
Kierownik 
..Gnspodark i 

mgrl11 

WOJTGMINY 
Wieczfnja Koscielna 

woj : mazowieckie 
W· ,1.' K ' . I d ' leczjma OSCle na, ma zr czerw 

GKiI.6220.12.20 15 

DECYZJA 
o srodowiskowych uwarunkowaniach 

Na podstawie art. 71 ust. 1 i ust. 2 pkt 1, art. 75 ust. 1 pkt 4 oraz art. 82 ustawy z dnia 
3 pa±dziemika 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 2016 roku, poz. 353), a takZe § 2 ust. 1 pkt 51 rozporz~dzenia Rady 
Ministr6w z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsiywziyc mog~cych znacz~co 
oddzialywac na srodowisko (Dz. U. z 2016 roku, poz. 71) oraz art. 104 ustawy z dnia 
14 czerwca 1960 roku Kodeks postypowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. 
z 2016 roku, poz. 23), po rozpatrzeniu wniosku zlozonego przez Inwestora - Pani~ Bozeny 
Bockowsk~, zam. Chmielewko 2, 06 - 513 Wieczfnia Koscielna, reprezentowan'!- przez 
Pelnomocnika Pani~ Adrianny Kochanowsk~, Gogolinek 22, 86 - 011 Wtelno 
i przeprowadzeniu postypowania w sprawie oceny oddzialywania na srodowisko 

ustalam 

srodowiskowe uwarunkowania dla przedsiywziycia polegaj~cego na: Budowie chlewni wraz 
z infrastrukturq towarzyszqcq na dzialce nr ewidencyjny 99/3, w obr~bie Grzybo'wo, gm. 
Wieczfnia Koscielna i jednoczesnie: 
I. Okreslam: 
1. Rodzaj j miejsce realizacji przedsi~wzi~cia: 


Planowane przedsiywziycie polegac bydzie na budowie chlewni wraz z infrastruktur~ 


towarzysz~q na dzialce ru ewidencyjny 99/3, w obrybie Grzybowo, gm. Wieczfnia 

Koscielna. 

2. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji j eksploatacji lub uZytkowania 

przedsj~wzi~cia, ze szczegolnym uwzgl~dnieniem koniecznosci ochrony cennych 
wartosci przyrodniczych, zasobow naturalnych i zabytkow oraz ograniczenia 
uciqzIiwosci dla terenow s~siednich: 

1) podczas prowadzenia prac budowlanych stosowac sprzyt sprawny technicznie, 
eksploatowany i konserwowany w spos6b prawidlowy, kt6ry zapewni zabezpieczenie 
srodowiska gruntowo-wodnego przed wyciekami plyn6w technicznych i paliw; 

2) 	na etapie realizacji inwestycji zabezpieczyc materialy pyliste przed rozwiewaniem 
(np. poprzez przykrywanie plandekami); 

3) prace ziemne poprzedzic usuniyciem z podloza (na obszarze planowanych prac ziemnych) 
warstwy urodzajnej gleby; gleby magazynowac w wyznaczonym miejscu, w spos6b kt6ry 
zabezpieczy j~ przed zanieczyszczeniem; po zakonczeniu rob6t budowlanych gleby 
wykorzystac w miary mozliwosci (tylko gdy nie bydzie zanieczyszczony substancjami 
niebezpiecznymi) na terenie w/w przedsiywziycia; nadmiar gleby przekazac uprawnionym 
podmiotom; 

4) 	powstaj~ce na etapie realizacji przedsiywziycia odpady inne niz niebezpieczne 
magazynowac selektywnie w wyznaczonym miejscu, w spos6b kt6ry zabezpieczy przed 
pyleniem, rozwiewaniem odpad6w oraz zanieczyszczeniem srodowiska gnmtowo
wodnego, a nastypnie poddawac procesom odzysku lub unieszkodliwiania przez 
uprawnione podmioty; 

5) prace ziemne prowadzic bez koniecznosci odwodnienia wykop6w; 
6) na etapie realizacji teren przedsiywziycia wyposazyc w srodki do neutralizacji rozlanych 

substancj i ropopochodnych (sorbenty); w przypadku ich awaryj nego wycieku 
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zanieczyszczenie niezwlocznie usun<j.c, a zuzyte srodki do neutralizacji substancji 
ropopochodnych przekazac uprawnionemu odbiorcy do unieszkodliwienia; 

7) na etapie realizacji przedsiywziycia scieki bytowe odprowadzac do szczelnych, 
przewoznych zbiornik6w bezodplywowych, zlokalizowanych w obrybie zapalecza 
socjalnego; zbiorniki systematycznie opr6zniac (nie dopuscie do ich przepelnienia) przez 
uprawniony do tego celu podmiot, a ich zawartosc wywozic do oczyszczalni sciek6w; 

8) 	teren inwestycji, po zakonczeniu prac zwi<j.zanych z budow<j., nalezy uprz<j.tn<j.c i wzdluz 
zachodniej i poludniowej granicy dzialki wykonac nasadzenia zieleni izolacyjnej 
z zimozielonych gatunk6w drzew i krzew6w miejscowego pochodzenia, przy ograniczeniu 
gatunk6w obcych rodzimej florze czy tez modyfikowanych genetycznie, 0 skladzie 
i strukturze odpowiadaj<j.cej siedlisku; 

9) po zakonczeniu budowy, nowo posadzone drzewa i krzewy powinny bye objyte co 
najrnniej trzyletni<j. gwarancyjn<j. pielygnacj<j., polegaj<j.c<j. na odpowiednim sci6lkowaniu 
strefy korzeniowej, podlewaniu, nawozeniu, usuwaniu chwast6w i koszeniu traw; 

10) sztuki padle, do czasu ich wywozu z ternu przedsiywziycia, przechowywac w warunkach 
minimalizuj<j.cych uci<j.zliwose odorow<j.; 

11) zapewnic sprawne czyszczenie chlewni, a takze systematyczny wyw6z sztuk padlych; 
12) gnojowicy nalezy magazynowac w szczelnym bezodplywowym zbiorniku pod rusztami, 

a nastypnie przekazywac do nawozenia gleb (na gruntach wlasnych i/lub przekazywac do 
nawozenia innym rolnikom) illub uprawmonym podmiotom do odzysku lub 
unieszkodliwienia; 

13) transport gnojowicy do miejsc przeznaczenia prowadzic w spos6b zabezpieczaj<j.cy przed 
niezorganizowan<j. emisj<j. odor6w, za pomoc<j. specjalistycznego sprzytu; 

14) zapewnic systematyczn<j. konserwacjy silos6w paszowych; 
15) odpowietrzniki silos6w zaopatrzyc w worki odpylaj<j.ce; 
16) na etapie eksploatacji wody na potrzeby funkcjonowania inwestycji pobierac z sieci 

wodoci<j.gowej oraz projektowanego ujycia wlasnego (studni glybinowej); prowadzic 
rejestr zuzycia wody; 

17) zastosowanie automatycznego systemu pojenia zwierz<j.t, minimalizuj<j.cego zuzycie 
wody; 

18) na etapie eksploatacj i przedsiywziycia scieki bytowe odprowadzac do szczelnego 
zbiornika bezodplywowego; zbiornik systematycznie opr6miac (nie dopuscic do jego 
przepelnienia) przez uprawniony do tego celu podmiot, a jego zawartosc wywozic do 
oczyszczalni sciek6w; 

19) czyszczenie i dezynfekcjy pomieszczen inwentarskich dokonac w technologii 
wykluczaj<j.cej powstawanie sciek6w przemyslowych; 

20) wody opadowe i roztopowe z powierzchni dach6w odprowadzac powierzchniowo na 
wlasny teren nieutwardzony w spos6b nie powoduj<j.cy zalewania teren6w s<j.siednich; 

21) system wodno-sciekowy i zbiornik na gnojowicy regularnie i terminowo poddawac 
pr6bom szczelnosci i konserwacjom; 

22) powstaj<j.ce na etapie eksploatacji przedsiywziycia odpady inne niz niebezpieczne 
magazynowac selektywnie w zamkniytych, szczelnych i oznakowanych pojemnikach lub 
innych opakowaniach odpornych na dzialanie skladnik6w umieszczanych w nich 
odpad6w, zlokalizowanych w wyznaczonym zadaszonym, 0 utwardzonym podlozu 
miejscu; odpady przekazywac uprawnionym odbiorcom do odzysku lub unieszkodliwienia; 
miejsca magazynowania odpad6w niebezpiecznych nalezy oznaczyc i zabezpieczyc przed 
wstypem os6b nieupowaznionych i zwierz<j.t; 

23) powstaj<j.ce na etapie eksploatacji przedsiywziycia odpady inne niz niebezpieczne 
magazynowac selektywnie w szczelnych, zamykanych pojemnikachlkontenerach 
zlokalizowanych w wyznaczonym, 0 utwardzonym podlozu miejscu; w/w odpady 
przekazywae podmiotom do odzysku lub unieszkodliwienia. 
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3. Wyrnagania 	 dotycz~ce ochrony srodowiska konieczne do uwzgl-rdnienia 
w dokurnentacji wyrnaganej do wydania decyzji, 0 ktorych rnowa wart. 72 ust. 
1 ustawy 0 udost-rpnianiu inforrnacji 0 srodowisku i jego ochronie, udziale 
spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz 0 ocenach oddzialywania na srodowisko 
(w projekcie budowlanyrn): 
1) 	 zaprojektowanie budynku inwentarskiego - chlewni, w systemie chowu rusztowego, 

o obsadzie maksymalnej 1500 sztuk tucznik6w; 
2) zainstalowanie w planowanej chlewni maksymalnie; 

8 wentylator6w dachowych 0 poziomie mocy akustycznej nie wiykszym niz 87 
dB kazdy i 0 maksymalnej wydajnosci 11500 m3/h kazdy, z odprowadzeniem 
zanieczyszczen 8 emitorami pionowymi , otwartymi 0 minimalnej wysokosci 5,0 
m i maksymalnej srednicy 0,9m kazdy; 
2 wentylator6w sciennych szczytowych ° poziomie mocy akustycznej nie 
wiykszym niz 93 dB kazdy i ° maksymalnej wydajnosci 40000 m3/h kazdy, 
z odprowadzeniem zanieczyszczen 2 emitorami bocznymi ° minimalnej 
wysokosci 1,5 m kazdy; 

3) zaprojektowanie 2 silos6w paszowych °pojemnosci maksymalnej 26,5 Mg kazdy; 
4) zaprojektowanie szczelnego, dwukomorowego, podrusztowego zbiornika 

bezodplywowego na gnojowicy; 
5) zaprojektowanie szczelnego zbiornika bezodplywowego na scieki bytowe. 

II. 	 Przed rozpocz-rciern realizacji przedsi-rwzi-rcia nie rna koniecznosci 
przeprowadzania oceny oddziaJywania na srodowisko w rarnach post-rpowania 
w sprawie wydania decyzji, 0 ktorych rnowa wart. 72 ust. 1 ustawy z dnia 
3 pazdziernika 2008 roku 0 udost-rpnianiu inforrnacji 0 srodowisku i jego ochronie, 
udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz 0 ocenach oddzialywania na 
srodowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 roku, poz. 353). 

Charakterystyky przedsiywziycia okresla zal,!cznik Nr 1 do niniejszej decyzji. 

UZASADNIENIE 

W dniu 29 grudnia 2015 roku wplynql wniosek Inwestora - Pani Bozeny 
Bockowskiej, zam. Chmielewko 2, 06 - 513 Wieczfnia Koscielna reprezentowanej przez 
Pelnomocnika Paniq Adrianny Kochanowsk'!, Gogolinek 22, 86 - 011 Wtelno, 0 wydanie 
decyzji 0 srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiywziycia polegaj,!cego na: Budowie 
chlewni wraz z infrastrukturq towarzyszqcq na dziake nr ewidencyjny 99, w obrybie 
Grzybowo, gm. Wieczfnia Koscielna, powiat mlawski, woj. mazowieckie. 

Do wniosku dolqczono raport 0 oddzialywaniu przedsiywziycia na srodowisko oraz 
wymagane zalqczniki zgodnie z art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziemika 2008 r. 
o udostypnianiu informacji 0 srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie 
srodowiska oraz 0 ocenach oddzialywania na srodowisko (tekstjednolity: Dz. U. z 201 6 roku, 
poz. 353). 

Zawiadomieniem GKiI.6220.12.2015 z dnia 04 stycznia 2016 roku W6jt Gminy 
Wieczfnia Koscielna wszczql postypowanie administracyjne w sprawie wydania ecyzJI 
o srodowiskowych uwanmkowaniach. Zawiadomienie zostalo przekazane stronom 
postypowania oraz podane do publicznej wiadomosci poprzez zamieszczenie na tablicy 
ogloszen Urzydu Gminy Wieczfnia Koscielna, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej 
Urzydu Gminy Wieczfnia Koscielna oraz na tablicy ogloszen w miejscowosci Chmielewko 
i Grzybowo, informujqc 0 mozliwosci zapoznania siy z aktami sprawy oraz skladania uwag 
i wniosk6w w formie pisemnej , ustnie do protokolu, za pomoc,! srodk6w komu ikacji 
elektronicznej bez koniecznosci opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym 
w przedmiotowej sprawie w terminie 21 dni od daty podania niniejszej informacji do 
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publicznej wiadomosci. Bieg wyznaczonego terminu uplynql 05 lutego 2016 roku. 
lednoczesnie spoleczenstwo zostalo powiadomione 0 mozliwosci zapoznania siy z w/w 
raportem 0 oddzialywaniu na srodowisko. 

W wyznaczonym tenninie wplynql do W6jta Gminy Wieczfnia Koscielna protest 
mieszkanc6w wsi Grzybowo przeciwko realizacji w/w inwestycji. Na powyzsze W6jt Gminy 
Wieczfnia Koscielna udzielil odpowiedzi pismem z dnia 23 lutego 2016 roku. 

Stosownie do art. 77 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 roku 
o udostypnianiu informacji 0 srodowisku i jego ochronie, udziale sp0feczenstwa w ochronie 
srodowiska oraz 0 ocenach oddzialywania na srodowisko (tekstjednolity: Dz. U. z 2016 roku, 
poz. 353) pismem z dnia 04 stycznia 2016 roku, znak: GKiI.6220.12.2015 W6jt Gminy 
Wieczfnia Koscielna wystqpil 0 uzgodnienie warunk6w realizacji wnioskowanego 
przedsiywziycia do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Warszawie oraz do 
Panstwowego Inspektora Sanitamego w Mlawie. 

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mlawie opiniq z dnia 25 stycznia 2016 
roku (data wplywu: 01.02.2016 r.), znak sprawy: ZNS.471.03.2016 pozytywnie zaopiniowal 
warunki realizacji dla w/w przedsiywziycia. 

Inwestor - Pani Bozena Bockowska, zam. Chmielewko 2, 06 - 513 Wieczfnia 
Koscielna pismem z dnia 03 lutego 2016 roku wystqpila do W6jta Gminy Wieczfnia 
Koscielna z informacjq 0 dokonaniu podzialu dzialki nr 99 obryb Grzybowo. W zwiqzku 
z powyzszym w/w przedsiywziycie realizowane bydzie na dzialce nr 99/3. POWYZSZq 
informacjy W6jt Gminy Wieczfnia Koscielna przeslal do Panstwowego Powiatowego 
Inspektora Sanitarnego w Mlawie i Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w 
Warszawie pismem z dnia 
04lutego 2016 roku, znak: GKiI.6220.12.2015. 

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska pismem z dnia 12 lutego 2016 roku (data 
wplywu: 15.02.2016 r.), znak sprawy: WOOS-II.4242.15.2016.NL wezwal W6jta Gminy 
Wieczfnia Koscielna do uzupelnienia raportu 0 oddzialywaniu na srodowisko w/w 
przedsiywziycia. Nastypnie W6jt Gminy Wieczfnia Koscielna wezwal Pelnomocnika 
Inwestora - Paniq Adrianny Kochanowskq do uzupelnienia powyzszego raportu pismem 
z dnia 17 lutego 2016 roku. Pelnomocnik - Pani Adrianna Kochanowska wystqpila do W6jta 
Gminy Wieczfnia Koscielna pismem z dnia 24 lutego 2016 roku 0 przedluzenie terminu do 
wniesienia w/w uzupelnienia do dnia 18 marca 2016 roku. Na powyzsze W6jt Gminy 
Wieczfnia Koscielna wyrazil zgody przy pismie z dnia 29 lutego 2016 roku, znak: 
GKiI.6220.12.2015. Uzupelnienie wplynylo do W6jta Gminy Wieczfnia Koscielna 
w dniu 04 marca 2016 roku. Powyzsze uzupelnienie raportu 0 oddzialywaniu w/w 
przedsiywziycia na srodowisko W6jt Gminy Wieczfnia Koscielna przeslal do Regionalnego 
Dyrektora Ochrony Srodowiska plsmem z dnia 08 marca 2016 roku, znak: 
GKiI.6220.12.20 15. 

Regionalny Dyrektor OclHony Srodowiska postanowieniem z dnia 31 marca 2016 
roku (data wplywu: 04.04.2016 r.), znak: WOOS-II.4242.15.20 16.NL.3 uzgodnil pozytywnie 
warunki realizacji wnioskowanego przedsiywziycia. 

Wobec powyzszego zgodnie z art. 33 i 79 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 roku 
o udostypnianiu infonnacji 0 srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie 
srodowiska oraz 0 ocenach oddzialywania na srodowisko (tekstjednolity: Dz. U. z 2016 roku, 
poz. 353) organ prowadzqcy postypowanie zapewnil po raz drugi udzial spoleczenstwa 
w toczqcym siy postypowaniu administracyjnym. Obwieszczeniem z dnia 06 kwietnia 2016 
roku, znak: GKiI.6220.12.20 15 W6jt Gminy Wieczfnia Koscielna podal do publicznej 
wiadomosci informacjy 0 przedlozonym uzupelnieniu do w/w raportu oraz uzyskanej opinii 
i uzgodnieniu wraz z mozliwosciq zapoznania siy, skladania uwag i wniosk6w w terminie 
21 dni. Bieg wyznaczonego terminu uplynql 02 maja 2016 roku. W podanym terminie nie 
wplynyly zadne uwagi i wnioski. Obwieszczenie wywieszono na tablicy ogloszen w Urzydzie 
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Gminy Wieczfnia Koscielna na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzydu Gminy 
Wieczfnia Koscielna oraz na tablicy ogloszen w miejscowosci Chmielewko i Grzybowo. 
Iednoczesnie W6jt Gminy Wieczfnia Koscielna zawiadomieniem z dnia 19 kwietnia 2016 
roku, znak: GKiI.6220.12.20 15 poinformowal strony postypowania 0 niezalatwieniu sprawy 
w terminie ze wzglydu koniecznosc zapewnienia udzialu spoleczenstwa, wskazujqc nowy 
termin zalatwienia sprawy do dnia 20 maja 2016 roku. 

W ramach procedury oceny oddzialywania na srodowisko z udzialem spoleczenstwa 
przeprowadzonej zgodnie z art. 33 i art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziemika 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 2016 roku, 
poz. 353) organ prowadzqcy postypowanie administracyjne biorqc pod uwagy 
zainteresowanie spoleczne przeprowadzil w dniu 20 maja 2016 roku rozprawy 
administracyjnq otwartq dla spoleczenstwa. Zawiadomienie 0 rozprawie administracyjnej 
otwartej dla spoleczenstwa z dnia 05 maja 2016 roku wywieszono na tablicy ogloszen 
w Urzydzie Gminy Wieczfnia Koscielna, zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej 
Urzydu Gminy Wieczfnia Koscielna, przekazano stronom postypowania oraz soltysowi wsi 
Chmielewko i Grzybowo. Pismem z dnia 17 maja 2016 roku Inwestor - Pani Bozena 
Bockowska wyjasnila, iz wszystkie dokumenty i wyjasnienia dotyczqce planowanej 
inwestycji znajdujq siy w raporcie 0 oddzialywaniu przedsiywziycia na srodowisko. 

W6jt Gminy Wieczfnia Koscielna zawiadomieniem z dnia 20 maja 2016 roku, znak: 
GKiI.6220.12.20 15 poinformowal strony postypowania 0 niezalatwieniu sprawy 
w terminie ze wzglydu koniecznosc zorganizowania otwartej dla spoleczenstwa rozprawy 
administracyjnej oraz mozliwosci v.rypowiedzenia siy co do zebranych w sprawie dowod6w 
i material6w oraz zgloszonych zqdan, wskazujqc nowy termin zalatwienia sprawy do dnia 20 
czerwca 2016 roku. 

Wobec powyzszego W6jt Gminy Wieczfnia Koscielna zawiadomil strony 
postypowania 0 zakonczeniu postypowania dowodowego oraz 0 mozliwosci wypowiedzenia 
siy co do zebranych w sprawie dowod6w i materia16w oraz zgloszonych zqdan w terminie 
7 dni od dnia otrzymania (zawiadomienie z dnia 02 czerwca 2016 r.) . 

Planowane przedsiywziycie nalezy do przedsiywziyc mogqcych zawsze znaczqco 
oddzialywac na srodowisko, 0 kt6rych mowa wart. 59 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 
3 paidziernika 2008 roku 0 udostypnianiu informacji 0 srodowisku i jego ochronie, u9ziale 
spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz 0 ocenach oddzialywania na srodowisko (tekst 
jednolity: Dz. U. z 2016 roku, poz. 353) oraz w § 2 ust. 1 pkt 51 rozporzqdzenia Rady 
Ministr6w z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsiywziyc mogqcych znaczqco 
oddzialywac na srodowisko (Dz. U. z 2016 roku, poz. 71), tj. "ch6w lub hodowla zwierzqt w 
liczbie nie mniejszej niz 210 duzych jednostek przeliczeniowych inwentarza (DIP - przy 
czym za liczby DIP przyjmuje si y maksymalnq mozliwq obsady inwentarza); wsp6lczynniki 
przeliczeniowe sztuk zwierzqt na DIP Sq okreslone w zah}czniku do rozporzqdzenia". 

Przeprowadzone postypowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji 
o srodowiskowych uwarunkowaniach dla w/w przedsiywziycia mialo na celu analizy 
oddzialywan na srodowisko. 

Planowane przedsiywziycie polega na budowie chlewni wraz infrastntkturq 
towarzyszqcq, na dzialce 0 nr ew. 99/3 w obrybie Grzybowo, gmina Wieczfnia Koscielna. 
Powierzchnia w/w dzialki wynosi ok. 4,62 ha. Obecnie teren w/w dzialki nie jest 
zabudowany. 
Bezposrednie otoczenie dzialki, na kt6rej planowana jest inwestycja stanowiq od zacnodu: 
pola uprawne, od p61nocy: tereny leSne, zadrzewione i zakrzewione oraz pola uprawne, od 
wschodu: pole uprawne, od poludnia: pole uprawne i zabudowa zagrodowa. Najblizej 
zlokalizowany budynek mieszkalny (nie bydqcy wlasnosciq Inwestora) znajduje siy 
w odleglosci ok. 119 m od terenu planowanej inwestycji. 
W ramach realizacji przedsiywziycia wykonane zostanq: 
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- dwukomorowy budynek chlewni na maksymalnq ilosc 1500 sztuk tucznika, tj. czyli 
210 DJP (0 powierzchni ok. I440m2), wyposazony poza powierzchniq hodowlanq 
w pomieszczenie biurowe, sanitame i sterowniy komputerowq; 

- dwa silosy na paszy 0 pojemnosci ok. 26,5 Mg katdy; 
- dwukomorowy, szczelny, 0 nieprzepuszczalnym dnie i scianach zbiornik na 

gnojowicy 0 lqcznej pojemnosci ok. 2100 m3 pod planowanym obiektem; 
- szczelny,o nieprzepuszczalnym dnie i scianach, zbiornik bezodplywowy (szambo) na 

scieki socjalno-bytowe 0 pojemnosci ok. 10m3; 

- studnia 
Na terenie inwestycji bydzie znajdowal siy agregat prqdotw6rczy 0 mocy 8 kW sluzqcy jako 
awaryjne zr6dlo zasilania w przypadku przerw w dostawie energii elektrycznej, kt6ry 
zlokalizowany bydzie wewnqtrz budynku. 
Zwierzyta utrzymywane bydq bezsci61kowo, w systemie rusztowym. Budynek zasiedlany 
bydzie warchlakami utrzymywanymi do maksymalnej masy ciala IIOkg. Szacuje siy, iz 
w ciqgu roku odbywac siy bydzie 3,3 cykla po ok. 100 dni. 
W trakcie realizacji przedsiywziycia wyst,,!pi emisja substancji do powietrza oraz halasu, 
spowodowana eksploatacj,,! sprzytu budowlanego i srodk6w transportu. Uciqzliwosci 
zwi"!zane z realizacj,,! przedsiywziycia bydq okresowe i ust,,!pi,,! po zakonczeniu prac 
budowlanych. 
W celu minimalizacji oddzialywania na srodowisko, w sentencji niniejszej decyzji 
wprowadzono warunki majqce na celu ograniczenie emisji substancji pylowych i gazowych 
do srodowiska oraz zabezpieczenie srodowiska gruntowo-wodnego przed zanieczyszczeniem, 
tj. zabezpieczenie material6w pylistych przed rozwiewaniem (np. poprzez przykrywanie 
plandekami) oraz wykorzystywanie do prac budowlanych sprzytu sprawnego technicznie, 
eksploatowanego i konserwowanego w spos6b prawidlowy, kt6ry zapewni zabezpieczenie 
srodowiska gruntowo-wodnego przed wyciekami plyn6w technicznych i paliwa, a takZe 
wyposazenie terenu budowy w srodki do neutralizacji rozlanych substancji ropopochodnych 
(sorbenty), w przypadku ich awaryjnego wycieku niezwloczne usuniycie zanieczyszczen 
i przekazanie zuzytych srodk6w do neutralizacji substancji ropopochodnych uprawnionemu 
odbiorcy. Ponadto wskazano spos6b postypowania z odpadami powstajqcymi na etapie 
realizacji inwestycji, majqcy na celu zabezpieczenie srodowiska przed oddzialywaniem 
zwi"!zanym z magazynowaniem odpad6w oraz spos6b postypowania z wierzchni,,! warstw"! 
gleby. 
Scieki by to we odprowadzane bydq do szczelnych, przewoznych zbiornik6w 
bezodplywowych, zlokalizowanych w obrybie zaplecza socjalnego. Zbiomiki byd,,! 
systematycznie opr6zniane przez uprawniony do tego celu podmiot, a ich zawartosc 
wywozona bydzie do oczyszczalni sciek6w. 
Zgodnie z przedlozonq dokumentacj,,! prace zwiqzane z realizacj,,! inwestycji prowadzone 
byd,,! powyzej poziomu w6d gnmtowych (maksymalnie do 3 m p.p.t) i nie bydzie konieczne 
wykonanie odwadniania wykop6w. 
Gl6wnymi zr6dlami emisji substancji do powietrza na etapie eksploatacji przedsiywziycia 
bydq urz,,!dzenia wentylacyjne obiekt6w inwentarskich w ilosci i 0 parametrach wskazanych 
w sentencji niniejszej decyzji (emisja powstajqca w wyniku prowadzenia hodowli zwierz"!t) 
oraz srodki transportu poruszajqce siy po terenie inwestycji. W sentencji niniejszej decyzji 
nalozono na Inwestora warunki maj,,!ce na celu minimalizacjy oddzialywania planowanej 
inwestycji w zakresie emisji substancji pylowych i gazowych do srodowiska, m.in. tj.: 
prowadzenie transportu gnojowicy do miejsc przeznaczenia w spos6b zabezpieczony przed 
niezorganizowanq emisj,,! odor6w, za pomOCq specjalistycznego sprzytu, przechowywanie 
sztuk padlych, do czasu ich wywozu z terenu inwestycji, w warunkach minimalizuj,,!cych 
uci,,!zliwosc odorowq, sprawne czyszczenie budynk6w chlewni i systematyczny wyw6z sztuk 
padlych oraz zaopatrzenie odpowietrznik6w silos6w w worki odpylaj,,!ce, a takZe zapewnienie 
systematycznej konserwacji silos6w paszowych. 
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Przeprowadzona w raporcie 0 oddzialywaniu na srodowisko analiza rozprzestrzeniania siy 
substancji w powietrzu na etapie eksploatacji przedsiywziycia wykazala, ze przy zachowaniu 
warunk6w okreslonych w sentencji niniejszej decyzji, zostan~ dotrzymane dopuszczalne 
poziomy substancji w powietrzu. 
W chwili obecnej w Polsce brak jest mozliwosci oceny uci~zliwosci odorowej planowanej 
inwestycji , gdyz brak jest odpowiednich akt6w prawnych reguluj~cych te kwestie. JednakZe, 
przeprowadzona ocena oddzialywania planowanej inwestycji na powietrze wykazala, iz na 
etapie eksploatacji przedmiotowego przedsiywziycia, poziomy substancji odoroczynnych 
takich jak amoniak, czy siarkowod6r, pochodz~cych z procesu technologicznego nie 
spowoduj~ przekroczenia aktualnie obowi~zuj~cych norm w tym zakresie zgodnie 
z rozporz~dzeniem Ministra Srodowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartosci 
odniesienia dla niekt6rych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2010 r. Nr 16, poz. 87). 
Z przedlozonej dokumentacji wynika, iz przedmiotowa inwestycja nie bydzie istotnie 
wplywac na klimat. 
W czasie eksploatacji przedmiotowego przedsiywziycia gl6wnymi zr6dlami emisji halasu 
byd~ wentylatory oraz srodki transportu poruszaj~ce siy po terenie inwestycji. 
Przeprowadzone w raporcie 0 oddzialywaniu na srodowisko obliczenia rozprzestrzeniania siy 
halasu wykazaly, ze podczas fazy eksploatacji planowanego przedsiywziycia, przy 
zachowaniu okreSlonych w sentencji decyzji warunk6w, byd~ dotrzymywane dopuszczalne 
poziomy halasu na terenach chronionych akustycznie. 
Na etapie eksploatacji planowania chlewnia zaopatrywania bydzie z wodoci,!gu gminnego 
i projektowanego ujycia wlasnego (studni glybinowej). Prowadzony bydzie rejestr zuzycia 
wody . Zastosowany zostanie system pojenia za pomoc,! poidel miskowych ze smoczkiem, 
kt6re umozliwiaj,! prowadzenie oszczydnego systemu pojenia. 
Po zakonczonym tuczu i sprzedazy tucznik6w chlewnia bydzie poddawana czyszozeniu 
i dezynfekcji (przerwa miydzyprodukcyjna). Czyszczenie obiektu inwentarskiego odbywac 
siy bydzie systematycznie za pomoc,! myjki wysokocisnieniowej. Scieki z w/w procesu byd,! 
odprowadzane do zbiornika na gnojowicy zlokalizowanego pod projektowanym budynkiem. 
Scieki bytowe odprowadzane byd,! do szczelnego, bezodplywowego zbiornika, a nast~pnie 
systematycznie przekazywane za posrednictwem uprawnionych podmiot6w do oczyszozania 
sciek6w. 
Wody opadowe i roztopowe z powierzchni dachowych odprowadzane byd,! powierzchniowo 
na wlasny teren nieutwardzony, w spos6b niepowoduj,!cy zalewania teren6w s,!siednich. 
Ponadto w sentencji niniejszej decyzji wprowadzono warunek, aby system wodno-sciekowy 
I zbiornik na gnOjOWICy regularnie terminowo poddawac pr6bom szczelnosci 
i konserwacjom. 
Eksploatacja przedmiotowego przedsiywziycia wi,!zac siy bydzie z powstawaniem gnojowicy, 
kt6ra gromadzona bydzie w szczelnym bezodplywowym zbiorniku podrusztowym, 
a nastypnie wykorzystywana do nawozenia gleb i/ lub przekazywana uprawnionym 
podmiotom do zagospodarowania. 
Funkcjonowanie przedmiotowego przedsiywziycia wi,!zac siy bydzie z powstawaniem 
odpad6w zar6wno niebezpiecznych, jak i innych niebezpieczne. W przedlozonym raporcie 
o oddzialywaniu przedsiywziycia na srodowisko wyszczeg61niono rodzaje i ilosci odpad6w, 
kt6re powstan,! w trakcie funkcjonowania przedsiywziycia wraz z informacj,! 0 spo8obie 
gospodarowania nimi. W sentencji niniejszej decyzji maj,!cy na celu zabezpieclenie 
srodowiska przed oddzialywaniem zwi'!zanym z magazynowaniem odpad6w, tj. 
magazynowanie odpad6w innych niz niebezpieczne, selektywnie w szczelnych, zamykanych 
pojemnikachlkontenerach zlokalizowanych w wyznaczonym, 0 utwardzonym po ·lozu 
mlejSCU, a takze oznaczenie i zabezpieczenie mlejSC magazynowania odp d6w 
niebezpiecznych przed wstypem os6b nieupowaznionych i zwierzqt. 
Wszystkie powstaj,!ce na etapie eksploatacji przedsiywziycia odpady bydq przekazywane 
uprawnionym podmiotom do odzysku lub do unieszkodliwienia. 
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Obszar pod w/w inwestycjy polozony jest poza obszarami objytymi ochronCj. na 
podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. 0 ochronie przyrody (Dz. u. z 2015 r. poz. 1651, 
ze zm.). Najblizej polozony obszary Natura 2000, obszar specjalnej ochrony ptak6w Doliny 
Wkry i Mlawki PLB140008, znajduje siy w odleglosci ok. 12,4 krn w kierunku poludniowo
zachodnim od planowanej inwestycji. 
Obecnie teren dzialki inwestycyjnej nie jest zabudowany. Bezposrednie otoczenie dzialki 
stanowiCj. tereny lesne, zadrzewione i zakrzewione, zabudowa zagrodowa oraz pola uprawne. 
Inwestycja zostanie zlokalizowana w zachodniej czysci dzialki, w miejscu uzytkowanym 
obecnie jako pole uprawne. 
Zasiyg planowanej inwestycji nie obejmuje teren6w stanowiCj.cych siedlisko lesne, w zwiCj.zku 
z powyzszym, realizacja planowanej inwestycji nie bydzie zwiCj.zana, z wycinkCj. drzew 
i krzew6w. 
Krajobraz tego rejonu przedstawia cechy charakterystyczne dla obszar6w uzytkowanych 
rolniczo z rozproszonCj. zabudowCj. siedliskowCj.. Planowane przedsiywziycie budowy chlewni 
w tym miejscu nie zmieni krajobrazu i charakteru zabudowy. 
Warunek dotyczCj.cy utworzenia pas6w zieleni izolacyjnej z zimozielonych gatunk6w drzew 
i krzew6w miejscowego pochodzenia, rna na celu poprawy walor6w krajobrazowych, 
~. wartosci przyrodniczych, kulturowych oraz estetyczno-widokowych tego terenu, a takze 
zminimalizowanie dla obszar6w sCj..siednich, uciCj.zliwosci powstajCj.cych w wyniku 
eksploatacji inwestycji. Wykonanie trzyletnich zabieg6w pielygnacyjnych posadzonej zieleni 
wymagane jest koniecznosciCj.. stworzenia w miary mozliwosci optymalnych warunk6w do jej 
przyjycia siy i funkcjonowania w bezposrednim sCj.siedztwie chlewni. 
Ze wzglydu na charakter przedsiywziycia, a takze jego lokaJizacjy nie stwierdzono 
mozliwosci wystCj..pienia transgranicznego oddzialywania. 
Zgodnie z przedlozonCj. dokumentacjCj.. na terenie planowanego przedsiywziycia i w jego 
otoczeniu nie wystypujCj.. zabytki chronione na podstawie przepis6w 0 ochronie zabytk6w 
i opiece nad zabytkami. 

W6jt Gminy Wieczfnia Koscielna prowadzCj.c postypowanie nie stwierdzil koniecznosci 
przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko w ramach postypowania w sprawie 
wydania decyzji, 0 kt6rych mowa wart. 72 ust. 1 ustawy udostypnianiu informacji 
o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz 0 ocenach 
oddzialywania na srodowisko, biorCj.c pod uwagy w szczeg61nosci nastypujCj.ce okolicznosci: 

1. 	 Posiadane na etapie wydawania decyzj i dane na temat przedsiywziycia 
i element6w przyrodniczych srodowiska objytych zakresem przewidywanego 
oddzialywania przedsiywziycia na srodowisko pozwalajCj.. wystarczajCj.co ocenic jego 
oddzialywania na srodowisko i ustali6 warunki jego realizacji. 

2. 	 Ze wzglydu na rodzaj i charakterystyky przedsiywziycia oraz jego powiCj.zania 
z innymi przedsiywziyciami nie stwierdzono obecnie mozliwosci ponadnormatywnego 
kumulowania siy oddzialywan tego przedsiywziycia z innymi przedsiywzi((ciami 
zlokalizowanymi poza terenem nalezCj.cym do Inwestora. 

3. 	 Nie stwierdzono mozliwosci negatywnego oddzialywania przedsiywziycia na obszary 
wymagajCj..ce specjalnej ochrony ze wzglydu na wystypowanie gatunk6w roslin 
i zwierzCj.t lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objytych ochronCj.., w tym 
obszary Natura 2000 oraz pozostale formy ochrony przyrody. 

MajCj.c na uwadze powyzsze nalezy przyjCj..c, ze planowane przedsiywziycie nie bydzie 
negatywnie oddzialywac na srodowisko. 
Wobec powyzszego orzeczono jak w sentencji. 

POUCZENIE 

Zgodnie z art. 72 ust. 3 ustawy z dnia 3 paidziernika 2008 roku 0 udostypnianiu 
informacji 0 srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz 
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o ocenach oddzialywania na srodowisko (tekst jednolity: OZ. U. z 2016 roku . po z. 353) 
decyzjy 0 srodowiskowych uwarunkowaniach dolqcza siy do wniosku 0 wydanie decyzji , 
o kt6rej mowa wart. 72 ust. 1 oraz zgloszenia, 0 kt6rym mowa w ust. 1a w/w lIstawy. 
Zlozenie wniosku lub dokonanie zgloszenia powinno nastqpic w terminie 6 lat 0 dnia, 
w kt6rym decyzja 0 srodowiskowych uwarunkowaniach stala siy ostateczna. Zlozenie 
wniosku lub dokonanie zgloszenia moze nastqpic w terminie 10 lat od dnia, w kt6rym decyzja 
o srodowiskowych uwarunkowaniach stala siy ostateczna, 0 iIe strona, kt6ra zlozyla w 1iosek 
o wydanie decyzji 0 srodowiskowych uwarunkowaniach, lub podmiot. na kt6ry zostala 
przeniesiona ta decyzja, otrzymali, przed uplywem terminu, 0 kt6rym mowa w ust. 3. od 
organu, kt6ry wydal decyzjy 0 srodowiskowych uwarunkowaniach, stanowisko, ze realizacja 
planowanego przedsiywziycia przebiega etapowo oraz, ze aktualne Sq warunki rea,lizacji 
przedsiywziycia zawarte w decyzji 0 srodowiskowych uwarunkowaniach. 

Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Samorzqdowego Kolegium Odwolawczego 
w Ciechanowie za posrednictwem W6jta Gminy Wieczfnia Koscielna w terminie 14 ni od 
daty jej doryczenia. 

Zalqcznik: 

1. 	 Charakterystyka planowanego przedsir;wzi?cia. 

Otrzymujq: 

1. 	 Pani Adrianna Kochanorvska 

Gogolinek 22, 86 - OJ 1 Wtelno 


2. Strony postr;powania wg wykazu 

Do wiadomosci: 

1. 	 Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska 

ul. H Sienkiewicza 3, 00 - OJ 5 Warszawa 


2. 	 Pmistwowy Powiatowy Jnspektor Sanitarny w Allawie 

ul. PI. 1 Maja 6, 06 - 500 Aflawa 


3. 	 Pan Henryk Bockowski 

Soltys wsi Chmielewko 

zam. Chmielewko nr 2, 06 - 513 Wieczjnia Koscielna 


4. 	 Pani Miroslawa Golon 

Soltys wsi Grzybowo 

zam. Grzybowo 72, 06 - 5J3 Wieczjnia Koscielna 


5. 	 Tablica ogloszeli w Urzr;dzie Gminy Wieczjnia Koscielna 

6. 	 Strona internetowa gminy W'ieczjnia 

www. ugwieczjnia. bipgminapl 


7. 	 A/a 

Zgodnie Z uSlawq z dnia 16 lislopada 2006 roku 0 oplacie skarbowej 
(ieksl jednolity: Dz. U. z 2015 roktl. poz. 783 ze zm.) pobrano opla!? skarb owq 
w kwocie 205 zl za wydanq decyzH. Nr wplaty: 201 j /O 1988 z dnia 29.12.2015 r. 
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Z Up. WO'I~ 
III 

Zalqcznik Nr I 
do decyzji GKiI.6220.J2.20IS 
z dnia 21 czerwca 2016 rolHl 

mgt'inz. Iv. 
Charakterystyka planowanego przedsi~wzi~ciaKlero nik R 

Gospodarkr K 

Planowane przedsiywziycie polega na budowie chlewni wraz infrastrOktur'l 
towarzysz'lc'l, na dzialce 0 ill ew. 99/3 w obrybie Grzybowo, gmina Wieczfnia Koscielna. 
Powierzchnia w/w dzialki wynosi ok. 4,62 ha. Obecnie teren w /w dzialki OJ jest 
zabudowany. 
Bezposrednie otoczenie dzialki, na ktorej planowana jest inwestycja stanowi'l od zauhodll: 
pola uprawne, od polnocy: tereny lesne, zadrzewione i zakrzewione oraz pola uprawne, od 
wschodu: pole uprawne, od poludnia: pole uprawne i zabudowa zagrodowa. Najblizej 
zlokalizowany budynek mieszkalny (nie byd'lcy wlasnosci'l Inwestora) znajduje si y 
w odleglosci ok. 119 m od terenu planowanej inwestycji. 
W ramach realizacji przedsiywzi((cia wykonane zostan'l: 

- dwukomorowy budynek chlewni na maksymaln'l ilosc 1500 sztuk tucznika, tj. czyli 
210 DJP (0 powierzchni ok. 1440m2) , wyposazony poza powierzchni 'l hodowlan'l 
w pomieszczenie biurowe, sanitame i sterowniy komputerow'l; 

- dwa silosy na paszy 0 pojcmnosci ok. 26,5 Mg kazdy; 
- dwukomorowy, szczelny, 0 nieprzepuszczalnym dnie i scianach 

gnojowicy 0 l'lcznej pojemnosci ok. 2100 m3 pod planowanym obiektem; 
- szczelny, o nieprzepuszczalnym dnie i scianach, zbiomik bezodplyvvowy (szam :o) na 

scieki socjalno-bytowe 0 pojemnosci ok. 10m3
; 

- studnia 
Na terenie inwestycji bydzie znajdowal siy agregat pr'ldotworczy 0 mocy 8 kW sluz'lC jako 
awaryjne zrodlo zasilania w przypadku przerw w dostawie energii elektrycznej , ktory 
zlokalizowany bydzie wewn'ltrz budynku. 
Zwierzyta utrzymywane byd'l bezsci61kowo, w systemie rusztowym. Budynek zasied lany 
bydzie warchlakami utrzymywanymi do maksymalnej masy ciala 110 kg. Szacuje siy. iz 
w ci'lgu roku odbywac siy bydzie 3,3 cykla po ok. 100 dni. 
W trakcie realizacji przedsiywziycia wyst'lpi emisja substancji do powietrza oraz h lasll. 
spowodowana eksploatacj'l sprzytu budowlanego i srodkow transportu. Uci'lzliwosci 
zwi'lzane z realizacj'l przedsiywziycia byd'l okresowe i ust'lpi'l po zakonczeniu prac 
budowlanych. 
Scieki bytowe odprowadzane byd'l do szczelnych, przewoznych zbior ikow 
bezodplywowych, zlokalizowanych w obrybie zaplecza socjalnego. Zbiomiki byd'l 
systematycznie opr6zniane przez uprawniony do tego celu podmiot, a ich zawa\10sc 
wywozona bydzie do oczyszczalni sciek6w. 
Prace zwi'lzane z realizacj'l inwestycji prowadzone byd'l powyzej poziomu wod gruntowych 
(maksymalnie do 3 m p.p.t) i nie bydzie konieczne wykonanie odwadniania wykopow. 
Glownymi zr6dlami emisji substancji do powietrza na etapie eksploatacji przedsiywziycia 
byd'l urz'ldzenia wentylacyjne obiektow inwentarskich (emisja powstaj'lca w wyniku 
prowadzenia hodowli zwierz'lt) oraz srodki transportu poruszaj'lce siy po terenie inwesty .ii . 

W czasie eksploatacji przedmiotowego przedsit(wziycia glownymi zrodlami 'misji 
halasu byd'l wentylatory oraz srodki transportu poruszaj'lce siy po terenie inwestycj i. 
Przeprowadzone w raporcie 0 oddzialywaniu na srodowisko obliczenia rozprzestrzenian'a sit( 
halasu wykazaly, ze podczas fazy eksploatacji planowanego przedsiywziycia, przy 
zachowaniu okreslonych w sentencji postanowienia warunkow, byd'l dotrzymywane 
dopuszczalne poziomy halasu na terenach chronionych akustycznie. 
Na etapie eksploatacji planowania chlewnia zaopatrywania bydzie z wodoci'lgu gmi nego 
i projektowanego ujycia wlasnego (studni glybinowej). Prowadzony bydzie rejestr zu' ycia 



wody. Zastosowany zostanie system pojenia za pomocq poidel miskowych ze smoczkiem, 
kt6re umozliwiajq prowadzenie oszczydnego systemu pojenia. 
Po zakonczonym tuczu i sprzedazy tucznik6w chlewnia bydzie poddawana czyszczeni u 
i dezynfekcji (przerwa miydzyprodukcyjna). Czyszczenie obiektu inwentarskiego odbywac 
siy bydzie systematycznie za pomocq myj ki wysokocisnieniowej. Scieki z w/w procesu bydCj 
odprowadzane do zbiornika na gnojowicy zlokalizowanego pod projektowanym budynkiem. 
Scieki bytowe odprowadzane bydq do szczelnego, bezodplywowego zbiornika, a nastypnie 
systematycznie przekazywane za posrednictwem uprawnionych podmiot6w do oczyszczania 
sciek6w. 
Wody opadowe i roztopowe z powierzchni dachowych odprowadzane bydq powierzchniowo 
na wlasny teren nieutwardzony, w spos6b niepowodujqcy zalewania teren6w sqsiednich. 
Eksploatacja przedmiotowego przedsiywziycia wiqzac siy bydzie z powstawaniem gnojowicy, 
kt6ra gromadzona bydzie w szczelnym bezodplywowym zbiomiku podrusztov,,')'m. 
a nastypnie wykorzystywana do nawozenia gleb i/lub przekazywana uprawnionym 
podmiotom do zagospodarowania. 
Funkcjonowanie przedmiotowego przedsiywziycia wiqzac siy bydzie z powstawaniem 
odpad6w zar6wno niebezpiecznych, jak i innych niebezpieczne. Wszystkie powstajqce na 
etapie eksploatacji przedsiywziycia odpady bydq przekazywane uprawnionym podmiotom do 
odzysku lub do unieszkodliwienia. 

Obszar pod w/w inwestycjy polozony jest poza obszarami objytymi ochronCj na 
podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. 0 ochronie przyrody (Oz. u. z 2015 r. poz. 165 I, 
ze zm.). Najblizej polozony obszary Natura 2000, obszar specjalnej ochrony ptak6w Ooliny 
Wkry i Mlawki PLB 140008, znajduje siy w odleglosci ok. 12,4 km w kierunku poludniowo
zachodnim od planowanej inwestycji. 

Obecnie teren dzialki inwestycyjnej nie jest zabudowany . Bezposrednie otoczenie 
dzialki stanowiq tereny lesne, zadrzewione i zakrzewione, zabudowa zagrodowa oraz pola 
uprawne. Inwestycja zostanie zlokalizowana w zachodniej czysci dzialki, w miejscu 
uzytkowanym obecnie jako pole uprawne. 
Zasiyg planowanej inwestycji nie obejmuje teren6w stanowiqcych siedlisko lesne, w zwiCjzku 
z powyzszym, realizacja planowanej inwestycji nie bydzie zwiqzana, z wycinkq drzew 
i krzew6w. 
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