
mgr Inz. . ............,.......-.. 

o srodowiskowych uwarunkowaniach 

Na podstawie art. 71 ust. 1 i ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 82 oraz 
pkt 1 ustawy z dnia 3 paidziernika 2008 roku 0 udostypnianiu informacji 0 srodowis u . jego ochronie, 
udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz 0 ocenach oddzialywania na 'r owisko (tekst 
jednolity: Oz. U. z 2017 roku, poz. 1405), a takze § 3 ust. 1 pkt 102 rozporz'ldzeni dy Ministr6w 
z dnia 9 listopada 20 1 0 roku w sprawie przedsiywziyc mog'lcych znacz'lco oddzialy a na srodowisko 
(Oz. U. z 2016 roku, poz. 71) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Ko e postypowania 
administracyjnego (tekstjednolity: Oz. U. z 2017 roku, poz. 1257), po rozpatrzeniu ni sku zlozonego 
przez Inwestora - Pana Rafala Tanskiego, zam. W'lsosze 16, 06 - 513 Wi c nia Koscielna 
i przeprowadzeniu postypowania w sprawie oceny oddzialywania na srodowisko 

ustalam 

srodowiskowe uwarunkowania dla przedsiywziycia polegaj'lcego na: bu 0 ie budynku 
inwentarskiego - cblewni 0 obsadzie 209 DJP tucznikow wraz z obiektami to a sz~cymi, na 
dzialce 0 numerze ew. 4212, obr~b W~sosze, gm. Wieczfnia Koscielna, pow at mlawski, woj. 
mazowieckie i jednoczesnie: 

I. 	 Okreslam: 
1. 	 Rodzaj i miejsce realizacji przedsi~wzi~cia: 

Planowane przedsiywziycie poJegac bydzie na budowie budynku inwentars i 
o obsadzie 209 DJP tucznik6w wraz z obiektami towarzysz'lcymi , na dzialce 0 

obryb W'lsosze, gm. Wieczfnia Koscielna. 
2. 	 Istotne warunki korzystania ze srodowiska w fazie realizacji i eksploatacji u uZytkowania 

przedsi~wzi~cia, ze szczegolnym uwzgl~dnieniem koniecznosci ochrony c n ych wartosci 
przyrodniczych, zasobow naturalnych i zabytkow oraz ograniczenia uci~zli osci dla terenow 
s~siednich : 
J) prace budowlane przeprowadzic w godzinach od 6.00 do 22.00; 

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

3) 	 prace ziernne poprzedzic usuniyciem z terenu planowanych wykop6w w~rs ! urodzajnej 
gleby (humusu), gleby magazynowac w wyznaczonym miejscu w spos6b, kt ry abezpieczy j'l 
przed zanieczyszczeniem; po zakonczeniu robot budowJanych gleby wyk rz stac, w miary 
mozliwosci, w ramach zagospodarowania powierzchni na terenie p edmiotowego 
przedsiywziycia (tylko wtedy, gdy nie bydzie zanieczyszczona substancjami ezpiecznymi), 
a ewentualny nadmiar gleby przekazac uprawnionym podmiotom do zagosp owal1la; 

4) powstaj'lce na etapie realizacji przedsiywziycia odpady inne niz niebezpiec 	n magazynowac 
selektywnie w wyznaczonym miejscu placu budowy, w spos6b zabez i zaj'lcy przed 
pyleniem, rozwiewaniem odpad6w oraz zanieczyszczeniem srodowiska gr n wo-wodnego; 
w/w odpady przekazywac uprawnionym odbiorcom do odzysku lub unieszk dhiWiania; 
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5) 	 prace budowlane wykonywac przy uzyciu sprawnego technicznie sprzytu, eksploatowanego 
i konserwowanego w spos6b prawidlowy, kt6ry zapewni zabezpieczenie srodowiska gruntowo
wodnego przed wyciekami plyn6w technicznych i paliw; 

6) 	 w przypadku stwierdzenia koniecznosci odwodnienia wykop6w, prace odwodnieniowe 
prowadzic bez koniecznosci trwalego obnizania poziomu w6d gruntowych; do minimum 
ograniczyc czas odwadniania wykopu oraz ograniczyc wplyw w/w prac do terenu dzialki 
inwestycyjnej; wody z odwodnienia odprowadzac powierzchniowo na wlasny teren 
nieutwardzony, w spos6b nie powoduj,!cy zalewania teren6w s,!siednich oraz niezmieniaj,!cy 
stanu wody na gruncie, w szczeg61nosci kierunku odplywu w6d opadowych ze szkod,! dla 
grunt6w s,!siednich; 

7) 	 na etapie realizacji scieki bytowe zagospodarowac zgodnie z obowicguj,!cymi przepisami; 
8) 	 teren inwestycji, po zak0l1czeniu prac zwi'!zanych z budow,!, uprz,!tn,!c i wok61 budynku 

chlewni nalezy wprowadzic zabezpieczone pasy terenu do zagospodarowania zieleni,! 
izolacyjn,!; nasadzenia zieleni izolacyjnej wykonac z zimozielonych gatunk6w drzew 
i krzew6w miejscowego pochodzenia, przy ograniczeniu gatunk6w obcych rodzimej florze, czy 
tez modyfikowanych genetycznie, 0 skladzie i strukturze odpowiadaj,!cej siedlisku; 

9) 	 kolorystyky budynku ograniczyc do wybranego jednego koloru: jasny odcien szarego lub bezu, 
z wykluczeniem wszelkich barw jaskrawych lub 0 duzej intensywnosci koloru; 

10) po zakonczeniu budowy, nowe posadzone drzewa i krzewy nalezy obj,!c co najrnniej trzyletni,! 
gwarancyjn,! pielygnacj,!, polegajqcq na odpowiednim sci61kowaniu strefy korzeniowej, 
podlewaniu, nawozeniu, usuwaniu chwast6w i koszeniu traw; 

11) na etapie realizacji i eksploatacji inwestycji wody pobierac z sieci wodoci,!gowej; prowadzic 
rejestr zuzycia wody; 

12) na etapie eksploatacji ruch pojazd6w po terenie inwestycji prowadzic w godzinach od 6.00 do 
22.00; 

13) sztuki padle, do czasu ich wywozu z terenu przedsiywziycia, przechowywac w warunkach 
minimalizujqcych uci,!zliwosc odorowq; 

14) zapewnic sprawne czyszczenie chlewni, a takze systematyczny wyw6z sztuk padlych; 
15) transport gnojowicy do miejsc przeznaczenia prowadzic w spos6b zabezpieczaj'!cy przed 

niezorganizowanq emisj,! odor6w, za pomOCq specjalistycznego sprzytu; 
16) zapewnic systematyczn'! konserwacjy silos6w paszowych; 
17) odpowietrzniki silos6w zaopatrzyc w worki odpylaj,!ce; 
18) powstaj'!ce na etapie eksploatacji odpady niebezpieczne magazynowac w zamkniytych, 

szczelnych i oznakowanych pojemnikach, kontenerach lub innych opakowaniach, odpomych 
na dzialanie skladnik6w umieszczanych w nich odpad6w, zlokalizowanych w wyznaczonym, 
ogrodzonym miejscu 0 utwardzonym podlozu, zadaszonym lub zabezpieczonym przed 
wplywem warunk6w atmosferycznych; miejsca magazynowania w/w odpad6w oznaczyc 
i zabezpieczyc przed wstypem os6b nieupowaznionych i zwierz'!t; w/w odpady przekazywac 
uprawnionym odbiorcom do odzysku lub unieszkodliwiania; 

19) powstaj,!ce na etapie eksploatacji przedsiywziycia odpady inne niz niebezpieczne 
magazynowac selektywnie w zarnkniytych i szczelnych pojemnikach lub kontenerach w 
zadaszonym miejscu, w spos6b zabezpieczajqcy przed mozliwosciq powstawania odciek6w 
i zanieczyszczenia srodowiska gruntowo- wodnego; ww. odpady przekazywac uprawnionym 
odbiorcom do odzysku lub unieszkodliwiania; 

20) gnojowicy gromadzic w szczelnych zbiomikachlkanalach podrusztowych, a nastypnie 
wykorzystywac jako naw6z naturalny na gruntach rolnych (zgodnie z wymaganiami przepis6w 
prawa 0 nawozach i nawozeniu) lub/i przekazywac uprawnionym odbiorcom jako odpad do 
zagospodarowania; 

21) zastosowac system pojenia zwierz'!t minimalizujqcy zuzycie wody; 



e 

technologii22) czyszczenie i dezynfekcjy pomieszczen inwentarskich wykonywac 

wykluczajqcej powstawanie sciekow; 


23) na etapie eksploatacji scieki bytowe odprowadzac do szczelnego, planow 
bezodplywowego; w/w zbiornik systematycznie oprozniac (nie mozna d p scic do jego 
przepelnienia) przez uprawnione do tego celu podmioty, a jego zawart 
oczyszczalni sciekow; 

24) wody opadowe i roztopowe z powierzchni utwardzonych oraz z 

odprowadzac powierzchniowo na wlasny teren nieutwardzony, w sposob 

zalewania terenow sqsiednich oraz niezmieniajqcy stanu wody na gruncie, 

kierunku odplywu wod opadowych ze szkodq dla gruntow sqsiednich; 


25) na etapie eksploatacji teren planowanego przedsiywziycia wyposazyc w sro ki (sorbenty) do 
neutralizacji rozlanych substancji ropopochodnych; w przypadku ich awa j ego wycieku 
zanieczyszczenie niezwlocznie usunqc, a zuzyte srodki do neutrali a substancji 
ropopochodnych przekazywac uprawnionym odbiorcom do zagospodarowani ; 

26) system wodno - sciekowy oraz system gromadzenia gnojowicy regular ie i terminowo 
poddawac probom szczelnosci i konserwacjom; wszelkie wykryte nieszczeln bqdz awarie 
niezwlocznie usuwac. 

3. 	Wymagania dotycz~ce ochrony srodowiska konieczne do uwzgl~dnienia okurnentacji 
wymaganej do wydania decyzji, 0 ktorych rnowa wart. 72 ust. 1 ustawy u ost~pnianiu 

inforrnacji 0 srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie s 0 owiska oraz 
o ocenach oddzialywania na srodowisko (w projekcie budowlanyrn): 
1) zaprojektowanie budynku inwentarskiego- chlewni w systemie chowu ruszto 0, 0 obsadzie 

maksymalnej 1491 sztuk tucznikow, w odleglosci nie mniej szej niz 100 m 0 na j bl izszego 

budynku mieszkalnego. 

2) zainstalowanie w planowanym budynku chlewni maksymalnie 12 wentylat dachowych 

o maksymalnej wydajnosci 13000 m3 /h oraz 0 poziomie mocy akustycznej iykszym niz 

80,0 dB kazdy, z odprowadzaniem zanieczyszczen 12 emitorami poziomy minimalnej 

wysokosci 6,0 m kazdy; 

3) 	 zaprojektowanie 4 silosow paszowych 0 pojemnosci maksymalnej 25 Mg kaz 

4) 	 zaprojektowanie agregatu prqdotworczego, olejowego 0 mocy maksy 


z odprowadzeniem zanieczyszczen emitorem pionowym, otwartym 0 mini 


2,0 m i maksymalnej srednicy 0,16 m; 


5) zaprojektowanie szczelnych, podrusztowych zbiornikow (kanalow) do m gazynowailla 

gnoJowlcy ; 

6) Zaprojektowanie szczelnego zbiomika bezodplywowego na scieki bytowe. 

II. 	 Przed rozpocz~ciern realizacji przedsi~wzi~cia nie rna koniecznosci przepro a zania oceny 
oddzialywania na srodowisko w ramach post~powania w sprawie d nia decyzji, 
o ktorych rnowa wart. 72 ust. 1 ustawy z dnia 3 paidziernika 2008 roku [~ost~pnianiu 

informacji 0 srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie s o~owiska oraz 
o ocenach oddzialywania na srodowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 rok , oz. 1405). 

Charakterystyky przedsiywziycia okreSla zalqcznik Nr 1 do niniejszej decyzji . 

UZASADNIENIE 

W nioskiem z dnia 25 stycznia 2017 roku Pan Rafal Tanski , zam. WqSOS e 6, 06 - 513 
Wieczfnia Koscielna wystqpil do Wojta Gminy Wieczfnia K05cielna 0 d nie decyzji 
o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiywziycia polegajqcego na bu 0 ie budynku 
inwentarskiego - chlewni 0 obsadzie 209 DJP tucznikow wraz z obiektami towarzysz c. i, na dzialce 

56 

powi r hni dachow 
powodujqcy 

zczegolnosci 

nej 60 kW 



o numerze ew. 42/2, gm. gmina powiat 
mlawski, woj. mazowieckie. 

Do wniosku dolqczono karty informacyjnq zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 5 oraz 
wymagane z art. ust. 1 ustawy z 3 2008 f. 

o udostypnianiu informacji 0 srodowisku i jego udziale spoleczenstwa w ochronie 
srodowiska oraz 0 oddzialywania na srodowisko jednolity: U. z 2017 roku, poz. 
1405). 

Zawiadomieniem z 30 2017 roku, GKiI.6220.1.2017 Wojt Gminy 
Wieczfnia po stypowanie administraeyjne w sprawie wydania 
o srodowiskowyeh uwarunkowaniach dla przedmiotowego 

Stosownie do art. 64 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 
o udostypnianiu i 0 srodowisku i ochronie, udziale 
srodowiska oraz 0 ocenach oddzialywania na srodowisko jednolity: 
1405) Wojt Gminy pismem 1.2017 z dnia 30 

do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Warszawie oraz do 
Powiatowego w Mlawie 0 wydanie opinii, co do obowiqzku przeprowadzenia 
oceny na srodowisko dla w/w raportu 0 \.JU'u.ual) 

przedsiywziycia na srodowisko oraz 
Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mlawie opiniq z dnia 09 2017 roku (data 

wply\VU: 13.02.2017 ZNS,471.08.2017 przeprowadzenia 
oddzialywania na srodowisko 

W 6jt Gminy Wieezfnia Koseielna zawiadomil strony postypowania (zawiadomienie 
z dnia 28.02.2017 f., 1.2017), wydanie postanowienia w sprawie obowiqzku 

oeeny oddzialywania na srodowisko moze 
ze wzglydu na brak opinii Dyrektora Oehrony 
nowy termin zalatwienia sprawy w eiqgu 5 dni od dnia w/w opinii 

Regionalny Dyrektor Srodowiska opiniq z dnia 20 
01.03.2017 znak: WOOS-I.4240.1 17.IA wyrazil opiniy, ze dla istnieje 
koniecznosc przeprowadzenia oeeny oddzialywania na srodowisko. 

Wobee 	 Wojt Gminy Wieczfnia Koscielna dokonaniu ~' .._'''~-' 
oraz biorqc pod uwagy powyzsze uwzglydniajqc uwarunkowania 

zawarte wart. ust. 1 z dnia 3 pazdziernika 2008 roku 0 udostypnianiu informacji 
o srodowisku i w ochronie oraz 0 ocenach 
oddzialywania na z 2017 poz. 1 postanowieniem 
GKiI.6220.1.2017 z nalozyl przeprowadzenia 

na srodowisko. 
Postanowieniem GKiI.6220.1.2017 z dnia 20 marca W6jt Wieczfnia 

Koscielna zawiesH postypowanie administracyjne w "nY,""J1 o srodowiskowych 
uwarunkowaniach dla w/w przedsiywziycia do czasu Inwestora raportu 
o oddzialywaniu na srodowisko. 

W dniu 31 maja 2017 roku Inwestor Pan Rafal zam. Wqsosze 1 
Koscielna raport 0 oddzialywaniu na srodowisko dla polegaj(fcego na: 
budowie budynku inwentarskiego chlewni 0 obsadzie DJP tucznik6w wraz z obiektanli 
towarzyszqcymi, na 0 numerze ew. 42/2, Wieczfnia Koscielna. 

W z powyzszym Gminy 

17 roku, GKiI.6220.1.20 17 podjql 


o srodowiskowych uwarunkowaniach dla w/w 
Stosownie art. 77 ust. 1 pkt 1 i z 3 paidziernika 2008 

o udost«pnianiu informacji 0 srodowisku i ochronie, udziale w ochronie 
srodowiska oraz 0 oddzialywania na srodowisko jednolity: poz. 
1405) z dnia 06 czerwca 7 roku, GKiI.6220.1.2017 W6jt Gminy 

http:GKiI.6220.1.20


'smem z dnia 

0 

Koscielna wystqpil 0 uzgodnienie warunk6w realizacji wnioskowanego prz ds ~wziycia do 

Regionalnego Oyrektora Ochrony Srodowiska w Warszawie oraz do PaIlstwo e Inspektora 

Sanitamego w Mlawie. 


Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mlawie opini'1 z dnia 21 czerwc 

wplywu: 23.06.2017 r.), znak sprawy: ZNS.471.27.20 17 negatywnie zaopiniowal w i realizacji 
dla w/w przedsiywziycia z uwagi na bliskie usytuowanie planowanej inwestycj p budynk6w 
mieszkalnych. W6jt Gminy Wieczfnia Koscielna w sentencji decyzji nalozyl na In e ora warunek 
zlokalizowania budynku chlewni w odleglosci nie mniejszej niz 100 m od najbli s go budynku 
mieszkalnego. 

Z uwagi na braki merytoryczne Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska p ' mem z dnia 
05 lipca 2017 roku, znak: WOOS-1I.4242.l79.2017.SM wezwal W6jta Gminy Wie f1 ia Koscielna 
do uzupelnienia przedlozonej dokumentacji w zakresie ochrony powietrza i gospo ali i odpadami. 
Nastypnie tutejszy organ wezwal Inwestora pismem z dnia 121ipca 2017 roku do uzu el ienia raportu 
o oddzialywaniu w/w przedsiywziycia na srodowisko. Powyzsze Inwestor zlozyl d ~ 6jta Gminy 
Wieczfnia Koscielna w dniu 19 ljpca 2017 roku . W6jt Gminy Wieczfnia Kosciel , a trzekazal do 
Regionalnego Oyrektora Ochrony Srodowiska w Warszawie uzupelnionq dokumentacj 
241ipca2017 roku. 

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska postanowieniem z dnia 01 wrzeSnia 
wplywu: 11.09.2017 r.), znak: WOOS-II.4242.179.2017.SM.3 uzgodnil pozytywnie w 
wnioskowanego przedsiywziycia. 

W6jt Gminy Wieczfnia Koscielna zawiadomieniem z dnia 12 wrzesnia 2 
GKiI.6220.1.20 17 poinformowal strony postypowania 0 niezalatwieniu sprawy 
terminie wyznaczaj'1c nowy termin zalatwienia sprawy do dnia 31 pazdziernika 2017 

Zgodnie z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 roku 0 udostypni ill informacji 
o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska a 0 ocenach 
oddzialywania na srodowisko (tekst jednolity: Oz. U. z 2017 roku, poz. 1405) r n zapewnia 
mozliwosc udzialu spoleczenstwa przed wydaniem decyzji 0 srodowiskowych uw ruhkowaniach, 
w postypowaniu w ramach, kt6rego prowadzona jest ocena oddzialywania na srodowi k Z uwagi na 
fakt, ii. w przedmiotowym postypowaniu administracyjnym ocena oddzialywania na s 0 owisko byla 
prowadzona W6jt Gminy Wieczfnia Koscielna obwieszczeniem z dnia 12 wrzeSnia 2 1 roku, znak: 
GKiI.6220.1.2017 podal do publicznej wiadomosci informacjy 0 przystqpieniu do p z rowadzenia 
oceny oddzialywania na srodowisko oraz rozpoczyciu procedury udzialu spolecze s a. Zgodnie 
z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 roku 0 udostypnianiu informacji 0 sr d isku i jego 
ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz 0 ocenach oddzialywani n 
o tocz'1cym siy postypowaniu poinformowano spoleczenstwo oraz strony p 

srodowisko 

zawiadomienie wywieszono na tablicy ogloszen Urzydu Gminy Wieczfnia Koscielna mieszczono 
w Biuletynie Informacji Publicznej Urzydu Gminy Wieczfnia Koscielna oraz na t bh y ogloszen 
w miejscowosci Wqsosze, informuj'1c 0 mozliwosci zapoznania siy z aktami sprawy 0 z skladania 
uwag i wniosk6w w przedmiotowej sprawie, w terminie 30 dni od daty podania niniejlsz Uinformacji 
do publicznej wiadomosci. lednoczesnie spoleczenstwo zostalo powiadomione 0 mozliwosci 
zapoznania siy z w/w raportem 0 oddzialywaniu na srodowisko. W podanym terminie za na ze stron 
postypowania ani spoleczenstwo nie zlozyli uwag i wniosk6w do prowadzonego posty 

Wobec powyzszego W6jt Gminy Wieczfnia Koscielna zawiadomil strony 
o zakonczeniu postypowania dowodowego oraz 0 mozliwosci wypowiedzenia siy co 
sprawie dowod6w i material6w oraz zgloszonych z'1dail w terminie 5 dni od 
(zawiadomienie z dnia 20 paidziemika 2017 L, znak: GKiI.6220.1.2017). 

Planowane przedsiywziycie nalezy do przedsiywziyc mogqcych potencj 
oddzialywac na srodowisko, 0 kt6rych mowa wart. 59 ust. 1 pkt 2 u tai z dnia 
3 pazdziernika 2008 roku 0 udostypnianiu informacji 0 srodowisku i jego oc 0 ie, udziale 
spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz 0 ocenach oddzialywania na srodowisko ( ekst jednolity: 
Dz. U. z 2017 roku, poz. 1405) oraz w § 3 ust. 1 pkt 102 rozporz'1dzenia Rady Mi istr6w z dnia 

0 ania. 
. 

0 

d i 

znaczqco 
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9 listopada 2010 roku w sprawie przedsiywziyc mog'lcych znacz'lco oddzialywac na srodowisko (Dz. 
U. z 2016 roku, poz. 71), tj. "ch6w lub hodowla zwierz'lt, inne niz wymienione w § 2 ust. 1 pkt 51, 
w liczbie nie mniejszej niz 60 duzych jednostek przeliczeniowych inwentarza (DJP)". 

Przeprowadzone postypowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji 0 srodowiskowych 
uwarunkowaniach dla w/w przedsiywziycia mialo na celu analizy oddzialywan na srodowisko. 

Planowane przedsiywziycie polegalo bydzie na budowie budynku inwentarskiego- chlewni 
o obsadzie 209 DJP tucznik6w wraz z obiektami towarzysz'lcymi, na dzialce 0 nr ew. 42/2 
o powierzchni 15,68 ha, obryb W'lsosze, gmina Wieczfnia Koscielna. 
Realizacja przedmiotowego przedsiywziycia obejmowac bydzie: 

- budowy budynku inwentarskiego - chlewni 0 obsadzie 209 DJP w systemie chowu rusztowego, 
bezsci6lkowego, 
- posadowienie czterech silos6w paszowych 0 pojemnosci ok. 25 Mg kazdy, 
- budowy zbiomik6w na gnojowicy, tj. kanal6w gnojowicowych pod rusztami 0 pojernnosci 
calkowitej ok. 1800 m3 

, 

- posadowienie zbiomika na scieki bytowe 0 pojemnosci ok. 5 m3 , 

- posadowienie szczelnego kontenera na sztuki padle - konfiskatora, 
-posadowienie pojemnika na odpady. 

Budynek chlewni wykonany zostanie w technologii tradycyjnej murowanej, prefabrykowanej. 
W projektowanej chlewni zastosowana bydzie technologia chowu trzody chlewnej na rusztach od 
warchlaka w wieku od ok. 12 tygodni (waga ok. 30 kg) do tucznika w wieku ok. 6,0 miesiycy do wagi 
okolo 110 - 120 kg. Jeden cykl hodowlany obejmuje ok. 119 dni. Po kazdym cyklu przewidziana jest 
przerwa technologiczna 0 czasie trwania ok. 14 dni. Hodowla w ci'lgu jednego roku obejmowac bydzie 
maksymalnie 2,84 cykli produkcyjnych w roku. Czas pracy instalacji w ci'lgu roku wyniesie 338 dni, 
tj. 8112 godzin. W czasie trwania przerwy technologicznej wykonywane byd'l prace czyszcz'lco 
dezynfekuj'lce. Teren planowanego przedsiywziycia zlokalizowany jest na terenach rolniczych. 
W s'lsiedztwie analizowanego terenu znajduje siy: 

- od p6lnocy- droga gminna, a za ni'l zabudowa gospodarcza, m.in. budynek mieszkalny; 
-od wschodu- budynki gospodarcze; 
- od poludnia i zachodu- grunty rolne. 

Najblizsza zabudowa mieszkalna znajduje siy w odleglosci ok. 80 m od granic terenu przedmiotowego 
przedsiywziycia. 

Teren planowanej inwestycji nie jest objyty miejscowym planem zagospodarowania 
przestrzennego. W trakcie realizacji przedmiotowego przedsiywzit(cia wyst'lpi emisja substancji do 
powietrza oraz halasu, spowodowane eksploatacj'l sprzt(tu budowlanego i srodk6w transportu. 
UcillZliwosci zwi'lzane z realizacj'l planowanej inwestycji bt(d'l okresowe i ust'lpi'l po zakonczeniu 
prac budowlanych. W celu zminimalizowania emisji substancji do powietrza, podczas prowadzenia 
prac budowlanych bydzie stosowany sprzyt sprawny technicznie, eksploatowany i konserwowany 
w spos6b prawidlowy, a materialy pyliste zostan'l zabezpieczone przed rozwiewaniem (np. poprzez 
przykrywanie plandekami). W celu minimalizacji emisji halasu prace budowlane prowadzone bt(d'l 
w godzinach 6.00-22.00. Prace ziemne poprzedzone zostan'l usunit(ciem z terenu planowanych 
wykop6w warstwy urodzajnej gleby (humusu).Gleba magazynowana bt(dzie w wyznaczonym miejscu 
w spos6b, kt6ry zabezpieczy j'l przed zanieczyszczeniem. Po zakonczeniu robOt budowlanych gleba 
wykorzystana zostanie, w miary mozliwosci, w ramach zagospodarowania powierzchni na terenie 
przedmiotowego przedsiywzit(cia (tylko wtedy, gdy nie bt(dzie zanieczyszczona substancjami 
niebezpiecznymi), 
a ewentualny nadmiar gleby przekazany zostanie uprawnionym podmiotom do zagospodarowania. 
Powstaj'lce na etapie realizacji przedsit(wzit(cia odpady inne niz niebezpieczne magazynowane bt(d'l 
selektywnie w wyznaczonym miejscu placu budowy, w spos6b zabezpieczaj'lcy przed pyleniem, 
rozwiewaniem odpad6w oraz zanieczyszczeniem srodowiska gruntowo-wodnego. W/w odpady 
przekazywane byd'l uprawnionym odbiorcom do odzysku lub unieszkodliwiania. Z przedlozonej 

http:6.00-22.00
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dokumentacji wynika, iz na etapie realizacji przedmiotowej inwestycji nie byd~ 0 'stawac odpady 
niebezpieczne. 
Wykopy budowlane byd~ prowadzone maksymalnie do glybokosci ok. 2,5 m p.. W przypadku 
stwierdzenia koniecznosci odwodnienia wykopow, prace odwodnieniowe pro ad one byd~ bez 
koniecznosci trwalego obnizania poziomu wod gruntowych. Do minimum ograni z y bydzie czas 
odwadniania wykopu oraz ograniczony zostanie wplyw w/w prac do terenu dzi Iq inwestycyjnej. 
Wody z odwodnienia odprowadzane byd~ powierzchniowo na wlasny teren nieutw rd ony, w sposob 
nie powoduj~cy zalewania terenow s~siednich oraz niezmieniaj~cy stanu 0 na gruncie, 
w szczegolnosci kierunku odplywu wod opadowych ze szkod~ dla gruntow s~si d ich. Na etapie 
realizacji scieki bytowe zagospodarowane zostan~ zgodnie z obowi~zuj~cymi r episami. Prace 
budowlane wykonane byd~ przy uzyciu sprawnego technicznie sprzytu, e sploatowanego 
i konserwowanego w sposob prawidlowy, ktory zapewni zabezpieczenie sro 0 iska gruntowo 
-wodnego przed wyciekami plynow technicznych i paliw. Na etapie realizacji 0 a na potrzeby 
funkcjonowania inwestycji pobierana bydzie z sieci wodoci~gowej. W celu kontrol z zycia wody jej 
ilosc bydzie monitorowana i ewidencjonowana. 
W czasie eksploatacji przedmiotowego przedsiywziycia glownymi zrodlami e i j i halasu byd~ 
wentylatory dachowe budynku inwentarskiego oraz srodki transportu poruszaj ce siy po terenie 
inwestycji. Na etapie eksploatacji ruch pojazdow po terenie inwestycji pr dzony bydzie 
w godzinach od 6.00 do 22.00. Przeprowadzona w raporcie 0 oddzialywaniu na s 0 

oddzialywania w zakresie emisji halasu (w tym oddzialywania skumulowane 
eksploatacja planowanego przedsiywziycia nie spowoduje przekroczen dopuszcz I 
halasu na terenach chronionych akustycznie. 
Zrodlami emisji substancji do powietrza na etapie eksploatacji planowanego prze si wziycia bydzie 
system wentylacyjny budynku inwentarskiego oraz srodki transportu (wykorzystyw n do zasiedlenia 
budynku, dowozu paszy, odbioru gnojowicy, sciekow i sztuk padlych) poruszaj c siy po terenie 
planowanej inwestycji. W sentencji niniejszej decyzji wprowadzono warunek d ycz~cy liczby 
i parametrow planowanych do zainstalowania w chlewni wentylatorow dac 0 ch. W celu 
zminimalizowania emisji substancji odorotworczych transport gnojowicy do mi's przeznaczema 
prowadzony bydzie w sposob zabezpieczaj~cy przed niezorganizowan~ emisj~ 0 0 w, za pomocq 
specjalistycznych pojazdow. Sztuki padle, do czasu ich wywozu z ter nll planowanego 
przedsiywziycia, przechowywane byd~ w warunkach minimalizuj~cych uci~zliwosc d row~. Ponadto 
emisja substancji do powietrza bydzie ograniczana dziyki sprawnemu czyszczeniu b dynku chlewni 
i systematycznemu wywozowi sztuk padlych. Dodatkowo w celu minimalizac i ",misji pylu do 
powietrza zapewniona bydzie systematyczna konserwacja silosow paszowych, a dpowietrzniki 
silosow zaopatrzone zostan~ w worki odpylaj~ce. Przeprowadzona w raporcie 0 zialywaniu na 
srodowisko analiza rozprzestrzeniania siy substancji w powietrzu na etapie eksploa a i planowanego 
przedsiywziycia (w tym analiza oddzialywania skumulowanego) wykazala, ze p y zachowaniu 
warunkow okreSlonych w sentencji niniejszej decyzji, dopuszczalne poziomy subs ji w powietrzu 
zostan~ dotrzymane. 
W chwili obecnej w Polsce brak jest mozliwosci oceny uci~zliwosci odorowej plan 
gdyz brak jest odpowiednich aktow prawnych reguluj~cych te kwestie. lednakZ p.rzeprowadzona 
ocena oddzialywania planowanej inwestycji na powietrze wykazala, iz na e a Ie eksploatacji 
przedmiotowego przedsiywziycia, poziomy substancji odoroczynnych, takich a amoniak czy 
siarkowodor, pochodz~cych z procesu technologicznego, nie spowoduj~ przekr czenia aktualnie 
obowi~zuj~cych nonn w tym zakresie, zgodnie z rozporz~dzeniem Ministra Sro 0 iska z dnia 26 
stycznia 2010 r. w sprawie wartosci odniesienia dla niektorych substancji w powiet zu (Dz. U. Nr 16, 
poz. 87). 
Z przedlozonej dokumentacji wynika, iz planowana inwestycja nie bydzie pow d~ ala istotnego 
oddzialywania na klimat. 



Powstaj,!ce na etapie eksploatacji odpady niebezpieczne magazynowane byd,! w zamkniytych, 
szczelnych i oznakowanych pojemnikach, kontenerach lub innych opakowaniach, odpomych na 
dzialanie skladnik6w umieszczanych w nich odpad6w, zlokalizowanych w wyznaczonym, 
ogrodzonym miejscu 0 utwardzonym podlozu, zadaszonym lub zabezpieczonym przed wplywem 
warunk6w atmosferycznych. Miejsca magazynowania w/w odpad6w zostan,! oznaczone 
i zabezpieczone przed wstypem os6b nieupowaznionych i zwierz,!t. Powstajqce na etapie eksploatacji 
przedsiywziycia odpady inne niz niebezpieczne magazynowane byd,! selektywnie w zamkniytych 
i szczelnych pojemnikach lub kontenerach w zadaszonym miejscu, w spos6b zabezpieczaj,!cy przed 
mozliwosci,! powstawania odciek6w i zanieczyszczenia srodowiska gruntowo - wodnego. Wszystkie 
ww. odpady przekazywane bydq uprawnionym odbiorcom do odzysku lub unieszkodliwienia. 
Gnojowica gromadzona bydzie w szczelnych zbiornikachl kanalach podrusztowych, a nastypnie 
wykorzystywanajako naw6z naturalny na gruntach rolnych (zgodnie z wymaganiami przepis6w prawa 
o nawozach i nawozeniu) lub/i przekazywana bydzie uprawnionym odbiorcom jako odpad do 
zagospodarowania. 
Na etapie eksploatacji woda na potrzeby funkcjonowania inwestycji pobierana bydzie z sieci 
wodoci,!gowej. W celu kontroli zuzycia wody jej ilosc bydzie monitorowana i ewidencjonowana. 
Zastosowany zostanie r6wniez system pojenia zwierz'!t minimalizujqcy zuzycie wody. Czyszczenie 
i dezynfekcja pomieszczen inwentarskich wykonywana bydzie w technologii wykluczajqcej 
powstawanie sciek6w. Na etapie eksploatacji scieki bytowe odprowadzane byd,! do szczelnego, 
planowanego zbiomika bezodplywowego. W/w zbiomik bydzie systematycznie opr6zniany (bez 
mozliwosci jego przepelnienia) przez uprawnione do tego celu podmioty, a jego zawartosc wywozona 
bydzie do oczyszczalni sciek6w. Wody opadowe i roztopowe z powierzchni utwardzonych oraz 
z powierzchni dach6w odprowadzane byd,! powierzchniowo na wlasny teren nieutwardzony, w spos6b 
nie powoduj,!cy zalewania teren6w sqsiednich oraz nie zmieniaj,!cych stanu wody na gruncie, 
w szczeg6lnosci kierunku odplywu w6d opadowych ze szkod,! dla grunt6w sqsiednich. Na etapie 
eksploatacji teren planowanego przedsiywziycia wyposazony zostanie w srodki (sorbenty) do 
neutralizacji rozlanych substancji ropopochodnych. W przypadku ich awaryjnego wycieku 
zanieczyszczenie zostanie niezwlocznie usuniyte, a zuzyte srodki do neutralizacji substancji 
ropopochodnych przekazywane zostan'! uprawnionym odbiorcom do zagospodarowania. Systemem 
wodno - sciekowym oraz systemem gromadzenia gnojowicy regularnie i terminowo poddawany 
bydzie pr6bom szczelnosci i konserwacjom. Wszelkie wykryte nieszczelnosci b,!dz awarie byd,! 
niezwlocznie usuwane. 
Teren inwestycyjny stanowi,! obecnie grunty rolne. Realizacja inwestycji nie bydzie wi,!zala siy 
z wycink,! drzew i krzew6w, a takZe nie przyczyni siy do zniszczenia gatunk6w objytych ochron'!. 
Teren inwestycyjny polozony jest poza obszarami objytymi ochron,! na podstawie ustawy z dnia 
16 kwietnia 2004 r. 0 ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134, ze zm.). 
Najblizej polozony obszar Natura 2000, obszar specjalnej ochrony ptak6w Doliny Wkry i Mlawki 
PLB 140008 znajduje siy w odleglosci ok. 13,2 km w kierunku poludniowo- zachodnim od dzialki 
inwestycyj nej. 
Teren inwestycyjny znajduje siy poza granicami korytarzy ekologicznych oraz las6w lygowych. 
Z uwagi na fakt, iz chlewnia zostanie wybudowana na gruntach rolnych, wykorzystywanych pod 
uprawy rolnicze, nie nastqpi ograniczenie rozprzestrzeniania siy i migracji zwierzqt oraz nie dojdzie 
do zachowania r6znorodnosci biologicznej terenu. 
Krajobraz analizowanego rejonu przedstawia cechy charakterystyczne dla obszar6w uzytkowanych 
rolniczo. Planowane przedsiywziycie zlokalizowane bydzie na terenie uzytkowanym rolniczo, 
w s,!siedztwie istniej,!cych budynk6w inwentarskich, w zwi,!zku z powyzszym struktura oraz 
fizjonomia krajobrazu nie zostan,! zaburzone. 
Teren inwestycji, po zakonczeniu prac zwiqzanych z budow,!, zostanie uprzqtniyty i wok61 budynku 
chlewni wprowadzone zostan,! zabezpieczone pasy terenu do zagospodarowania zieleniq izolacyjn,!. 
Nasadzenia zieleni izolacyjnej wykonane zostan,! z zimozielonych gatunk6w drzew i krzew6w 



mleJscowego pochodzenia, przy ograniczaniu gatunkow obcych rodzimej 
modyfikowanych genetycznie , 0 skladzie i strukturze odpowiadajC)cej siedlisku. Kol ry tyka budynku 
zostanie ograniczona do wybranego jednego koloru: jasny odcien szarego lub bezu, z kluczeniem 
wszelkich barw jaskrawych lub 0 dluzszej intensywnosci. Powyzsze rna na celu p p: awy walorow 
krajobrazowych, tj. wartosci przyrodniczych, kulturowych oraz estetyczno-widoko y h tego terenu, 
a takZe zminimalizowanie dla obszarow sC)siednich, uciC)zliwosci powstajC)cych w wy u eksploatacji 
inwestycji. 

Po zakonczeniu budowy, nowo posadzone drzewa i krzewy zostanC) objyte co na 


e ' podlewaniu, gwarancyjnC) pielygnacjC), polegajC)cC) na odpowiednim sciolkowaniu strefy korzenio 
nawozeniu, usuwaniu chwastow i koszeniu traw. Wykonanie trzyletnich zabiegow pi lygnacyjnych 
posadzonej zieleni wymagane jest koniecznosciC) stworzenia w miary mozliwo~ci optymalnych 
warunkow do jej przyjycia siy i funkcjonowania w bezposrednim sC)siedztwie chlewnL 
Ze wzglydu na charakter planowanego przedsiywziycia, a takZe jego lokalizacjy, 
mozliwosci wyst<)pienia transgranicznego oddzialywania. 
Zgodnie z przedlozonC) dokumentacjC) na terenie przedsiywziycia i w jego otoczeni 
zabytki chronione na podstawie przepisow 0 ochronie zabytkow i opiece nad zabytka 

Wojt Gminy Wieczfnia Koscielna prowadzC)c postypowanie nie stwierdz'l 
przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko w ramach postypowania w s r wie wydania 
decyzji, 0 ktorych mowa wart. 72 ust. 1 ustawy udostypnianiu inforrnacji 0 srodowisk i 'ego ochronie, 
udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz 0 ocenach oddzialywania na sro 

stwierdzono 

i 
koniecznosci 

0 isko, biorqc 
pod uwagy w szczegolnosci nastypujC)ce okolicznosci: 

1) posiadanie na etapie wydawania decyzji dane na temat planowanego 


i elementow przyrodniczych srodowiska objytych zakresem przewidywanego 0 d alywania na 
srodowisko pozwalajC) wystarczajC)co ocenic jego oddzialywania i ustalic warunk je 0 realizacji; 

2) ze wzglydu na rodzaj i charakterystyky planowanego przedsiywziycia oraz je owiC)zania z 
innymi przedsiywziyciami istnieje mozliwosc kumulowania siy oddzialywan w z esie emlsJI 
zanieczyszczen do powietrza atmosferycznego oraz halasu przedsiywziyc znaj u ~cych siy na 
obszarze, na ktory bydzie oddzialywac planowana inwestycja;jednakZe na podsta ie p rzedlozonej 
dokumentacji organ stwierdza, iz dopuszczalne poziomy substancji w powiet zu nie zostanq 
przekroczone, a normy dotyczqce standardow srodowiska z zakresie emis i lalasu bydC) 
dotrzymane na terenach chronionych akustycznie; 

3) nie stwierdzono mozliwosci negatywnego oddzialywania przedsiywziycia na obsz ryi jWymagajC)ce 
specjalnej ochrony ze wzglydu na wystypowanie gatunkow roslin i zwierzqt lub 'c siedlisk lub 
siedlisk przyrodniczych objytych ochronC), w tym obszary Natura 2000 oraz p 
ochrony przyrody. 

Majqc na uwadze powyzsze nalezy przyjC)c, ze planowane przedsiywziycie nie by 
oddzialywac na srodowisko . 

Wobec powyzszego orzeczono jak w sentencji . 

POUCZENIE 

stale formy 

negatywnie 

Zgodnie z art. 72 ust. 3 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 roku 0 udostypni ni informacji 
o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska 0 a 0 ocenach 
oddzialywania na srodowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 roku, poz. 4 5) decyzjy 
o srodowiskowych uwarunkowaniach dolC)cza siy do wniosku 0 wydanie decyzji , 0 kto j owa wart. 
72 ust. 1 oraz zgloszenia, 0 ktorym mowa w ust. 1a w/w ustawy. Zlozenie wniosku lu dokonanie 
zgloszenia powinno nastqpic w terminie 6 lat od dnia, w ktorym decyzja 0 sr d wiskowych 
uwarunkowaniach stala siy ostateczna. Zlozenie wniosku lub dokonanie zgloszenia ze nastC)pic 
w terminie 10 lat od dnia, w ktorym decyzja 0 srodowiskowych uwarunkowaniach stala si~ ostateczna, 



o ile strona, kt6ra zlozyla wniosek 0 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 realizacji 

. przedsiywziycia zawarte w decyzji 0 srodowiskowych uwarunkowaniach. 
Od niniejszej decyzji sluzy stronom odwolanie do Samorzqdowego Kolegium Odwolawczego 

w Ciechanowie za posrednictwem W6jta Gminy Wieczfnia Koscielna, w terminie czternastu dni od 
dnia jej doryczenia. 

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze siy zrzec prawa do wniesienia 
odwolania wobec organu administracji publicznej, kt6ry wydal decyzje. 

Z dniem doryczenia organowi administracji publicznej oswiadczenia 0 zrzeczeniu siy prawa do 
wniesienia odwolania przez ostatniq ze stron postypowania, decyzja staje siy ostateczna 
i prawomocna (art. 127a Kodeks postepowania administracyjnego). 

1. 

Otrzymujq: 

1. 	 Pan Rajal Tanski 
zam. W qsosze 16, 06 - 513 Wieczjnia Koscielna 

2. 	 Strony POs{(!powania wg wykazu 

Do wiadomosci: 

1. 	 Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska w Warszawie 
Wydzial Spraw Terenowych w Ciechanowie 
u!.17 Stycznia 7, 06 - 400 Ciechan6w 

2. 	 Panstwowy Powiatowy lnspektor Sanitarny w Mlawie 
ul. PI. 1 Maja 6, 06 - 500 Mlawa 

3. 	 Pan lreneusz Podowski 
Soltys wsi Wqsosze 
zam. Wqsosze 15, 06 - 513 Wieczjnia Koscielna 

4. 	Tablica ogloszen w Urzr;dzie Gminy Wieczjnia Koscielna 

5. 	 Strona internetowa gminy Wieczjnia Koscielna 
www.ugwieczjnia.bipgmina.pl 

6. 	 A/a 

Zgodnie z ustawq z dnia 16 listopada 2006 roku 0 oplacie skarbowej 
(tekstjednolity: Dz. U z 2016 roku, poz. 1827 ze zm) pobrano oplatf skarbowq 
w kwocie 205 zl za wydanq decyzjf. Nr wplaty: 2017/00341 z dnia 25.01.2017 r. 

http:www.ugwieczjnia.bipgmina.pl
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Charakterystyka planowanego przedsi~wzi~cia Kie ' 
r,ospoclark ~~W. 

Planowane przedsiywziycie polegalo bydzie na budowie budynku inwentarskiego- ch e ni 0 obsadzie 
209 DJP tucznik6w wraz z obiektami towarzyszqcymi, na dzialce 0 nr ew. 42/2 0 P w rzchni 15,68 
ha, obryb Wqsosze, gmina Wieczfnia Koscielna. 
Realizacja przedmiotowego przedsiywziycia obejmowac bydzie: 

- budowy budynku inwentarskiego- chlewni 0 obsadzie 209 DJP w systemie ch rusztowego, 
bezsci61kowego, I 
- posadowienie czterech silos6w paszowych 0 pojemnosci ok. 25 Mg kazdy, 
- budowy zbiornik6w na gnojowicy, tj. kanal6w gnojowicowych pod ruszta pojemnosci 
calkowitej ok. 1800 m3 , 

- posadowi~nie zbiornika na scieki bytowe 0 pojemnosci ok. 5 m3 , 

- posadowienie szczelnego kontenera na sztuki padle - konfiskatora, 
-posadowienie pojemnika na odpady. 

Budynek chlewni wykonany zostanie w technologii tradycyjnej murowanej, p e brykowanej. 
W projektowanej chlewni zastosowana bydzie technologia chowu trzody chlewnej 
warchlaka w wieku od ok. 12 tygodni (waga ok. 30 kg) do tucznika w wieku ok. 6,0 
okolo 110 - 120 kg. Jeden cykl hodowlany obejmuje ok. 119 dni. Jeden cykl hodo 
okolo 119 dni. Po kazdym cyklu przewidziana jest przerwa technologiczna 0 czasie tr 
Hodowla w ciqgu jednego roku obejmowac bydzie maksymalnie 2,84 cykli produk y 
Czas pracy instalacji w ciqgu roku wyniesie 338 dni, tj. 8112 godzin. W czasie f 
technologicznej wykonywane bydq prace cZYSZCZqCO- dezynfekujqce. Tere 
przedsiywziycia zlokalizowany jest na terenach rolniczych. 
Najblizsza zabudowa mieszkalna znajduje siy w odleglosci ok. 80 m od granic terenu 
przedsiywziycia. 
W trakcie realizacji przedmiotowego przedsiywziycia wystqpi emisja substancji do p 
halasu, spowodowane eksploatacjq sprzytu budowlanego i srodk6w transportu. Uciqzl w SCI zwiqzane 
z realizacjq planowanej inwestycji bydq okresowe i ustqpiq po zakonczeniu prac budo 1 ych. W celu 
zminimalizowania emisji substancji do powietrza, podczas prowadzenia prac bud nych bydzie 
stosowany sprzyt sprawny technicznie, eksploatowany i konserwowany w spos prawidlowy, 
a materialy pyliste zostanq zabezpieczone przed rozwiewaniem (np. poprze rzykrywanie 
plandekami). W celu minimalizacji emisji halasu prace budowlane prowadzone by godzinach 
6.00-22.00. Prace ziemne poprzedzone zostanq usuniyciem z terenu planowanych 6w warstwy 
urodzajnej gleby (humusu).Oleba magazynowana bydzie w wyznaczonym miejscu pos6b, kt6ry 
zabezpieczy jq przed zanieczyszczeniem. Po zakonczeniu rob6t budowlanych gleb korzystana 
zostanie, w miary mozliwosci, w ramach zagospodarowania powierzchni na terenie r dmiotowego 
przedsiywziycia (tylko wtedy, gdy nie bydzie zanieczyszczona substancjami ni b ~piecznymi), 

a ewentualny nadmiar gleby przekazany zostanie uprawnionym podmiotom do za 0 odarowania. 
Powstajqce na etapie realizacji przedsiywziycia odpady inne niz niebezpieczne mag z owane bydq 
selektywnie w wyznaczonym miejscu placu budowy, w spos6b zabezpieczajqcy r d pyleniem, 
rozwiewaniem odpad6w oraz zanieczyszczeniem srodowiska gruntowo-wodnego. /w odpady 
przekazywane bydq uprawnionym odbiorcom do odzysku lub unieszkodliwiania. Wy 0 budowlane 
bydq prowadzone maksymalnie do glybokosci ok. 2,5 m p.p.t. W przypadku stwierdze i oniecznoscl 
odwodnienia wykop6w, prace odwodnieniowe prowadzone bydq bez koniecznosci tr at go obnizania 
poziomu w6d gruntowych. Do minimum ograniczony bydzie czas odwadniani ykopu oraz 
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wplyw w/w prac do terenu dziatki inwestycyjnej. Wody z odwodnienia 
odprowadzane b((d(f powierzchniowo na wlasny teren nieutwardzony, w sposob powoduj(fcy 

s'lsiednich oraz niezmieniaj'lcy stanu wody na w szczegolnosci kierunku 
odplyvvu wod opadowych ze szkod'l dla gruntow s'lsiednich. Na etapie realizacji scieki bytowe 
zagospodarowane zostanq zgodnie z obowiqzujqcymi przepisami. Prace budowlane wykonane b((dq 

sprawnego technicznie eksploatowanego i w 
prawidlowy, ktory srodowiska wyciekami plynow 
technicznych i paliw. Na etapie realizacji woda na potrzeby funkcjonowania inwestycji pobierana 
bt(dzie z wodociqgowej. celu kontroli zuzycia wody jej monitorowana 
i ewidencjonowana. 
W czasie eksploatacji przedmiotowego przedsit(wziycia glownymi zrodlami halasu bt(dq 
wentylatory budynku oraz srodki transportu po 
inwestycji. Na etapie eksploatacji ruch pojazdow po terenie inwestycji prowadzony bydzie 
w godzinach od 6.00 do 
Zrodlami emisji substancji do powietrza na etapie eksploatacji przedsit(wziycia bydzie 
system wentylacyjny budynku oraz srodki (wykorzystywane do zasiedlenia 
budynku, dowozu paszy, odbioru gnojowicy, sciekow i sztuk padlych) poruszaj(fce siy po terenie 
planowanej inwestycji. Sztuki padle, do czasu ich wywozu z terenu planowanego przedsi((wziycia, 
przechowywane byd(f w warunkach minimaiizuj(fcych uci~liwosc odorowq. Ponadto emisja substancji 

dzi((ki chlewni i systematycznemu 
wywozowi sztuk padlych. 
Powstajqce na etapie eksploatacji odpady niebezpieczne magazynowane bt(dq w zamknit(tych, 

i oznakowanych pojemnikach, kontenerach lub innych opakowaniach, odpornych na 
dzialanie skladnik6w umieszczanych w nich odpad6w, zlokalizowanych w wyznaczonym, 
ogrodzonym 0 utwardzonym podlozu, zadaszonym lub zabezpieczonym wplywem 
warunk6w atmosferycznych. Miejsca magazynowania w/w odpadow zostan'l oznaczone 
i zabezpieczone wst((pem osob nieupowaznionych i zwierzqt. Powstaj(fce na etapie eksploatacji 
przedsit(wzit(cia odpady inne magazynowane bydq selektywnie w zamkniytych 
i szczelnych pojemnikach lub w sposob 
mozliwosci<j. powstawania odciek6w i srodowiska gruntowo- wodnego. Wszystkie 
w/w odpady przekazywane b((d(f uprawnionym odbiorcom do odzysku lub unieszkodliwienia. 
Gnojowica gromadzona w szczelnych zbiornikachl kanalach podrusztowych, a nastt(pnie 
wykorzystywanajako nawoz naturalny na gruntach rolnych (zgodnie z wymaganiami przepisow prawa 

lub/i przekazywana uprawnionym odbiorcom jako odpad do 

Na etapie eksploatacji woda na potrzeby funkcjonowania inwestycji pobierana bydzie z sieci 
wodoci'lgowej. i dezynfekcja pomieszczen inwentarskich wykonywana w 
technologii wykluczaj(fcej powstawanie sciek6w. Na eksploatacji scieki by to we odprowadzane 
b((dl.t do planowanego bezodplywowego. Wody opadowe i roztopowe z 
powierzchni utwardzonych oraz z powierzchni dachow odprowadzane bt(d'l powierzchniowo na 
wlasny teren nieutwardzony, w sposob powodujl.tcy zalewania s'lsiednich oraz 
zmieniajqcych stanu wody na w kierunku odplywu w6d opadowych ze szkod<j. 
dla grunt6w s'lsiednich. Teren inwestycyjny stanowiq obecnie grunty roine. Realizacja inwestycji nie 
bydzie wi'lzala si(( z wycinkl;! drzew i krzewow, a nie sit( do zniszczenia gatunkow 
objt(tych ochronq. Teren inwestycyjny polozony poza obszarami objytymi ochronq na podstawie 
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. 0 ochronie przyrody U. z 2016 r. poz. 21 ze zm.). 
Najblizej polozony Natura 2000, specjalnej ptak6w Doliny Wkry i Mlawki 
PLB140008 siy w odleglosci ok. 13,2 w kierunku poludniowo- zachodnim dzialki 
inwestycyjnej. 


