015 roku, znak: GKiI.6220.2.2015. 
Nastypnie Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska pis111cm z dnia 

30 wrzdnia 2015 roku znak: WOOS-II.4242.326.2015.0U\J.3 pono\\l1ie wezwal \\'6jta 
Gminy Wieczfnia Koscielna do uzupelnienia raportll 0 oddzialywaniu na srodo\\'isko. 
Kastypnie W6jt Gminy Wieczfnia Koscielna wez\\al piS1111'1l1 Z dnia 08 pa7.dziernik:l 2015 
roku, znak: GKiL6220.2.2015 Peinol11ocnika Paniq Adrianny KOi..:hano\\skq do Llzupc!nienia 
w/w dokumentacji. 
W6jt Gminy Wieczfnia Koscielna pismem z dnia 19 pazdzicrnika 20 I 5 roku. znak: 
GKiI.6220.2.2015 przeslal do Rcgionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska \\/w 
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uzupelnienie, ktore wplyn~lo do Urz~du Gminy Wieczfnia Koscielna w dniu 15 pazclziemika 
2015 roku. 

Regionalny Oyrektor Ochrony Srodowiska postanowieniem z dnia 10 lisLopada 2CJ 15 
roku (data wplywu: 12.11.2015 r.), znak: WOOS-II.4242.326.2015.0LK6 lIzgodnit 
pozytywnie warunki realizacji wnioskowanego przedsi~wziycia. 

Panstwov.'Y Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mlawie nie wydal w tern11!lIe 
ustawowym 14 dni opinii w sprawie warunkow realizacji planowanego przedsiywzi~cia. 
W zwi~zku z powyzszym zastosowano art. 78 ust. 4 lIstawy z dnia 3 pazdziernika 2008 roku 
o udostypnianill informacji 0 srodowisku i jego ochronie. udziak spoleczellS!ml \V ochronie 
srodowiska oraz 0 ocenach oddzialywania na srodowisko (tekst jednolity: Oz. U. z 2013 roku, 
poz. 1235 ze zm.) zgodnie, z ktorym niewydanie opinii w terminie 14 dni od dnia otrzymania 
wniosku traktuje siy jako brak zastrzezel1. 

Zgodnie z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 rokll 0 udostypnialliu 
infonnacji 0 srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczeilstwa W ochronie srodowiska oraz 
o ocenach oddzialywania na srodowisko (tekstjednolity: Oz. U. z 20]3 roku, poz. 1235 ze 

zm.) organ zapewnia mozliwosc udzialu spoleczel1stwa przed wydaniem decYi:ji 
o srodowiskowych uwarunkowaniach, w postypowuniu W r£lm<1ch. kt6rego prowadzona jest 
ocena oddzialywania na srodowisko. Z U\vagi na fakt, iz w pr/.edmiotowym post<;powaJliu 
administracyjnym ocena oddzialywania na srodowisko byla pro\\adzona \Vl)jt Gmitly 
Wieczfnia Koscielna obwieszczeniem z dnia 16 listopada 2015 roku, znak: GKiI.6220.2.20 15 
podal do publicznej wiadomosci informacjy 0 przystqpieniu do przeprowadzenia oeeny 
oddzialywania na srodowisko oraz rozpoczyciu procedury udzialu spoleczellstwa. Zgodnie 
z art. 33 ust. 1 ustav.ry z dnia 3 pazdziernika 2008 roku 0 udost'l'pnianiu inlcml1acji 
o srodowisku i jego ochronie, udziale sp0feczeI1stwa W ochronie srodowiska oraz 0 ocenaeh 
oddzialywania na srodowisko 0 toczqcym si~ postypowaniu poinformowano spoleczel1stwo 
oraz strony postypowania, zawiadomienie wywieszono na tablie), oglosze6 Lrz'l'du Gllliny 
Wieczfnia Koscielna, zamieszczono w Biuletynie Informacji Pliblicznej Urzydu Gminy 
Wieczfnia Koscielna oraz na tablicy ogloszen w miejscowosci Chmielewko, in!ormujac 
o mozliwosci zapoznania siy z aktami sprawy oraz skladania lIwag i wnioskcl\\", 
w przedmiotowej sprawie w terminie 21 dni od daty podania niniejszej inic)J"Jnncji do 
publicznej wiadomosci. lednoczesnie spoleczeI1stwo zostalo powiadomione 0 mozliwosci 
zapoznania siy z w/w raportem 0 oddzialywaniu na srodowisko. VI podanym terminie zadna 
ze stron post~powania ani spoleczeI1stwo nil' zlozyli uwag i wl1iosk6w do pro\V'icl:-c()ne~o 

postypowania. 
Wobec powyzszego Wojt Gminy Wieczfnia Koscielna zawiadomil strony 

post~powania 0 zakonczeniu postypowania dowodowego oraz 0 mozliwosci wypo\Viedzenia 
si~ co do zebranych w sprawie dowod6w i materialow oraz zg!oszonych ZqdaJ1 \V tcrminic 7 
dni od dnia otrzymania (zawiadomienie z dnia 16 grudnia 2015 r.). 

Planowane przedsiywziycie nalezy do przedsiywziyc mog'lcych potencjalnie znaezqco 
oddzialywac na srodowisko, 0 ktorych mowa wart. 59 liSt. I pkl 2 lIstUWYL dnia 
3 pazdziernika 2008 roku 0 udost~pnianiu informacji 0 srodowisku i jego ochronic. udziale 
spoleezet1stwa w ochronie srodowiska oraz 0 ocenach oddzialywania na srodowisko (tekst 
jednolity: Dz. U. z 2013 roku, poz. 1235 ze zm.) oraz w § 3 ust. 2 pkt 2 rozporzE/dzenin Rady 
Ministrow z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsiywziyc mogqcych zn:lczaC,) 
oddzialywac na srodowisko (Oz. U. z 2010 roku Nr 213, poz. 1397 ze Zl11.), 

tj. "przedsiywziycia polegajqce na rozbudowie, przebudowie lub 1110ntazll realizovvanego luh 
zrealizowanego przedsiywziycia v.rymienionego w LISt. 1, z wylC)czeniem przypadkC)\v. \v 

ktorych ulegaj~ca zmianie lub powstajqca w wyniku rozbudowy. przcbudowy lub monln/.ll 
cz~sc realizowanego lub zrealizowanego przedsiywziycia nie osiqga prog6w okrdlonyeh w 
ust. 1, 0 ile progi te zostaly okreslone", w zwiqzku z § 3 liSt. 1 pkt 102 w/w rozporzqdzcni[i, 
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tj.: "chow lub hodowla zwierz'It inne niz wymienione w § 2 ust. 1 pkt 5 L w liczbie nie 
mniejszej niz 60 duzych jednostek przeliczeniowych inwentarza (DlP)". 

Przeprowadzone postypowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji 
o srodowiskowych uwarunkowaniach dla w/w przedsiywziycia miato na celLI analiz~ 

oddzialywaI1 na srodowisko. 
Planowane przedsiywziycie polega na rozbudowie istniej,}cego budynku illwcntarskicgo 

chlewni 0 obsadzie istniejqcej 100,80 DlP 0 projektowanq obsad~' do 105 DJ P. na dzialce 
o nr ew. 69 (0 powierzchni ok. 0,89 ha) w miejscowosci Chmiclcwko. gm. Wicczfnia 
Koscielna. W ramach inwestycji zostanie rowniez posadowiony silos paszowy 0 pojeml1osci 
26,5 Mg oraz wybudowana zostanie studnia. Ponadto obickt zostanie podl::Jczony do inslalacji 
wodociqgowej i clektrycznej. 
Obecnie na terenie planowanej inwestycji znajduje siy budynek inwcntarski - chlcwnia. ktora 
planowana jest do rozbudowy, dwa silosy paszowe 0 pojemnosci 26,5 Mg kazdy, llsttl\\'ione 
na plycic zelbetowej oraz zbiornik bezodplywO\vy na scicki, W istniejt'fcym budynku 
prowadzony jest chow rusztowy trzody chlewnej w ilosc! 100,80 DJP (480 szt. \\archlakow 
i 480 szt. tllcznikow). Po dobudowie chlewni zwiykszy siy obsada 0 105 DJP (750 szL 
tucznikow). L'l:czna obsada po rozbudowie wyniesie 205.80 DJP. Ohecnie i po realiz<lcji 
planowanej inwestycji w ci'l:gu roku odhywaly siy bydq 3 cykle kazdy po ok. 100 dni. L,czna 
powierzchnia zabudowy chlewni wyniesie ok. 714,69 m2

. Po zakOl1czonym tuczu (przerwa 
miydzyprodukcyjna) cblewnia bydzie poddawana czyszczeniu i dezynfekeji. 
Bezposrednie otoczenie terenll inwestycyjnego stanowii:l od polnocy i poludnia drogi gminne, 
od wschodu zabudowa zagrodowa (dzia!ka nr cvv, 71), a od zaehodu Llzytki rolnc, NaJblizsza 
zabudowa mieszkaniowa znajduje sit; w odleglosci ok. 80 m (dzialka 0 nr ew, 7 I) wzglydem 
istniej<j.cego budynku inwentarskiego i ok. 108 m od miejscH planowanej inwcstycji, 

Dzialka inwestycyjna 0 nr ew. 69 vv obrybie Chmielewko, gm. Wieczfnia Koscielna jest 
w cZysci objyta obowiqzuj'lcym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego 
fragmentow miejscowosci gminy Wieczfnia Koscielna uchwalonym Uchwalq Nr V1JIl-t4/07 
Rady Gminy Wieczfnia Koscielna z dnia 14 sierpnia 2007 r. (Dz, Urz, Woj, \1az, z dnia 
14.10.2007 r. Nr 208, poz. 5976). Zgodnie z w/w miejscO\vym planem dzialka po!ozona jest 
na terenie zabudowy zagrodo\vej z dopuszczeniem jednorodzinnej zabudovvy mieszkanio\vej 
z uslugami nieuciqzliwymi (2 RM/MN/U). 
W trakcie realizacji przedsiywzit;cia wystqpi emisja substancji do powietrza oraz Iwlasu, 
spowodowana pracami realizacyjnymi i eksploatacjq srodkow transportu. Ueiqzliwosci 
zwi<j.zanc z realizacj'l: przedsiywziycia bydq okresowc i llstqpiq po zakol1czcniu budo\v), 
W celu zminimalizowania emisji substancji do powietrza. podczas pnm adzenia pmI.' 
budowlanych stosowany bydzie sprzyt sprawny technieznie, eksploatowany i konsemo\v,m:' 
w spos6b prawidtowy. Dodatkowo. \v celu ograniczenia wtornej emisji pylu krCll inwestycji 
utrzymywany bydzie \v nalezytym porz'l:dku i systematycznie ezyszczony. a zalegaja;:y p:-t 
bydzie usuwany, natomiast materialy pyliste b<;d(f zabezpieczone przed rOZ\\lt\\dl1lCm, 
np. poprzez przykrywanie plandekami. 
Powstajqce na etapie realizacji przedsiywziycia odpady inne niz nicbczpieczne 
magazynowane h~dl:} selektywnie w \vydzielonYl1l miejscu 0 utwardzonYl1l podloi.u, v\' spos()h 
ktory zabezpieczy przed pyleniem, rozwiewaniem odpad0w oraz przeJ opadem 
atmosferycznym, a takze zanieczyszczeniem srodowiska gruntowo - wodnego. Odpady 
komunalne magazynowane byd(f w pojemnikach, zlokalizowanych w v\')'znaczonym miejscu, 
zabezpieczonym przed zanieczyszczeniem srodo\'.'iska gruntowo \\'odnego. Nalozono n<l 
Inwestora obowiqzek magazynowania ewentualnie mog'lcych powstaw[lc odpad()\V 
niebezpiecznych w zamkni~tych, szczelnych i oznakowanych pojemnikach illub kontenerach 
odpornych na dzialanie skladnikow 1Il11ieszczonych \\ nich odpadow. zloblizu\\anych 
w wyznaczonym ogrodzonym, zadaszonYl1l. 0 utwardzonym podloZLl 11lICJSCU, 
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zabezpieczonym przed wplywem warunkow atmosferycznych. Miejsca magazynowania 

odpadow niebezpiecznych zostan~ oznakowane j zabezpieczone przed wstypem osob 

nieupowaznionych. Wszystkie w/w odpady poddawane byd,! odzyskowi lub 

unieszkodliwieniu przez uprawnione podmioty. 

Prace ziemne poprzedzone byd,! usuniyciem z podloza (na obszarze planowanych prac 

ziemnych) humusu, ktory bydzie odpowiednio magazynowany w wyznaczonym miejscll. 

a nastypnie wykorzystany zostanie do zagospodarowania powierzchni terenu inwestycyjnego, 

a jego ewentualny nadmiar przekazywany bydzie uprawnionym podmiotom. 


Z przedlozonej dokumentacji i panuj'!cych w obrybie przedmiotowej inwestycji 
warunkow geologicznych (grllntowo - wodnych) jednoznacznie wynika, ze wod) gruntowe 
znajduj,! siy ponizej 2 m p.p.p.t., czyli ponizej poziomu fundamentowania. W zwi,!zku 
z powyzszym nie wystf!.pi wiyc koniecznosc wykonania odwodnienia wykopo\v. Wszystkie 
prace budowlane wykonywane bydf!. przy uzyciu sprzytu sprawncgo techniczni(·. 
eksploatowanego i konserwowanego w sposob prawidlowy, ktor), zapewni zabczpieczeni,~ 
srodowiska gruntowo - wodnego przed v.yciekami plynow technicznych i paliw. Tankuwani..; 
maszyn budowlanych i pojazdow oraz magazynowanie olejow, smarow i innych produkll1VI 
ropopochodnych prowadzone bydzie poza terenem przedsiywziycia. Woda pobierana bydzie 
z wodocif!.gu gminnego lub ujycia wlasnego, a scieki bytowe powstaj,!ce na etapie realizacji 
byd,! odprowadzane do istniej,!cego, szczelnego zbiornika bezodplywowego. W/w zhiornik 
bydzie systematycznie opr6Zniany, aby nie dopuscic do jego przepelnienia, przez uprawniony 
podmiot, a scieki byd,! wywozone do oczyszczalni sciekow. 
Dodatkowo w celu ochrony srodowiska gruntowo wodnego przed zaniel:zyszczeniem, 
zwlaszcza substancjami ropopochodnymi, teren przedsic;wziycia zostanie wyposazony 
w srodki do neutralizacji rozlanych substancji ropopochodnych, a w przypadku ich 
awaryjnego wycieku, zanieczyszczenia zostanq niezwlocznie usuniyte i przekazane 
uprawnionym podmiotom do zagospodarowania. 
GlownYl11i zrodlami el11isji substancji do powietrza na etapie eksploatacji przedsiywziyciu 
bydq systemy wentylacyjne budynku inwentarskiego, a takze srodki transportu porllszaj'1c(' 
siy po terenie inwestycji. W celu minimalizacji emi~ji subsrancji do pO\vietrzH sztuki padle do 
czasu ich wywozu z terenu przedsiywziycia przechowywanc byde) \\ wurunkach 
minimalizujqcych uciqzliwosc odorowq, a wyw6z sztuk padlych b~dzie systcmatyczl1). 
Chlewnia bc;dzie systematycznie czyszczona. Odpowietrzniki silosow bydq zaopatrzone 
w worki odpylajqce. Transport gnojowicy do miejsc przeznaczenia prowadzony bydzie 
przystosowanym do tego celu sprzytem, w sposob w jak najwic;kszym stopniu ogranicz,~qcy 
uciqzliwosc odorow'!. Istniej<)cy budynek wyposazony jest w wentylatory dnchowc 6 szt. 
o wydajnosci 11550 m3/h kazdy, z odprowadzeniem zanieczyszczetl 6 emitorami pionowymL 
otwartymi 0 minil11alnej wysokosci 6,6 m i srednicy 0.9 m oraz 2 wentylatory szczytowe 
o wydajnosci 21 000 m3/11 kazdy z odprowadzeniem zanieczyszczeI1maksymalnie 2 emitorami 
pionowymi, otwartymi 0 minimalnej wysokosci 6,6 m i maksymalnej srednicy 1,4 m 
(w skutek wykonania dla kazdego z nich indywidualnej pionowej obudowy). W/w blldynck 
nie jest ogrzewany. Wszelkie prace na obudowie wentylatorow szczytowych (l11.ill. 
konserwacja) prowadzone bydq przy wyl'!czonych urzqdzeniach. W projektowanym budynku 
chlewni zostanie zainstalowanych maksymalnie 5 wentylatorow dachowych 0 maksymalnej 
wydajnosci 11550 m3/h, z odprowadzeniem zanieczyszczen 5 emitorami piol1()wymi, 
otwartymi 0 srednicy maksymalnej 0,9 m i minimalnej wysokosci 6.6 m k'17c1y. Ponmlto 
zostan,! zainstalowane 2 wemylatory scienne szczytowe 0 wydajnosci maksymalnej 21000 
m3/h kaMy, z odprowadzeniem zanieczyszczen maksymalnie 2 emitorami pionowymi, 
otwartymi 0 minimalnej wysokosci 6,6 m i maksymalnej srednicy 1 A m (w skutek wykonania 
dla kazdego z nich indywidualnej pionowej obudowy). 

http:wodocif!.gu
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Przeprowadzona w raporcie 0 oddzialywaniu na srodowisko analiza rozprzestrzeniania siy 
substancji w powietrzu na etapie eksploatacji przedsiywziycia wykazata. i.e przy zachowaniu 
wanmk6w okrdlonych w sentencji niniejszej decyzji. dopuszczalne poziomy substancji w 
powietrzu zostan'l dotrzymane. Taki.e przepro\vadzona analiza oddzialywania 
skumulowanego wykazala, ze lqczna emisja z planowanego przedsiywziycia z istniejqcq 
chlewni'l na terenie planowanej inwestycji, nie spowoduje przekroczenia obowiqzujC)cych 
standard6w jakosci powietrza. 
W chwili obecnej w Polsce brak jest mozliwosci oceny Llciqzli\'/osci odorowej planowanej 
inwestycji, gdyz brak jest odpowiednich akt6w prawnych regulujqeych te kwestie. JednakZe, 
przeprowadzona oeena oddzialywania planowanej inwestycji na powietrze wykazala. iz 11a 
etapie eksploataeji przedmiotowego przedsiywziycia, poziomy substancji odoroczynnych 
takich jak amoniak ezy siarkowod6r, pochodzqcych z procesll technologicznego, l1ie 
spowoduj'l przekroezenia aktualnie obowi'lzuj'lcych norm \V tym zakresie zgodnie 
rozporzqdzeniem Minisu'a Srodowiska z dnia 26 styezl1ia 20 lOr. w sprm\"ic wartosci 
odniesienia dla niekt6rych substancji w powietrzu (Dz. U. z 20 lOr ~r 16. pOZ. ~n). 
W czasie eksploataeji przedmiotowego przedsiywziycia gl6wnymi zr6dlami emisji halasll 
byd'l wentylatory budynku inwentarskiego oraz rueh pojazd6w po terenie inwestycji. 
W planowanym budynku zostanie zainstalowanych 5 wentylator6w dachowych 0 moc)' 
akustycznej nie wiykszej nii. 82,0 dB kazdy oraz 2 wentylatory szczytowe 0 mocy 
akustycznej nie wiykszej niz 86.0 dB kazdy. W przedlozonej dokumentacj i \\"),kazal1o. ze w 
trakcie eksploatacji przedsiywziycia, przy zastosowaniu warunk6w okreSlonych w sentencji 
decyzji, dopuszczalne poziom)' ha{asll na terenach chronionych akustycznie byde! dotrzymane. 
TakZe przeprowadzona analiza oddzialywania sklll11ulowanego planowanego przedsiywziycia 
z istniej'lc'l chlewni'l na terenie inwestycyjnym wykazala, ze normy dotyczqce standard6w 
srodowiska w tym zakresie byd'l dotrzymane. 

Woda na potrzeby przedmiotowej inwestycji bydzie pobierana z ujycia wlnsnego lub 
z wodoci'lgll gminnego. Woda zllzywana bydzie do pojenia zwierzqi. l1a cele Porz'ldk.o\\e (do 
mycia chlewni) oraz na cele bytowo socjalne. Wielkosc poboru wody bydzie kOl1trolo\\ emu 
i ewidencjonowana. Do pojenia zwierzqt zastosowany byclzie automatyczny syskl1l pojcnin 
- poidetka smoczkowe miseczkowe. minimalizuj'lc), zLlzycie wody. Po zakol1czonym tuczu 
chlewnia bydzie poddawana czyszczeniu i dezynfekcji, kt6re dokonywane bydq w technologii 
wykluczaj'lcej powstawanie sciek6w przemyslowych. Scieki bytowe bydq odprowadzane do 
istniej'lcego, szczelnego zbiornika bezodplywowego. W/w zbiornik bydzic systcmatycznie 
opr6Zniany, aby nie dopuscic do jego przepelnienia, przez uprawniony podl11ioL a scieki bydc! 
wywozone do oczyszczalni sciek6w. Wody opadO\ve i roztopowe z powierzchni dachowych 
i utwardzonych odprowadzane bydq na teren niclItwardzony wlasny lnwestora. w spos6b 
niepowodllj'lcy zalewania teren6w s'lsiednich oraz niezmieniajqcy stanu \\'ody l1a gruncie, 
w szczeg61nosci kierunkll odplywll w6d opadowych, ze szkod q dla grunt6w sC)siednich. 
System wodno - sciekov,1J oraz system gnojo\\<)' bydzie regularnie i tenninowo poddawany 
pr6bom szczelnosci i konserwacjom. Wszystkie wykryte nieszczelnosci bqdz awarie bydq 
niezwlocznie usuwane. 
Na etapie eksploatacji planowanego przedsiywzie;cia bydq powstawaly odpady niebczpieczne 
i inne niz niebezpieczne. Odpady niebezpieczne magazynowane bydq sclekt)'wnic 
w szczelnych, zamykanych i oznakowanych pojemnikach i/lub kontenerach. odpornych na 
dzialanie skladnik6w umieszczanych w nich odpad6w, zlokalizomlI1ych w \\~ dzil:lonym. 
ogrodzonym, zadaszonym miejscu 0 utwardzonym podlozu, zabezpieczonym przed wply\\cm 
warunk6w atmosferycznych. Miejsca magazynowania odpad6w niebezpiecznych bydq 
oznaczone i zabezpieczone przed wstypem os6b nieupowaznionych i zWierZqL Odpad)' inne 
niz niebezpieczne (w tym odpady komunalne) magazynowane byd,) sdektywllie 
w pojemnikach illub kontenerach. zlokalizowanych V·i wydzielonym micjscu 0 ulwardzonej 
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powierzchni, w sposob zabezpieczajqcy srodowisko gruntowo wodne przed 
zanieczyszczeniem. Wszystkie w/w odpady przekazywane bt;d<.t uprawnionym podmiotom do 
odzysku lub unieszkodliwienia. 
Gnojowica magazynowana bt;dzie w szczelnych kanalach podrusztowych, a nastypnie bydzic 
wykorzystywana rolniczo. 
Ozialka inwestycyjna polozona jest poza obszarami obj~tymi ochronq na podstawie lIstJwy 
z dnia 16 kwietnia 2004 r. 0 ochronie przyrody (Oz. U. z 2015 roku, poz.1651). 
Najblizej polozony obszar Natura 2000, obszar specjalnej ochrony ptakow Ooliny Wkry 
i Mlawki PLB140008 zlokalizowany jest ok. 13,3 km w kierunku poludniowo - zachodnim 
od planowanej inwestycji. 
Po zapoznaniu sit; z raportem 0 oddzialywaniu na srodowisko stwierdzono, ze realiz<lcja 
powyzszego przedsitywzitycia nie wymaga koniecznosci nakladania warunko\v jego realizacji 
ze wzglt;du na ochron« przyrody, w tym na obszary Natura 2000 (inwestycja zlokalizoviana 
na terenie przeksztalconym antropogenicznie - istniejqce gospodarstwo). 

Ze wzglt;du na charakter przedsit;wzitycia, a takZe jego lokalizacjty nie stwierdzono 
mozliwosci wystqpienia transgranicznego oddzialywania. 
Zgodnie z przedlozonq dokumentacjq na terenie przedsi«wziycia i w jego otoczeniu nie 
wystypujq zabytki chronione na podstawie przepisow 0 ochronie zabytkow i opiece nad 
zabytkami. 

Wojt Gminy Wieczfnia Koscielna prowadz"c postt;powanie nie stwierdzil konieczlh;:ki 
przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko w ramach postt;powanin w spnmie 
wydania decyzji, 0 ktorych mowa wart. 72 ust. 1 ustaw), udostt;pnianiu infonnncji 
o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz 0 ocenach 
oddzialywania na srodowisko, biorqc pod uwag« w szczegolnosci nastc;pujqce okolicznosci: 

1. 	 Posiadane na etapie wydawania decyzj i dane na temat przedsiywzi~'ci~1 

i elementow przyrodniczych srodowiska objytych zakresem przewidyv,;ancgo 
oddzialywania przedsiywziycia na srodowisko pozwalajq wystarczaj"co ocenic jego 
oddzialywania na srodowisko i ustalic wanmki jego reaJizacji. 

2. 	 Ze wzglydu na rodzaj i charakterystykty przedsiywzi~cia oraz jego POWi'1Z3I1ia 
z inllymi przedsiywzi~ciami istnieje mozliwosc kumulowania si~ oddzialywatl 
w zakresie emisji zanieczyszczeI'l do powietrza atmosferycznego oraz hatasu 
przedsiywziyc znajduj,!:cych si~ na obszarze, na ktory bydzie oddzialywac: jcdnakze 11" 

podstawie przedlozonej dokumentacji organ stwierdza, ze dopuszczalnc poziomy 
substancji w powietrzu nie zostanC) przekroczone, a normy dotyczqce standard6w 
srodowiska w zakresie emisji hatasll b~d'1 dotrzymal1e !HI tcrenach chroniol1) ch 
akustycznie. 

3. 	 Nie stwierdzono mozliwosci negatywnego oddzialywania przedsiywzi~cia na obszary 
wymagajqce specjalnej ochrony ze wzglydu na wystypowanie gatul1kow rosl in 
i zwierzqt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objytych ochrol1:::}, \\' tym 
obszary Natura 2000 oraz pozostale formy ochrony przyrody. 

MajC)c na uwadze powyzsze nalezy przyjqc, ze plano wane przedsiywzi~cie nie bydzic 
negatywnie oddzialywac na srodowisko. 
Wobec pO\vyzszego orzeczono jak w sentencji. 

POUCZENIE 

Zgodnie z art. 72 ust. 3 usta\\t'Y z dnia 3 pazdziernika 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.) decyzjty 0 srodowiskowych lIwarunkowaniach doh~cza 81\; do wniosku 0 wydani-:: 

10 



decyzji,o kt6rej l110wa wart. 72 liSt. 1 oraz zgloszenia, 0 kt6rym mowa w ust. la w/W lIstawy. 
Zlozenie wniosku lub dokonanie zgloszenia powinno nast<tpi6 \V terminie 6 1at od dnia, w 
kt6rym decyzja 0 srodowiskowych uwarunkowaniach stala siy ostateczna. Zlozenie wniosku 
lub dokonanie zgloszenia moze nastqpic w terminie 10 lat od dnia, \V kt6rym dccyzja 0 

srodowiskowych uwarunkowaniach stala siy ostateczna, 0 ile strona. kt6ra zlozyla wniosek a 

wydanie decyzji 0 srodawiskowych uwarunkowaniach, lub padmiot, l1a kt6ry zosta!a 
przeniesiona ta decyzja, otrzymali, przed uplywem terminu. a kt6rym mowa w ust. 3. od 
organu, kt6ry wydal decyzjy 0 srodO\viskowych llwarunkawaniach, stanowisko. ze realizacja 
planowanego przedsiywziycia przebiega ctapowa oraz, zc aktualnc warunki realizacji 
przedsiywziycia zawarte w decyzji 0 srodowiskowych lIwarunkowaniach. 

Od niniejszej decyzji SillZY odwolanie do Samorzqdowego Kolegium OdwoI,\\\'czego 
w Ciechanawie za posrednictwem W6jta Gminy Wieczfnia Kosciclna w terminie 14 dni ad 
daty jej doryczenia. 

",t.·", 

Z up. W6jta 
mgr inz. M 

Kier 
Gospodarki '!I.QJJlI:IfltalZalqcznik: 

1. Charakterystyka planowanego przedsif/wZ1?Cip. ... 
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Zah!cznik Nr 1 
do decyzji GKiI.6220.2.20\S 
zdnia 11 sl\czllI.\J 2016mJm . [ Up. WOJ! 

:n,'n 1I1Z, I 

Charakterystyka planowanego przedsi~wzi~cia Kier nik € efiJlu ,
Jospodarkl K(lMUnJ'nClllnwe~'Y:::l' 

Planowane przedsiywziycie polega na rozbudowie istniejqcego budynku inwentarskiego 
- chlewni 0 obsadzie istniejqcej 100,80 DJP 0 projektowanq obsadlt do 105 DJP, na dzialce 
o nr ew. 69 (0 powierzchni ok. 0,89 ha) w miejscowosci Chmielewko, gm, Wieczfnia 
Koscielna, W ramach inwestycji zostanie r6wniez posadowiony silos paszowy 0 pojemnosci 
26,5 Mg oraz wybudowana zostanie studnia. Ponadto obiekt zostanie podlqczony do instalacji 
wodociqgowej i elektrycznej. 

Obecnie na terenie planowanej inwestycji znajduje si;;r budynek inwentarski chle\\nia, 
kt6ra planowana jest do rozbudowy. dwa silosy paszowe 0 pojemnosci 26.5 Mg kazdy. 
ustawione na plycie zelbetowej oraz zbiornik bezodplywowy na scieki. W istniej'fcym 
budynku prowadzony jest ch6w rusztowy trzody chlewnej \v ilosci 100,80 DJP (480 szt. 
warchlak6w i 480 szt. tucznik6w). Po dobudowie chlewni zwiltkszy silt obsada 0 105 DJP 
(750 szt. tucznik6w). Lqczna obsada po rozbudowie wyniesie 205.80 DJP. Obecnie i po 
realizacji planowanej inwestycji w ciqgu roku odbywaly si;;r bltd" 3 cykle kazdy po ok. 100 
dni. t,qczna powierzchnia zabudowy chlewni wyniesie ok. 714.69 m2

. Po zakOllczonym tuczu 
(przerwa miydzyprodukcyjna) chlewnia bltdzie poddawana czyszczeniu i dezynfekcji. 
Bezposrednie otoczenie terenu inwestycyjnego stano\viq od polnocy i poludnia drogi gminne, 
od wschodu zabudowa zagrodowa (dzialka nr ew. 71), a od zachodu uzytki roine. Najblizsza 
zabudowa mieszkaniowa znajduje siy w odleglosci ok. 80 m (dzialka 0 nr ew. 71) wzglydem 
istniejqcego budynku inwentarskiego i ok. 108 m od miejsca planowanej inwestycji. 

Dzialka inwestycyjna 0 nr ew. 69 w obrybie Chmielewko, gm. Wieczfnia Koscielna jest 
w cZltsci objltta obowiqzujqcym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego 
fragmentow miejscowosci gminy Wieczfilia Koscielna uchwnlonym lJchwalq Nr Vl1l!44/07 
Rady Gminy Wieczfnia Koscielna z dnia 14 sierpnia 2007 r. (Dz. Urz. Woj, \lnz. z dnia 
14.10.2007 r. Nr 208, poz. 5976). Zgodnie z w/w miejscowym planem dziall~a polozona jest 
na terenie zabudowy zagrodowej z dopuszczeniem jednorodzinnej zabudowy mieszkaniowej 
z uslugami nieuciqzliwymi (2 RM/MN/U). 
Gl6wnymi zr6dlami emisji substancji do powietrza na etapie eksploatacji przedsiywzic;cia 
bltdq systemy wentylacyjne budynku inwentarskiego, a takze srodki transportu poruszajqce 
siy po terenie inwestycji. W celLI minimalizacji emisji substancji do powietrza sztuki padle do 
czasu ich wywozu z terenu przedsic:wziycia przechowywane byd~~ \\ wanmkach 
minimalizujqcych uciqzliwosc odorowq, a wywoz sztuk padlych bltdzie systematyczny. 
Chlewnia bltdzie systematycznie czyszczona. Odpowietrzniki silosow bydq zaopatrzone 
w worki odpylajqce. Transport gnojowicy do miejsc przeznaczenia prowadzony bydzie 
przystosowanym do tego celu sprzytem, w spos6b w.iak najwiykszym stopniu ograniczajqcy 
uciqzliwosc odorowq. Istniejqcy budynek wyposazony jest w wentylatory dacho\\e 6 szt. 
o wydajnosci 11550 m3/h kazdy, z odprowadzeniem zanieczyszczen 6 emitorami pionowymi. 
otwartymi 0 minimalnej wysokosci 6,6 m i srednicy 0,9 111 oraz 2 wentylatory slczytO\\e 
o wydajnosci 21000 m3/11 kazdy Z odprowadzeniem zanieczyszcZCI\ maksYIl1<.llnie :2 emitonlll1i 
pionow)'mi. otwartymi 0 minimalnej wysokosci 6.6 m i maksymalnej sreclnicy 1,4 111 

(w skutek wykonania dla kazdego z nich indywidualnej pionowej obudovvy). W/w budynek 
nie jest ogrzewany. Wszelkie prace na obudowie wentylatorow szczytowycb (m.in. 
konserwacja) prowadzone b((dq przy wylqczonych urzqdzeniach. W projektowanym budynku 
chlewni zostanie zainstalowanych maksymalnie 5 wentylatorow dachowych 0 maksymalnej 
wydajnosci 11550 m'/h, z odprowadzeniem zanieczyszczen 5 emitorami pionowymi, 
otwartymi 0 srednicy maksymalnej 0,9 m i minimalnej wysokosci 6.6 m knzdy. Ponndro 
zostanq zainstalowane 2 wentylatory scienne szczytowe 0 wydajnosci maksymalnej 21000 



m3/h kazdy, z odprowadzeniem zanieczyszczen maksymalnie 2 emitorami pionowymi, 
otwartymi 0 minimalnej wysokosci 6,6 m i maksymalnej srednicy 1,4 m (w skutek wykonania 
dla kazdego z nich indywidualnej pionowej obudowy). 

Woda na potrzeby przedmiotowej inwestycji bydzie pobierana z ujycia wlasnego lub 
z wodociqgu gminnego. Woda zuzywana bydzie do pojenia zwierzqt, na cele porzqdkowe (do 
mycia chlewni) oraz na cele bytowo - socjalne. Wielkosc poboru wody bydzie kontrolowana 
i ewidencjonowana. Do pojenia zwierzqt zastosowany bydzie automatyczny system pojenia 
- poidetka smoczkowe miseczkowe, minimalizujqcy zuzycie wody. Po zakoJ1czonym tllCZU 
chlewnia bydzie poddawana czyszczeniu i dezynfekcji, kt6re dokonywane bydq \\' technologii 
wykluczajqcej powstawanie sciek6w przemyslowych. Scieki bytowe bydq odprov,acizane do 
istniejqcego, szczelnego zbiornika bezodplywowego. WIw zbiornik bydzie systematycznie 
oprozniany, aby nie dopuscic do jego przepelnienia, p1'zez uprawniony podmiot a scieki bydq 
wywozone do oczyszczalni sciek6w. Wody opadowe i roztopowe z powierzchni dachowych 
i utwardzonych odprowadzane bydq na teren nieutwardzony wiasny lnwestora, w spos6b 
niepowodujqcy zalewania teren6w sqsiednich oraz niezmieniaj'lcy stanu wody na gruncie, 
w szczeg61nosci kierunku odplywu w6d opadowych, ze szkodq dla grunt6w s'lsiecinich. 
System wodno - sciekowy o1'az system gnojowy bydzie regularnie i terminowo pocldawany 
pr6bom szczelnosci i konserwacjom. Wszystkie wyk1'yte nieszczelnosci bqdz awarie bydq 
niezwlocznie usuwane. 
Na etapie eksploatacji planowanego przedsiywziycia bydq powstawaly odpady niebezpieczne 
i inne niz niebezpieczne. Odpady niebezpieczne magazynowane bydq selekty\\l1ie 
w szczelnych, zamykanych i oznakowanych pojemnikach i/lub kontenerach, odpornych na 
dzialanie skladnik6w umieszczanych w nich odpad6w, zlokalizowanych \\" wydzielonYI1l, 
ogrodzonym, zadaszonym miejscu 0 utwardzonym podlozu, zabezpieczonYI11 przcd wpJY\\\?11l 
warunk6w atmosferycznych. Miejsca magazynowania odpad6w niebezpiecznych b~d<1 

oznaczone i zabezpieczone przed wstypem os6b nieupowaznionych i zwierzqt. Odpady inne 
niz niebezpieczne (w tym odpady komunalne) magazynowane bydq selektywnie 
w pojemnikach i/lub kontenerach, zlokalizowanych w wydzielonym l11iejscll 0 lltwardzonej 
powie1'zchni, w spos6b zabezpieczaj'lcy srodowisko gruntowo wodne przed 
zanieczyszczeniem. Wszystkie w/w odpady przekazywane bydq uprawnionym podmiolOI11 do 
odzysku lub unieszkodliwienia. 
Gnojowica magazynowana bydzie w szczelnych kanalach pod1'uszto'W)1ch, a nastypnie bycizie 
wykorzystywana rolniczo. 
Dzialka inwestycyjna polozona jest poza obszarami objytymi ochronq na podstawic ustawy 
z dnia 16 kwietnia 2004 r. 0 ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 roku, poz.1651). 
Najblizej polozony obszar Natura 2000, obszar specjalnej ochrony ptak6w Doliny Wkry 
i Mlawki PLB 140008 zlokalizowany jest ok. 13,3 km w kierunkll poludniowo - zachodnil11 
od planowanej inwestycji. 


