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Wieczfnia Koscielna, dnia 26 wrzesnja 2017 roku 

DECYZJA 
o srodowiskowych uwarunkowaniach 

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84 oraz art. 85 ust. kt 2 ustawy 
z dnia 3 pazdziernika 2008 roku 0 udostypnianiu informacji 0 srodowisku i jego oc onie, udziale 
spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz 0 ocenach oddzialywania na srodowisko (e t jednolity: 
Dz. U. z 2017 roku, poz. 1405) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodek p stypowania 
administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 roku, pOZ. 1257), a takZe § 3 s 1 pkt 102 
rozporzqdzenia Rady Ministr6w z dnia 9 listopada 20 I 0 roku w sprawie przedsiyw it( mogqcych 
znaCZqCO oddzialywac na srodowisko (Dz. U. z 2016 roku, poz. 71) po rozpatr eniu wniosku 
zlozonego przez Pana Dariusza Prejs, zam. Windyki 125, 06 - 513 Wieczfnia KOScieln , Hotyczqcego 
wydania decyzji 0 srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiywziycia POlegajqce o a: budowie 
budynku inwentarskiego - obory 0 obsadzie okolo 140 DJP wraz ze zbiornikiem a gnojowic-r, 
na dzialce nr ew. 288, obr-rb Windyki, gm. Wieczfnia Koscielna. Planowane p z tisiywziycie 
realizowane bt(dzie na terenie gminy Wieczfnia KOScielna, powiat mlawski, w jew6dztwot 
mazowieckie 

stwierdzam 

brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko dla przedsiywziyci¥ p legajqcego 
na: budowie budynku inwentarskiego - obory 0 obsadzie okolo 140 DJP wraz ze zli>io nikiem na 
gnojowic-r, na dzialce nr ew. 288, obr-rb Windyki, gm. Wieczfnia Koscielna 

UZASADNIENIE 

W dniu 01 sierpnia 2017 roku do W 6jta Gminy Wieczfnia Koscielna wp y 
(uzupelniony w dniu 10 sierpnia 2017 roku) Pana Dariusza Prejs, zam. Windyki 25 

I wniosek 
06 - 513 

Wieczfnia Koscielna 0 wydanie decyzji 0 srodowiskowych uwarunkowaniach dla p ze SiyWZlyCla 
polegajqcego na: budowie budynku inwentarskiego - obory 0 obsadzie okolo 140 D P wraz ze 
zbiornikiem na gnojowic-r, na dzialce nr ew. 288, obr-rb Windyki, gm. Wieczf~ia Koscielna. 
Planowane przedsiywzit(cie realizowane bydzie na terenie gminy Wieczfnia Kosdi na, powiat 
mlawski, wojew6dztwo mazowieckie . 

Pismem z dnia 09 sierpnia 2017 roku, znak: GKiI.6220.5 .20 17 W6jt Gm'n Wieczfnia 
KOScielna wezwal Inwestora - Pana Dariusza Prejs 0 usuniycie brak6w we wniosku 0 wiadczonq 
przez wlasciwy organ kopiy mapy ewidencyjnej obejmujqcej przewidywany teren, na r torym bydzie 

spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz 0 ocenach oddzialywania na srodowisko (t k 
ro 

jedno1ity: 
Dz. U. z 2017 roku, pOZ. 1405). 

Rodzaj, parametry techniczne oraz zasiyg potencjalnego oddzialywania nr rodowisko 
przedmiotowej inwestycj i zaliczajq jq do grupy przedsiywziyc wymienionych w § 3 ~s 1 pkt 102 
rozporzqdzenia Rady Ministr6w z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsiywz yO mogqcych 
znaczqco oddzialywac na srodowisko (Dz. U. z 2016 roku , poz. 71) -tj .: "ch6w lub hod a zwierzqt, 
inne niz wymienione w § 2 ust. 1 pkt 51 , w liczbie nie mniejszej niz 60 duz cI jednostek 
przeliczeniowych inwentarza (DJP) ". 

realizowane przedsiywziycie oraz obejmujqcej przewidywany obszar, na kt6ry bydzi 
przedsiywziycie. W /w uzupelnienie wplynylo do W 6jta Gminy Wieczfnia Koscielna w d 
2017 roku. 

Inwestor do wniosku dolqczyl wymagane zalqczniki zgodnie z art. 74 
z dnia 3 pazdziernika 2008 roku 0 udostypnianiu informacji 0 srodowisku i jego oc 

0 dzialywac 
i 10 sierpnia 

1 ustawy 
ie, udziale 

http:GKiI.6220.5.20


Zawiadomieniem z dnia 16 sierpnia 2017 roku, znak: GKiI.6220.S.2017 W6jt Gminy 
Wieczfnia Koscielna wszcz~l postypowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji 
o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsiywziycia. Zawiadomienie zostalo 
zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzydu Gminy Wieczfnia Koscielna, 
wywieszone na tablicy ogloszen w siedzibie Urzydu Gminy Wieczfnia Koscielna oraz przekazano 
stronom postypowania i sohysowi wsi: Windyki, celem podania do publicznej wiadomosci. 

Stosownie do art. 64 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 roku 
o udostypnianiu informacji 0 srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie 
srodowiska oraz 0 ocenach oddzialywania na srodowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 roku, poz. 
140S) W6jt Gminy Wieczfnia Koscielna pismem GKiI.6220.S.2017 z dnia 16 sierpnia 2017 roku 
zwr6cil siy do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Warszawie oraz do Pailstwowego 
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mlawie 0 wydanie opinii, co do obowi~zku przeprowadzenia 
oceny oddzialywania na srodowisko dla w/w przedsiywziycia i sporz~dzenia raportu 0 oddzialywaniu 
przedsiywziycia na srodowisko oraz jego ewentualnego zakresu. 

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mlawie opini~ Nr ZNS.471.37.2017 
z dnia 31 sierpnia 2017 roku (data wplywu: 01.09.2017 r.) stwierdzil potrzeby przeprowadzenia oceny 
oddzialywania na srodowisko dla planowanego przedsiywziycia. 

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Warszawie wyrazil opiniy, iz dla 
przedmiotowego przedsiywziycia nie istnieje koniecznosc przeprowadzenia oceny oddzialywania na 
srodowisko (opinia z dnia 29 sierpnia 2017 roku, znak: WOOS-II.4240.840.2017.IP). 

Wobec powyzszego W6jt Gminy Wieczfnia Koscielna po dokonaniu analizy planowanego 
przedsiywziycia oraz bior~c pod uwagy powyzsze opinie, uwzglydniaj~c l~czne uwarunkowania 
zawarte wart. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 roku 0 udostypnianiu informacji 
o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz 0 ocenach 
oddzialywania na srodowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 roku, poz. 140S) postanowieniem 
GKiI.6220.S.2017 z dnia 04 wrzeSnia 2017 roku odst~pil od obowi~zku przeprowadzenia oceny 
oddzialywania na srodowisko. 

Z analizy danych zawartych w karcie informacyjnej przedsiywziycia wynika, ze 
w przedmiotowym przypadku nie zachodz~ szczeg61ne uwarunkowania zawarte wart. 63 ust. 1 ustawy 
z dnia 3 pazdziernika 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 2017 roku, poz. 140S). 

Planowane przedsiywziycie polegac bydzie na budowie budynku inwentarskiego - obory 
o obsadzie 140 DJP wraz ze zbiornikiem na gnojowicy, na dzialce 0 nr ew. 288, obryb Windyki, gmina 
Wieczfnia Koscielna. Powierzchnia w/w dzialki wynosi 1,11 ha i stanowi~ jq. zgodnie z wypisem z 
rejestru grunt6w : grunty orne (RIVb - 0,41 ha i RV - 0,21 ha), grunty orne zabudowane (BrRV - 0,48 
ha) i pastwiska (PsIV - 0,01 ha) . 
Otoczenie terenu inwestycji stanowi~: 
- od strony p6lnocnej- r6w melioracyjny i grunty orne; 
- od strony wschodniej i zachodniej - zabudowa zagrodowa; 
- od strony poludniowej - droga gminna. 
Najblizsza zabudowa mieszkaniowa zlokalizowana jest w odleglosci okolo 6S m od projektowanego 
budynku obory. 
Z przedlozonej dokumentacji wynika, ze obecnie Inwestor posiada wlasne gospodarstwo rolne, kt6rego 
powierzchnia wraz z gruntami dzierzawionymi wynosi okolo SO ha. Obecny system chowu bydla 
o obsadzie okolo 70 DJP prowadzony jest w systemie sciolowym. 
W ramach inwestycji projektuje siy budynek obory 0 powierzchni zabudowy okolo 
1375,00 m2 do chowu bydla 0 obsadzie 140 DJP w systemie bezsci61owym. Ponadto, przewiduje siy 
wykonanie zbiornika na gnojowicy 0 pojemnosci okolo 87S m3 . Istniejq.ca obsada bydla zostanie 
przeniesiona do nowoprojektowanego budynku obory, a istniej~cy budynek obory zostanie 
adaptowany na magazyn pasz i plod6w rolnych. 
Struktura projektowanej obsady bydzie przedstawiac siy nastypuj~co: 
- krowy mleczne - 80 sztuki x 1 = 80 DJP; 
- jal6wki od O,S roku do 1 roku - SI sztuk x 0,3 = IS,3 DJP; 
- jal6wki powyzej 1 roku - SO sztuk x 0,8 = 40,00 DJP; 

http:Istniejq.ca
http:WOOS-II.4240.840.2017.IP


zniem wod 

odpadow. 

- cielyta do 0,5 roku - 30 sztuk x 0,15 = 4,5 DJP. 

W projektowanym budynku przewiduje siy zastosowanie wentylacji grawitacyjnej z ~as 
osowaniem 
swietlika dachowego, petniqcego funkcjy wentylacji wywiewnej oraz kurtyny powietrzrle j ko nawiew 
budynku. I 
Komunikacja wewnytrzna bydzie odbywala siy w obrybie istniejqcych i projektowanych ut ardzonych 
dojazdow. 
Z uwagi na skaly i charakter przedsiywziycia jego realizacja nie wp1ynie znaCZqCO ria iykszenie 
oddzia1ywan skumulowanych w rejonie inwestycji. t 

Woda na potrzeby inwestycji pobierana bydzie z gminnej sieci 0 oci'lgowej 
i wykorzystywana bydzie do celow hodowlanych oraz w niewielkim stopniu do celow 0 qdkowych 
i socjalnych. 

Na etapie realizacji inwestycji wystqpiq oddzia1ywania zwiqzane z emlsJq a1 'su i spalin 
pochodzqce z maszyn i urzqdzen wykorzystywanych podczas budowy. Bydq to jednak d zia1ywania 
chwilowe, a w ramach ich ograniczenia przewiduje siy przeprowadzenie prac wylq z e w porze 
dziennej i stosowanie maszyn sprawnych technicznie. Odpady powstajqce na et · p ' realizacji 
przedsiywziycia gromadzone bydq w wyznaczonym, miejscu i odbierane przez uprawn 0 e podmioty 
w celu przewozu do miejsc odzysku lub unieszkodliwienia. 

Na etapie eksploatacji inwestycji zrod1em emisji do powietrza i ha1asu bydq pr~ce y hodowli 
bydla oraz emisje niezorganizowane zwiqzane z obs1ugq obory. Majqc jednak na uwadz stosowane 
rozwiqzania techniczne i organizacyjne (w tym m.in. : system wentylacji grawitaCyjn~" ahow byd1a 
w systemie bezscio1owym oraz zaprojektowanie nowego budynku obory za istniejq q borq) oraz 
realizacjy inwestycji na terenie, na ktorym Inwestor prowadzi1 juz chow byd1a (zwiy Z nie obsady 
z 70 DJP do 140 DJP), nie bydq to oddzialywania znaczqce. 

Gnojowica z chowu bydla bydzie magazynowana w szczelnym zbiorniku na gnojowicy 
o pojemnosci okolo 875m3 i wykorzystywany do nawozenia gruntow rolnych Inwe~to 0 lqcznej 

powierzchni okolo 50 ha (grunty wlasne i dzierzawione) . 

Scieki technologiczne bydq gromadzone w szczelnym zbiorniku na scieki, a nastypnie b d 

do oczyszczalni sciekow. 


Wody opadowo - roztopowe nieujyte w szczelne systemy kanalizacyjne, odpro aazane bydq 
powierzchniowo, bez szkody dla gruntow sqsiednich, nie zmieniajqc stanu wody na gru q ,odplywu 
wod opadowych znajdujqcych siy na gruncie. Funkcjonowanie przedsiywziycia byd ie siy wiqzac 
z powstaniem odpadow, ktore bydq magazynowane selektywnie w odpowiednic ontenerach 
i przekazywane wyspecjalizowanym podmiotom do odzysku lub unieszkodliwienia uwagl na 
technologiy zadawania pasz, pojenia i utrzymania stosowanq w chowie byd1 i sposobie 
magazynowania odchodow zwierzycych, nie przewiduje siy zagrozenia zanieczys 
podziemnych i powierzchniowych zarowno na etapie realizacji, jak i eksploatacji. 
Prowadzenie robot budowlanych zgodnie ze sztukq budowlanq oraz obowiqzujqcymi p ze 
i bhp minimalizuje mozliwosc wystqpienia powaznej awarii. 
Etap realizacji i eksploatacji planowanej inwestycji wiqzac siy bydzie z powstawanie 
Odpady powstajqce na etapie realizacji i eksploatacji przedsiywziycia grom~ one bydq 
w wyznaczonym miejscu i odbierane przez uprawnione podmioty w celu przewozu do rr1ie c odzysku 
lub unieszkodliwienia. I 

W miejscu realizacji inwestycji orazjej poblizu nie wystypujq obszary wodno - bl t oraz inne 
obszary 0 p1ytkim zaleganiu wod podziemnych. Ze wzglydu na lokalizacjy, cha a er i skaly 
przedmiotowej inwestycji nie przewiduje siy oddzia1ywania na jednolite c SCI wod 
powierzchniowych i podziemnych. Eksploatacja planowanego przedsiywziycia nie bydzle 1ywac na 
osiqgniycie celow srodowiskowych jednolitych cZysci wod powiht hniowych 
i podziemnych. I 
Planowana inwestycja lezy poza obszarami wybrzezy i srodowiskiem morskim oraz p~z obszarami 
gorskimi i l~s?y~i. 'VI miejscu realizacji in~estyc~i ni; ~vystypujq obszary objyte oc~on, tym strefy 
ochronne uJyc wod I obszary ochronne zblOrmkow srodlqdowych. Z przedlozoneJ do 
wynika, aby w miejscu realizacji inwestycji wystypowaly obszary 0 krajobrazie majqc~ 
historyczne, kulturowe lub archeologiczne. W zasiygu oddzia1ywania inwestycji i w jej 
okolicy nie wystypujq jeziora. Inwestycja nie bydzie realizowana w miejscu wystypowani 
i obszarow ochrony uzdrowiskowej. I 



Zasiyg przestrzenny oddzialywania przedsiywziycia ograniczy siy do najblizszego otoczenia miejsca 
jego realizacji. 

Planowana inwestycja znajduje siy w granicach ZielUilsko - Rzygnowskiego Obszaru 
Chronionego Krajobrazu, dla kt6rego aktualnym aktem prawnym jest Rozporzqdzenie Nr 18 
Wojewody Mazowieckiego z dnia 15 kwietnia 2005 r. w sprawie Zielunsko - Rzygnowskiego Obszaru 
Chronionego Krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 91, poz. 2450 ze zm.). W/w rozporzqdzenie okresla 
szereg zakaz6w, w tym zakaz realizacji przedsiywziyc mogqcych znaczqco oddzialywac na 
srodowisko. W mysl § 3 ust. 2, zakaz 0 kt6rym mowa w ust. 1 pkt 2 (realizacji przedsiywziyc mogqcych 
znaczqco oddzialywac na srodowisk), nie dotyczy przedsiywziyc sluzqcych obsludze ruchu 
komunikacyjnego, turystyce oraz przedsiywziyc bezposrednio zwiqzanych z rolnictwem i przemyslem 
spozywczym. 
Najblizej polozony obszar Natura 2000, obszar specjalnej ochrony ptak6w Doliny Wkry i Mlawki 
PLB 140008 znajduje siy w odleglosci okolo 10,5 km w kierunku poludniowo-zachodnim od terenu 
przewidzianego pod inwestycjy. 
Ponadto, teren przedsiywziycia, znajduje siy poza granicami las6w lygowych. Niewielki fragment 
dzialki 0 nr ew. 288 znajduje siy w granicach korytarza ekologicznego, wyznaczonego w celu 
rozprzestrzeniania siy i migracji zwierzqt. Z uwagi na fakt, iz obora zostanie zlokalizowana w obrybie 
istniejqcego gospodarstwa, nie nastqpi ograniczenie rozprzestrzeniania siy i migracji zwierzqt oraz nie 
dojdzie do zachwiania r6znorodnosci biologicznej terenu. Z przyrodniczego pUnktu widzenia 
realizacja przedsiywziycia nie spowoduje zagrozenia dla ustanowionych ce16w srodowiskowych 
JCWP i JCWPd. 
Z przedlozonej dokumentacji nie wynika, aby w miejscu oraz w jej poblizu wystypowaly obszary, na 
kt6rych standardy jakosci srodowiska zostaly przekroczone. 
Ze wzglydu na rodzaj planowanej inwestycji oraz jej lokalizacjy nie wystqpi transgraniczne 
oddzialywanie na srodowisko. 

Ze wzglydu na charakter i skaly przedmiotowej inwestycji nie przewiduje siy mozliwosci 
wystqpienia oddzialywan 0 znacznej wielkosci lub zlozonosci. Planowane przedsiywziycie nie bydzie 
znaczqco negatywnie oddzialywac na srodowisko. Informacje zawarte w przedlozonej dokumentacji 
potwierdzajq wystqpienie oddzialywan na etapie realizacji i eksploatacji przedsiywziycia. Z uwagi na 
skaly i charakter przedsiywziycia bezposrednie oddzialywania bydq mialy jedynie zasiyg lokalny i 
ogranicza siy do najblizszego terenu jego lokalizacji. Oddzialywania powstale na etapie realizacji 
przedsiywziycia bydq kr6tkotrwale i ustqpiq po zakonczeniu prac budowlanych. Eksploatacja 
inwestycji nie spowoduje negatywnych oddzialywan na otaczajqce srodowisko. 
Nie przwiduje siy kumulowania siy oddzialywan przedsiywziyc realizowanych i zrealizowanych. 

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 3 dni od dnia otrzymania (zawiadomienie 
GKiI.6220.5.2017 z dnia 13.09.2017 r.). 

Tym samym kierujqc siy skalq, usytuowaniem i wplywem na poszczeg61ne elementy 
srodowiska w/w przedsiywziycia, nalezy stwierdzic, ze odstqpienie od przeprowadzenia oceny 
oddzialywania na srodowisko jest uzasadnione. 

Biorqc powyzsze pod uwagy orzekamjak w sentencji decyzji. 

POUCZENIE 

Zgodnie z art. 72 ust. 3 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 roku 0 udostypnianiu informacji 
o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz 0 ocenach 
oddzialywania na srodowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 roku, poz. 1405) decyzjy 
o srodowiskowych uwarunkowaniach dolqcza siy do wniosku 0 wydanie decyzji, 0 kt6rej mowa wart. 
72 ust. 1 oraz zgloszenia, 0 kt6rym mowa w ust. la w/w ustawy. Zlozenie wniosku lub dokonanie 
zgloszenia powinno nastqpic w terminie 6 lat od 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 0 srodowiskowych uwarunkowaniach stala siy 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, 01 k 
w ust. 3, od organu, kt6ry wydal decyzjy 0 srodowiskowych uwarunkowaniach, *a 
realizacja planowanego przedsiywziycia przebiega etapowo oraz, ze aktualne S,! warU 
przedsiywziycia zawarte w decyzji 0 srodowiskowych uwarunkowaniach. I 

Od niniejszej decyzji sluzy stronom odwolanie do Samorz'!dowego Kolegium Qd 
w Ciechanowie za posrednictwem W6jta Gminy Wieczfnia Koscielna, w terminie czter 
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 zrzeczenitt S1ft prawa do 
wniesienia odwolania przez ostatni,! ze stron postypowania, decyzja staje sU y ostateczna 
i prawomocna (art. 127a Kodeks postepowania administracyjnego). 

Kle 
Gospodarki 

Zalqczniki: 

1. Charakterystyka planowanego przedsi~wzi~cia. 

Otrzymujq: 

1. 	 Pan Dariusz Prejs 

zam. Windyki 125 , 06 - 513 Wieczjnia Koscielna 


2. Strony post~powania wg wykazu 

Do wiadomosci: 

1. 	 Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska 
Wydzial Spraw Terenowych w Ciechanowie 
u1.l 7 Stycznia 7, 06 - 400 Ciechanow 

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

3. 	 Pan Andrzej G~bala 
Soltys wsi Windyki 
zam. Windyki 57, 06 - 513 Wieczjnia Koscielna 

4. Tab/ica ogloszen w Urzf/dzie Gminy Wieczjnia Koscielna 

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

6. A/a 

Zgodnie z uslawq z dnia 16 lislopada 2006 roku 0 oplacie skarbowej 
(Ieksljednolily. Dz. U. z 2016 roku. pOZ. 1827 ze zm ) pobrano op/al~ skarbowq 
w kwocie 205 zl za wydanq decyzj~. Nr wp/aly: 2017102882 z dnia 01. 08.201 7 r. 

http:www.ugwieczjnia.bipgmina.pl


Zalllcznik Nr 1 
do decyzji GKiI.6220.5.2QI7 
z dnia 26 wrzesnia 2017 r~k 

Z Up 
mgr ini. Ma 

Charakterystyka planowanego przedsi~wzi~cia KI€f 

Gospodark i ~rttrr.Il 

Planowane przedsiywziycie polegac bydzie na budowie budynku inwentarg' i 0 - obory 
o obsadzie 140 OJP wraz ze zbiornikiem na gnojowicy, na dzialce 0 nr ew. 288, obryb in yki, gmina 
Wieczfnia Koscielna. Powierzchnia w/w dzialki wynosi I, II ha i stanowiq jq zgod ie wypisem 
z rejestru grunt6w : grunty orne (RIVb - 0,41 ha i RV- 0,21 ha), grunty orne zabudoir e (BrRV 
0,48 ha) i pastwiska (PsIV - 0,01 ha). 
Otoczenie terenu inwestycji stanowiq: 
- od strony p6lnocnej- r6w melioracyjny i grunty orne; 
- od strony wschodniej i zachodniej - zabudowa zagrodowa; 
- od strony poludniowej - droga gminna. 
Najblizsza zabudowa mieszkaniowa zlokalizowana jest w odleglosci okolo 65 m od p~oj ktowanego 
budynku obory. I 
Z pr~edlozo~ej dokumentacji ~yni~a, ze o.becni~ Inwest~r posiada wlasne gospodarstwolro ne, kt6rego 
powlerzchma wraz z gruntaml dZlerzawlOnyml wynosl okolo 50 ha. Obecny system c owu bydla 
o obsadzie okolo 70 OJP prowadzony jest w systemie scio!owym. I 
W ramach inwestycji projektuje siy budynek obory 0 powierzchni zabudowy okolo I 
1375,00 m2 do chowu bydla 0 obsadzie 140 OJP w systemie bezsci6lowym. Ponadto, pr ewiduje siy 
wykonanie zbiornika na gnojowicy 0 pojemnosci okolo 875 m 3 

. Istniejqca obsada ~y a zostanie 
przeniesiona do nowoprojektowanego budynku obory, a istniejqcy budynek obo zostanie 
adaptowany na magazyn pasz i plod6w rolnych. I 
Struktura projektowanej obsady bydzie przedstawiac siy nastypujqCo: 
- krowy mleczne - 80 sztuki x 1 = 80 OJP; 
- ja!6wki od 0,5 roku do 1 roku - 51 sztuk x 0,3 = 15,3 OJP; 
- ja!6wki powyzej 1 roku - 50 sztuk x 0,8 = 40,00 OJP; 
- cielyta do 0,5 roku - 30 sztuk x 0,15 = 4,5 OJP. 
W projektowanym budynku przewiduje siy zastosowanie wentylacji grawitacyjnej z z~stosowaniem 
swietJika dachowego, pe!niqcego funkcjy wentylacji wywiewnej oraz kurtyny powietrzne j ko nawiew 

bKudynk~k' . b d' db l' b b" .. h . . k h i d homum aCJa wewnytrzna y zle 0 ywa a Sly w 0 ry Ie IstmeJqcyc I proJe towanyc t, ar zonyc 
dojazd6w. 
Na etapie eksploatacji inwestycji zr6d!em emisji do powietrza i halasu bydq procesy ' 0 owli byd!a 
oraz emisje niezorganizowane zwiqzane z obslugq obory. Majqc jednak na uwadz stosowane 
rozwiq-zania techniczne i organizacyjne (w tym m.in.: system wentylacji grawitacyjnej, h w bydla w 
systemie bezsciolowym oraz zaprojektowanie nowego budynku obory za istniejqc orq) oraz 
realizacjy inwestycji na terenie, na kt6rym Inwestor prowadzil juz ch6w byd!a (zwiyks el 'e obsady z 
70 OJP do 140 OJP), nie bydq to oddzialywania znaczqce. 
Gnojowica z c.howu bydla bydzie magazyno.wana w, szczelnym zbiorniku na gnoj~wicYlo ll'ojer:nnosci 
okolo 875 m3 I wykorzystywany do nawozema gruntow rolnych Inwestora 0 lqczneJ pow e chnlokolo 
50 ha (grunty wlasne i dzierzawione). 
Scieki technologiczne bydq gromadzone w szczelnym zbiorniku na scieki, a nastypnie b(;1d wozone 
do oczyszczalni sciek6w. . 
Wody opadowo - roztopowe nieujyte w szczelne systemy kanalizacyjne, odpro a zane bydq 
powierzchniowo, bez szkody dla grunt6w sqsiednich, nie zmieniajqc stanu wody na grjc . ,odp!ywu 
w6d opadowych znajdujqcych siy na gruncie. Funkcjonowanie przedsiywziycia byd ie siy wiqzac 
z powstaniem odpad6w, kt6re bydq magazynowane selektywnie w odpowiednic , I ntenerach 
i przekazywane wyspecjalizowanym podmiotom do odzysku lub unieszkodliwienial uwagi na 
technologiy zadawania pasz, pojenia i utrzymania stosowanq w chowie bydla sposobie 

http:rttrr.Il


magazynowania odchodow zwierzycych, nie przewiduje siy zagrozenia zanieczyszczeniem wod 
podziemnych i powierzchniowych zarowno na etapie realizacji, jak i eksploatacji. 

Planowana inwestycja znajduje siy w granicach Zielunsko - Rzygnowskiego Obszaru 
Chronionego Krajobrazu, dla ktorego aktualnym aktem prawnym jest Rozporzqdzenie Nr 18 
Wojewody Mazowieckiego z dnia 15 kwietnia 2005 r. w sprawie Zielunsko - Rzygnowskiego Obszaru 
Chronionego Krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 91, poz. 2450 ze zm.). W/w rozporzqdzenie okreSla 
szereg zakazow, w tym zakaz realizacji przedsiywziyc mogqcych znaczqco oddzialywac na 
srodowisko. W mysl § 3 ust. 2, zakaz 0 ktorym mowa w ust. 1 pkt 2 (realizacji przedsiywziyc mogqcych 
znaczqco oddzialywac na srodowisk), nie dotyczy przedsiywziyc sluzqcych obsludze ruchu 
komunikacyjnego, turystyce oraz przedsiywziyc bezposrednio zwi'lzanych z rolnictwem i przemyslem 
spozywczym. 
Najblizej polozony obszar Natura 2000, obszar specjalnej ochrony ptakow Doliny Wkry i Mlawki 
PLB 140008 znajduje siy w odleglosci okolo 10,5 krn w kierunku poludniowo-zachodnim od terenu 
przewidzianego pod inwestycjy. 


