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DECYZJA 
o srodowiskowych uwarunkowaniach 

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84 oraz art. 85 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 
ustawy z dnia 3 paidziernika 2008 roku 0 udostypnianiu infonnacji 0 srodowisku i jego ochronie, 
udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz 0 ocenach oddzialywania na srodowisko 
(Dz. U. z 2017 roku, poz. 1405 ze Zill .), a takZe § 3 ust. 2 pkt. 3 w zwiqzku z § 3 ust. 1 pkt 102 
rozporzqdzenia Rady Ministr6w z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsiywziyc mogqcych 
znaczqco oddzialywac na srodowisko (Dz. U. z 2016 roku, poz. 71) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 
czerwca 1960 roku Kodeks postypowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 roku, poz. 1257 ze zm.), 
po rozpatrzeniu wniosku zlozonego przez Inwestora - Pana Pawla Jablonowskiego, zam. Chmielewko 
21, 06 - 513 Wieczfnia Koscielna i przeprowadzeniu postypowania w sprawie oceny oddzialywania 
na srodowisko 

stwierdzam 

1. 	 Brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko dla przedsiywziycia 
polegajqcego na: budowie budynku inwentarskiego - (chlewni) w systemie chowu rusztowego 
o obsadzie 285 sztuk tucznika (39,9 DJP) wraz z obiektami towarzysz~cymi, na dzialce 
numerze ew. 54/2 i 54/3 w miejscowosci Chmielewko, gm. Wieczfnia Koscielna, powiat 
mlawski, woj. Mazowieckie. 

2. 	Koniecznosc okreslenia warunk6w lub wymagan, 0 kt6rych mowa wart. 82 ust. 1 pkt 1 lit b, oraz 
art. 82 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 3 pazdziemika 2008 r. 0 udostypnianiu infonnacji 
o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz 0 ocenach 
oddzialywania na srodowisko (Dz. U. z 2017 r. , poz. 1405 ze zm.) z uwzglydnieniem nastypujqcych 
element6w: 
A. 	 Faza realizacji: 

1) nalezy stosowac sprzyt i urzqdzenia w dobrym stanie technicznym 
2) stosowac wylqcznie technologiy i materialy odpowiadajqce nonnom i posiadajqce atesty, 

B. 	 Faza eksploatacji : 
1) charakter inwestycji wynika, ze spowoduje ona trwalq zmiany sposobu 

zagospodarowywania terenu, z uwagi na fakt prowadzenia dzialan w obszarze rolniczym, 
2) 	 wody opadowe bydq spelniac wymagania rozporzqdzenia Ministra Srodowiska w sprawie 

warunk6w, jakie nalezy spelnic przy wprowadzeniu sciek6w do w6d lub ziemi oraz w 
sprawie substancji szczeg61nie szkodliwych dla srodowiska wodnego. 

UZASADNIENIE 

Wnioskiem z dnia 19 lutego 2018 r. Pan Pawel Jablonowski, zam. Chmielewko 21 , 06 - 513 
Wieczfnia Koscielna wystqpil do W6jta Gminy Wieczfnia Koscielna 0 wydanie decyzji 
o 	 srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiywziycia polegajqcego na budowie budynku 
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inwentarskiego - (chlewni) w systemie chowu rusztowego 0 obsadzie 285 sztuk tucznika 39,9 OJP 
wraz z obiektami towarzyszClcymi, na dzialce 0 numerze ew. 54/2 i 54/3 w miejscowosci Chmielewko, 
gm. Wieczfnia Koscielna, powiat mlawski, woj. mazowieckie. 

Inwestor do wniosku dolClczyl wymagane zalClczniki zgodnie z art. 74 ust. I ustawy z dnia 
3 pazdziernika 2008 L 0 udostypnianiu informacji 0 srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa 
w ochronie srodowiska oraz 0 ocenach oddzialywania na srodowisko (Oz. U. z 2017 L, poz. 1405 
ze zm.). 

Rodzaj , parametry techniczne oraz zasiyg potencjalnego oddzialywania na srodowisko 
przedmiotowej inwestycji zaliczajCljCl do przedsiywziyc wymienionych w § 3 ust. 2 pkt 3 w zwiClzku z 
§ 3 ust. 1 pkt 102 rozporz£ldzenia Rady Ministr6w z dnia 9 listopada 20 10 L W sprawie przedsiywziyc 
mogClcych znaczClco oddzialywac na srodowisko (Oz. U. z 2016 L , poz. 71). 

Zawiadomieniem z dnia 06 marca 2018 L , znak: GKiI.6220.1.2018 W6jt Gminy Wieczfnia 
Koscielna wszcz£ll postypowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji 0 srodowiskowych 
uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsiywziycia. Zawiadomienie zostalo zamieszczone w 
Biuletynie Informacji Publicznej Urzydu Gminy Wieczfnia Koscielna, wywieszono na tablicy 
ogloszen w Urzydzie Gminy Wieczfnia Koscielna oraz przekazano stronom postypowania i sohysowi 
wsi Chmielewko. 

Stosownie do art. 64 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 L 

o udostypnianiu informacji 0 srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie 
srodowiska oraz 0 ocenach oddzialywania na srodowisko (Oz. U. z 2017 L , poz. 1405 ze zm.) W6jt 
Gminy Wieczfnia Koscielna pismem GKiI.6220.1.2018 z dnia 06 marca 2018 L wyst£lpil do 
Regionalnego Oyrektora Ochrony Srodowiska w Warszawie, Panstwowego Gospodarstwa Wodnego 
Wody Polskie, Regionalny ZarZ<ld Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz do Panstwowego 
Powiatowego Inspektora Sanitamego w Mlawie 0 wydanie opinii, co do obowi¢u przeprowadzenia 
oceny oddzialywania na srodowisko dla w/w przedsiywziycia i sporz£ldzenia raportu 0 oddzialywaniu 
przedsiywziycia na srodowisko orazjego ewentualnego zakresu. 

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Oyrektor Regionalnego Zarz£ldu Gospodarki 
Wodnej w Warszawie pismem z dnia 18 marc a 2018 L zawiadomil W 6jta Gminy Wieczfnia Koscielna, 
ze przekazuje pismo GKiI.6220.1.2018 z dnia 06.03 .2018 L wlasciwemu w tej sprawie do wydania 
opinii, kt6rymjest Oyrektor Zarz£ldu Zlewni w Oybem. 

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitamy w Mlawie opini£l z dnia 21 marca 2018 L (data 
wplywu: 27.03 .2018 L), znak: ZNS.471.13.2018 odst£lpil od potrzeby przeprowadzenia oceny 
oddzialywania na srodowisko dla planowanego przedsiywziycia. 

Regionalny Oyrektor Ochrony Srodowiska w Warszawie pismem z dnia 23 marca 2018 L (data 
wplywu: 29.03.2018 L), znak: WOOS-I.4220.228.2018.BS wezwal do uzupelnienia karty infonnacji 
przedsiywziycia 0 informacje niezbydne do dokonania oceny przedsiywziycia pod k£ltem jego 
oddzialywania na srodowisko. JednoczeSnie infonnuj£lc pismem znak: WOOS-I.4220.228.2018.BS.2 
z dnia 23 marca 2018 L 0 zalatwieniu sprawy na wydanie opinii w tenninie do dnia 08 maja 2018 L 

W 6jt Grniny Wieczfnia Koscielna pismem z dnia 04 kwietnia 2018 L wezwal inwestora do 
uzupelnienia karty infonnacji przedsiywziycia 0 infonnacje, kt6re zostaly wskazane przez 
Regionalnego Oyrektora Ochrony Srodowiska w Warszawie jako niezbydne do dokonania oceny 
przedsiywziycia pod kCltem jego oddzialywania na srodowisko. 

Inwestor pismem z dnia 09 kwietnia 2018 L zwr6cil siy z prosba do W6jta Gminy Wieczfnia 
Koscielna 0 wydluzenie tenninu na wniesienie uzupelnien w karcie infonnacji przedsiywziycia do dnia 
23 kwietnia 2018 L 

W 6jt Gminy Wieczfnia Koscielna pismem z dnia 09 kwietnia 2018 L skierowal prosby 
o wydluzenie tenninu do Regionalnego Oyrektora Ochrony Srodowiska w Warszawie na wniesienie 
uzupelnien w karcie informacj i przedsiywziycia w przedmiotowej sprawie do dnia 30 kwietnia 2018 L 

Inwestor pismem z dnia II kwietnia 2018 L przedlozyl karty infonnacyjn£l przedsiywziycia 
uzupelnion£l 0 brakuj£lce infonnacje w wymaganym zakresie. 
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W6jt Gminy Wieczfnia Koscielna pismem z dnia 17 kwietnia 2018 r. przeslal do Regionalnego 
Dyrektora Ochrony Srodowiska w Warszawie, Powiatowego Inspektora Sanitarnego 
w Mlawie i Dyrektora Zarz'!du Zlewni w Dybem karty informacyjn,! przedsiywziycia uzupelnion,! 
o wymagane informacje. 

PaI1stwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarz'!d Zlewni w Dybem opini,! 
z dnia IS maja 2018 r. (data wplywu: 18.0S.2018 r.), znak: WA.ZZS.2.1.1.S0S.2018.PC odst,!pil od 
potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko dla planowanego przedsiywziycia. 

W dniu 26 kwietnia 2018 r. do W6jta Gminy Wieczfnia Koscielna wplynylo pismo 
Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska z dnia 18 kwietnia 2018 r. zwi<jZ3ne z wyznaczeniem 
nowego terminu zalatwienia sprawy tj. do dnia 21 maja 2018 r. z przyczyn niezalemych od organu 
wydaj,!cego opiniy. Uzasadnieniem przedluzenia terminu wydania opinii by10 pismo W6jta Gminy 
Wieczfnia Koscielna z dnia 9 kwietnia 2018 r. zawieraj,!ce prosby 0 przed1uzenie terminu na zlozenie 
uzupelniania kart informacyjnej przedsiywziycia. 

W6jt Gminy Wieczfnia Koscielna pismem nr GKiI.6220.1.2018.JM(14) 
i GKiI.6220.1.20 18.JM(l6) z dnia 21 maja 2018 r. poinformowa1 Regionalnego Dyrektora Ochrony 
Srodowiska, ze projektowany budynek wraz z jego obszarem oddzialywania znajduje siy poza 
miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miejscowosci. W planie czysciowo jest objyta 
dzia1ka nr ew. S4/3, kt6rej cZysc stanowi dojazd do drogi gminnej - dz. nr lIS, oznaczenie RMlMNIU 
- tereny zabudowy zagrodowej, mieszkaniowej jednorodzinnej i uslug. Dzialka nrS3 w czysci objyta 
jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego z tym, ze objyta planem jest cZysc dzialki 
od stronny drogi gminnej - dz. nr lIS, oznaczonej RMlMNIU - tereny zabudowy zagrodowej, 
mieszkaniowej jednorodzinnej i us1ug. 

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska pismem z dnia 21 maja 2018 r. (data wplywu: 
2S.0S.2018 r.), znak: WOOS-I.4220.228.2018.BS.4 wyrazil opiniy, ze dla w/w przedsiywziycia nie 
istnieje koniecznosc przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko. 

W6jt Gminy Wieczfnia Koscielna zawiadomil strony postypowania 0 zak0l1czeniu 
postypowania dowodowego oraz 0 mozliwosci wypowiedzenia siy co do zebranych w sprawie 
dowod6w i materia16w oraz zgloszenia z,!dan w terminie 7 dni od dnia otrzymania ( zawiadomienie 
GKiI.6220.1.2018.JM(18) z dnia 29 maja 2018 r.) 

W 6jt Gminy Wieczfnia Koscielna wyda1 postanowienie GKiI.6220.1.20 18 z dnia 20 czerwca 
2018 r. 0 otworzeniu na nowo zakonczonego postypowania w sprawie wydania decyzji 0 

srodowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsiywziycia oraz poinformowal, ze w niruejszej 
sprawie odrybnie zostanie wydane postanowienie 0 braku potrzeby przeprowadzenia oceny 
oddzialywania na srodowisko w przedmiotowej sprawie. 

W dniu 21 czerwca 2018 r. W6jt Gminy Wieczfnia Koscielna wydal zawiadomienie 0 
niezalatwieniu sprawy GKiI.6220.1.20 18.JM(21) w terminie ze wzglydu na skomplikowany charakter 
sprawy. Zawiadomienie zosta1o zamieszczone w Biuletyrue Informacji Publicznej Urzydu Gminy 
Wieczfnia Koscielna, wywieszono na tablicy ogloszen w Urzydzie Gminy Wieczfnia Koscielna oraz 
przekazano stronom postypowania i sohysowi wsi Chmielewko. 

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarz'!d Zlewni w Dybem pismem 
W A.ZZS.2.1.1.S0S.2018.PC z dnia 27 czerwca 2018 r. (data wplywu: 27.06.2018 r.) przeslalo zmiany 
opinii w zakresie fazy realizacji i fazy eksploatacji planowanego przedsiywziycia. 

Wobec powyzszego W 6jt Gminy Wieczfnia Koscielna po dokonaniu analizy planowanego 
przedsiywziycia oraz bior,!c pod uwagy opinie, uwzglydniaj,!c l'!czne uwarunkowania zawarte w 
art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 paidziemika 2008 roku 0 udostypnianiu informacji 0 srodowisku i jego 
ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz 0 ocenach oddzialywania na srodowisko 
(Dz. U. z 2017 r., poz. 140S ze zm.) postanowieniem GKiI.6220.1.2018.JM(20) z dnia 28 czerwca 
2018 r. odst,!pi1 od obowiC!2ku przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko. 

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarz'!d Zlewni w Dybem w pismach 
WA.ZZS.2.1.1.S0S.2018.PC z dnia 27 czerwca 2018 r. (data wplywu: 29.06.2018 r.) oraz 
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z dnia 5 lipca 2018 r. (data wplywu: 10.07.2018 r.) zajylo ponownie stanowisko w zakresie wyrazenia 
opinii dotyczqcej oceny oddzialywania na srodowisko. 

Z analizy danych zawartych w karcie informacji przedsiywziycia wynika, ze w przedmiotowym 
przypadku nie zachodzq szczeg61ne uwarunkowania zawarte wart. 63 ust. I ustawy z dnia 
3 pazdziemika 2008 r. 0 udostypnianiu informacji 0 srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa 
w ochronie srodowiska oraz 0 ocenach oddzialywania na srodowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 ze 
zm.). 

Rodzaj, parametry techniczne oraz zasiyg potencjalnego oddzialywania na srodowisko 
przedmiotowej inwestycji zaliczajq jq do grupy przedsiywziyc wymienionych w § 3 ust. 2 pkt 3 
w zwiqzku z § 3 ust. 1 pkt 102 rozporzqdzenia Rady Ministr6w z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie 
przedsiywziyc mogqcych znaczqco oddzialywac na srodowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71). 

Planowane przedsiywziycie polegac bydzie na budowie budynku inwentarskiego - (chlewni) w 
systemie chowu rusztowego 0 obsadzie 285 sztuk tucznika (39,9 DJP) wraz z obiektami 
towarzyszqcymi na dzialkach 0 nr ew. 5412 i 54/3 w miejscowosci Chmielewko, gmina Wieczfnia 
Koscielna, w ramach rozbudowy gospodarstwa Inwestora zlokalizowanego na dzialce 0 nr ew. 53. 
Na WW. dzialce znajduje siy budynek gospodarczo-inwentarski 0 obsadzie 39,9 DJP (286 sztuk 
warchlak6w i 142 sztuki tucznik6w). Ch6w trzody chlewnej prowadzony jest w systemie rusztowym. 
Po realizacji planowanej inwestycji obsada w gospodarstwie Inwestora wyniesie 79,8 DJP. 

Planowana chlewnia bydzie zasiedlana warchlakami, a nastypnie bydq one tuczone dla 
osiqgniycia odpowiedniej wagi i przeznaczone do uboju. Uklad funkcjonalny bydzie podlilZny. Trzoda 
chlewna bydzie utrzymywana w grupach jednowiekowych w kojcach. Kojce bydq rozmieszczone z 
przejsciem (korytarzem) po srodku budynku. Korytarz slilZyc bydzie do obslugi i kontroli chlewni. Na 
okolo 2/3 czysci podlogi wprowadzone bydq betonowe ruszta nad kanalowe. Podloga w kojcach bydzie 
twarda, r6wna i stabilna. W budynku chlewni planuje siy wentylacjy mechanicznq do wymiany 
powietrza z wykorzystaniem 14 wentylator6w dachowych 0 maksymalnej wydajnosci 13000 m3 i 
maksymalnej srednicy 0,63 m oraz minimalnej wysokosci 7,0 m. 

W chwili obecnej dzialka 0 nr ew. 54/2 i 54/3 0 lqcznej powierzchni 0,6134 ha Sq dzialkami 
niezabudowanymi oraz uzytkowanymi rolniczo jako pastwisko. W bezposrednim sqsiedztwie 
przedmiotowych dzialek zlokalizowane Sq dzialki niezabudowane, uZytkowane rolniczo - tereny 
upraw rolnych oraz dzialka zabudowana budynkami gospodarczo - inwentarskimi. Od strony 
zachodniej - na dzialce 0 nr ew. 53 znajduje siy gospodarstwo rolne lnwestora. Odleglosc istniejqcego 
na WW. dzialce budynku gospodarczo-inwentarskiego do najblizszego budynku mieszkalnego 
niebydqcego wlasnosciq Inwestora wynosi 62 m, natomiast odleglosc planowanego budynku 
inwentarskiego od najblizszego budynku mieszkalnego wynosic bydzie 77 m. 

CZysc terenu przedmiotowej inwestycji objyta jest miejscowym planem zagospodarowania 
przestrzennego fragment6w miejscowosci gminy Wieczfnia Koscielna uchwalonego Uchwalq 
Nr VIIII44/07 Rady Gminy Wieczfnia Koscielna z dnia 14 sierpnia 2007 r. (Dz. U. Woj . Maz. z dnia 
14 paidziemika 2007 r. Nr 208, poz. 5976). Zgodnie z WW. miejscowym planem zagospodarowania 
przestrzennego czysc dzialek 0 nr ew. 54/3 i 53 polo zone Sq na terenie zabudowy zagrodowej , 
mieszkaniowej jednorodzinnej i uslug (symbol planu 1 RM/MN/U). 

Realizacja przedmiotowej inwestycji wiqzac siy bydzie z emisjq substancji do powietrza, emisjq 
halasu oraz z wytwarzaniem odpad6w i sciek6w. Wystqpiq chwilowe oddzialywania zwiqzane z emisjq 
halasu i spalin pochodzqce z maszyn i urzqdzen wykorzystywanych podczas budowy. Scieki bytowe 
odprowadzane bydq do istniejqcego na dzialce 0 nr ew. 53 zbiomika bezodplywowego, kt6ry bydzie 
systematycznie opr6Zniany przez uprawnione do tego celu podmioty, ajego zawartosc transportowana 
do oczyszczalni sciek6w. Odpady powstajqce na etapie realizacji przedsiywziycia gromadzone bydq 
selektywnie w wyznaczonym miejscu i przekazywane uprawnionym podmiotom. 

G16wnymi zr6dlami emisji do srodowiska na etapie eksploatacji przedsiywziycia bydzie system 
wentylacji budynku inwentarskiego oraz ruch pojazd6w poruszajqcych siy po terenie inwestycji. 
Bioqc pod uwagy skaly i charakter planowanego przedsiywziycia oraz informacje zawarte w 
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uzupetnieniu karty informacji przedsit(wzit(cia stwierdza sit(, ze na etapie eksploatacji inwestycji 
dopuszczalne poziomy substancji w powietrzu bt(dq dotrzymane. 

Zrodtami emisji hatasu na terenie inwestycji bt(dq wentylatory mechaniczne chlewni oraz 
pojazdy poruszajqce sit( po terenie przedsit(wzit(cia. Z informacji zawartych w uzupetnieniu karty 
informacyjnej przedsit(wzit(cia wynika, iz podczas eksploatacji planowanego przedsit(wzit(cia 
dopuszczalne poziomy halasu na terenach chronionych akustycznie bt(dq dotrzymane. 

Zaopatrzenie w wodt( realizowane bt(dzie z wodociqgu gmilU1ego. Dezynfekcja pomieszczen 
inwentarskich przeprowadzana bt(dzie z uzyciem srodka dezynfekcyjnego i niewielkiej ilosci wody 
ulegajqcej odparowaniu, przy uzyciu dostt(pnych srodkow dezynfekcyjnych nietoksycznych, 
neutralnych dla srodowiska, dopuszczonych do dezynfekcji pomieszczen produkcji spozywczej. Scieki 
bytowe odprowadzone bt(dq do szczelnego zbiornika bezodplywowego, a nastt(pnie wywozone przez 
uprawniony do tego celu podmiot do oczyszczalni sciekow. Wody opadowe i roztopowe z powierzchni 
dachow oraz terenow utwardzonych odprowadzane bt(dq powierzchniowo na wlasny teren 
nieutwardzony, w sposob niepowodujqcy zalewania terenow sqsiednich oraz niezmieniajqcy kierunek 
wod opadowych, ze szkodq dla gruntow sqsiednich. Funkcjonowanie przedsit(wzit(cia bt(dzie sit( 
wiqzac z powstaniem odpadow. Odpady bt(dq gromadzone selektywnie i przekazywane 
wyspecjalizowanym podmiotom do odzysku lub unieszkodliwienia. 

Wytworzona gnojowica magazynowana bt(dzie w kanalach pod rusztowych wewnqtrz 
budynku, a nastt(pnie wykorzystywana przez Inwestora jako nawoz naturalny na gruntach rolnych. 
Inwestor jest wlascicielem 30 ha gruntow. Powierzchnia ta jest wystarczajqca do zagospodarowania 
calej ilosci powstajqcej gnojowicy. 

Biorqc pod uwagt( charakter i zakres planowanego przedsit(wzit(cia stwierdza sit(, ze nie bt(dzie 
ono zrodlem wystqpienia znaczqcych negatywnych oddzialywan w srodowisku. 

Obszar przeznaczony pod inwestycjt( znajduje sit( poza granicami korytarzy ekologicznych oraz 
lasow It(gowych. Planowana inwestycja nie spowoduje zasadniczych zmian w srodowisku w stosunku 
do stanu istniejqcego. Planowane przedsit(wzit(cie nie zakloci ciqglosci ekosystemu i mozliwosci 
migracji malych i srednich zwierzqt, ze wzglt(du na sqsiedztwo terenow uzytkowanych rolniczo. Z 
uwagi na fakt, iz inwestycja dotyczy dzialki bezposrednio przyleglej do gospodarstwa Inwestora, na 
ktorej istnieje juz infrastruktura techniczna, nie nastqpi ograniczenie rozprzestrzeniania sit( i migracji 
zwierzqt oraz nie dojdzie do zachwiania roznorodnosci biologicznej terenu. 
Najblizej polozony obszar Natura 2000 - obszar specjalnej ochrony ptakow - Doliny Wkry i Mlawki 
PLB 140008, znajduje sit( w odleglosci 13,3 km w kierunku poludniowo-zachodnim od dzialek 
przewidzianych pod inwestycjt(. 

Z przedlozonej dokumentacji nie wynika, aby w miejscu realizacji inwestycji wystt(powaly 
obszary na ktorych standardy jakosciowe srodowiska zostaly przekroczone. Ponad to w miejscu 
realizacji inwestycji rue wystt(powaly obszary 0 krajobrazie majqcym znaczenie historyczne, 
kulturowe lub archeologiczne. 
Ze wzglt(du na rodzaj planowanej inwestycji oraz jej lokalizacjt( nie wystqpi transgraniczne 
oddzialywanie na srodowisko. Charakter i skalt( przedmiotowej inwestycji nie przewiduje sit( 
mozliwosci wystqpienia oddzialywania 0 znacznej wielkosci lub zlozonosci. Planowane 
przedsit(wzit(cie nie bt(dzie znaCZqCO negatywnie oddzialywac na srodowisko. Informacje zawarte w 
przedlozonej dokurnentacji potwierdzajq wystqpienia oddzialywania na etapie realizacji i eksploatacji 
przedsit(wzit(cia. Z uwagi na skalt( i charakter przedsit(wzit(cia bezposrednie oddzialywania b~dq mialy 
jedynie zasit(g lokalny i ograniczq sit( do najblizszego terenu jego lokalizacji. Odzialywania powstale 
na etapie realizacji przedsit(wzit(cia bt(dq krotkotrwale i ustqpiq po zak0l1czeniu prac budowlanych. 
Eksploatacja inwestycji nie spowoduje negatywnych oddzialywan na otaczajqce srodowisko. Nie 
przewiduje sit( kumulowania oddzialywan przedsi~wzit(c realizowanych i zrealizowanych. 
Przedlozona dokumentacja wskazuje, ze przedmiotowe przedsit(wzit(cie na etapie realizacji i 
eksploatacji przy zachowaniu odpowiednich srodkow i technik nie POWilU10 znaCZqCO oddzialywac na 
srodowisko. 
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W6jt Gminy Wieczfnia Koscielna ponownie zawiadomil strony postypowania 0 zakonczeniu 
postypowania dowodowego oraz 0 mozliwosci wypowiedzenia siy CO do zebranych w sprawie 
dowod6w i material6w oraz zgloszenia z~dan w terminie 7 dni od dnia otrzymania (zawiadomienie 
GKiI.6220.1.2018.JM(23) z dnia 13 lipca 2018 r.). 

Tym samym kieruj~c siy skal~, usytuowaniem i wplywem na poszczeg61ne elementy 
srodowiska ww. przedsiywziycia, nalezy stwierdzic, ze odst'l-pienie od przeprowadzenia oceny 
oddzialywania na srodowisko jest uzasadnione. 

Bior~c powyzsze pod uwagy orzekam jak w sentencji decyzji. 

POUCZENIE 

Zgodnie z art. 72 ust. 3 ustawy z dnia 3 pazdziemika 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 dol'l-cza siy do wniosku 0 wydanie decyzji, 0 kt6rej mowa wart. 
72 ust. 1 oraz zgloszenia, 0 kt6rym mowa w ust. 1a w/w ustawy. Zlozenie wniosku lub dokonanie 
zgloszenia powinno nast'l-pic w terminie 6 lat od dnia, w kt6rym decyzja 0 srodowiskowych 
uwarunkowaniach stala siy ostateczna. Zlozenie wniosku lub dokonanie zgloszenia moze nast~pic 
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, 0 kt6rym mowa 
w ust. 3, od organu, kt6ry wydal decyzjy 0 srodowiskowych uwarunkowaniach, stanowisko, ze 
realizacja planowanego przedsiywziycia przebiega etapowo oraz, ze aktualne s'l- warunki realizacji 
przedsiywziycia zawarte w decyzji 0 srodowiskowych uwarunkowaniach. 

Od niniejszej decyzji sluzy stronom odwolanie do Samorz'l-dowego Kolegium Odwolawczego 
w Ciechanowie za posrednictwem W6jta Gminy Wieczfnia Koscielna, w terminie cztemastu 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 ostatni'l- ze stron postypowania, decyzja staje siy ostateczna 
i prawomocna (art. 127a Kodeks postepowania administracyjnego). 

Z lip. Wojte 
Zalqcznik: mgr ini.. 

Klerow 'k eralu 
1. Charakterystyka planowanego przedsi?wzi?cia. Gospodarki Komunaln61i Inwestycjl 

Otrzymujq: 

1. Pan Pawel Jablonowski 

2. Strony post~powania wg wykazu 
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Do wiadomosci: 

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

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

3. 	 Dyrektor Zarzqdu Zlewni w DC/bem 
DC/be, 05-140 Serock 

4. 	 Tablica ogloszen w UrzC/dzie Gminy Wieczfnia Koscielna 

5. 	Strona internetowa gminy Wieczfnia Koscielna 
www. ugwieczfnia. bipgminapl 

6. 	 A/a 

Zgodnie z uslawq z dnia 16 fislopada 2006 roku 0 oplacie skarbowej 
(Ieksljednofity: Dz. U z 2018 roku, poz. 1044 ze zm.) pobrano oplalr; skarbowq 
w / ..:wocie 205 zl za wydanq decyzjr;, Nr wplaty. 2018100732 z dnia 26.02.2018 r. 
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ZallJcznik Nr I 
do decyzji GKiI.6220.1.2018 
z dnia 23 lipca 2018 roku 

2 u~. W Jt 
mgr inz. 

Charakterystyka planowanego przedsi~wzi~cia Kiero nik 
Gospodarki Ko 

Planowane przedsiywziycie polegalo bydzie na budowie budynku inwentarskiego- chlewni 0 

obsadzie l'!cznej do 285 sztuk tucznika (39,9 DJP) w systemie chowu rusztowego, na dzialce 0 nr ew. 
54/2 i 54/3 w miejscowosci Chmielewko, gmina Wieczfnia Koscielna. 
Realizacja przedmiotowego przedsiywziycia obejmowac bydzie: 

- budowy budynku inwentarskiego- chlewni 0 obsadzie 39,9 DJP w systemie chowu rusztowego, 
o wymiarach 12,00 x 60,00 m. 

- budowy zbiomik6w na gnojowicy, tj. kana16w gnojowicowych pod rusztami, 

- posadowienie szczelnego kontenera na sztuki padle 

- posadowienie pojemnika na odpady (metalowe kontenery). 


Chlewnia charakteryzowac siy bydzie najnowsz,!- technologi,! w zakresie chowu tllcznik6w 
utrzymywanych w systemie rusztowym, zaawansowan'! mozliw,! mechanizacj,! i automatyzacj,! 
proces6w produkcyjnych, takich jak: pojenie i karmienie swin oraz grawitacyjne z kojc6w usuwanie 
wydalin zwierz'!t (kalu i moczu). 
W kojcach, oddzielonych sciank,! ze stali wysokosci 80 cm, swinie byd,! utrzymywane w grupach 
jednowiekowych, na posadzkach samoczyszcz,!cych. 
Karma bydzie podawana i rozprowadzana automatycznie do automat6w, systemem rurowym z 
paszami usytuowanej w budynku, w postaci suchej. Ewentualne nawilzanie paszy wykonywane bydzie 
przez swinie, jednym z dw6ch smoczk6w tubomatu. 
Odprowadzenie zuzytego powietrza realizowac byd,! wentylatory mechaniczne dachowe - w budynku 
chlewni planuje siy wentylacjy mechaniczn,! do wymiany powietrza z wykorzystaniem 14 
wentylator6w dachowych 0 maksymalnej wydajnosci 13 000 m3/h z odprowadzeniem zanieczyszczen 
14 indywidualnymi emitorami pionowymi otwartymi 0 wysokosci min. 7,00m, i maksymalnej srednicy 
0,63m 0 mocy akustycznej nie wiykszej niz 78,0 dB kaZdy. 
Sterowanie systemem wentylacyjnym nastypowac bydzie automatyczne, poprzez komputer 
klimatyzacyjny (sterowniki kontroluj,! pracy wentylacji na podstawie temperatury), pol'!-czony z 
systemem alarmowym sygnalizuj,!-cym problem klimatu, z mozliwosci,! rycznego sterowania wymian,! 
powietrza. 
Wszystkie prace na etapie realizacji przedsiywziycia byd,! wykonywane w porze dziennej 
(miydzy 6:00 a 22:00). Oddzialywania zwi,!zane z procesem budowy ust,!-pi,! po zakonczeniu rob6t 
blldowlanych. 
Na etapie eksploatacji inwestycji zasiyg oddzialywania, nie bydzie wykraczal poza granice dzialek 
objytych planowan'! inwestycj'!. 
Rozwazania dotycz'!-ce lokalizacji budynku inwentarskiego byly uwarunkowane wielkosci,! dzialki 
oraz oddaleniem obiektu od s,!siednich istniej,!-cych gospodarstw rolnych. S,!-siaduj,!-cymi dzialkami z 
przedmiotow,!- Instalacj,! s,! pola uprawne, zabudowania gospodarcze. Wystarczaj,!-ca powierzchnia 
stwarza wygodne i bezpieczne warunki dla eksploatacji inwestycji. Powyzsze argumenty swiadcz'!, ze 
wybrano najkorzystniejszy wariant z punktu widzenia ochrony srodowiska. Budowa nie bydzie 
stanowic zagrozenia dla srodowiska. Inwestycja zostanie rozpoczyta po uzyskaniu przez Inwestora 
decyzji 0 srodowiskowych uwarunkowaniach i bydzie realizowana zgodnie z zaleceniami zawartymi 
w w/w decyzji, zatem w zgodzie z obowiC}Zuj,!cymi aktami prawnymi w zakresie ochrony srodowiska. 
Przedstawiona przez Inwestora technologia chowu trzody chlewnej, wielkosci budynku, systemu 
wentylacji , strategia karmienia i pojenia, zostala opracowana z zachowaniem przepis6w branzowych 
dotycz,!cych hodowli zwierz,!t. 
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Przedstawione przedsiywziycie nie rna wariant6w alternatywnych pod wzglydem racjonalnosci 
jedynyrn racjonalnym sposobem prowadzenia hodowli jest budowa odpowiednio wyposaZonych 
budynk¢w inwentarskich. 
Wariant przedstawiony przez Wnioskodawcy jest jednoczesnie wariantem najbardziej racjonalnym, 
gdyz zaklada prowadzenie hodowli przy jak najmniejszym nakladzie prac za pomocq technologii 
dostosowanej do takiej wielkosci i wydajnosci gospodarstwa oraz w technologii powszechnie 
stosowanej przy hodowli, zgodnej z wymogami przepis6w unijnych i krajowych. 
Planowana lokalizacja inwestycji dotyczy terenu nalezqcego do Inwestora. Umiejscowienie budynku 
charakteryzuje siy dobrymi parametrami lokalizacyjnymi ze wzglydu na nieuciqzliwy dojazd do terenu 
inwestycji oraz usytuowanie wsr6d zabudowy gospodarczej. Planowane do zastosowania rozwiqzania 
techniczne i technologiczne dajq gwarancjy prawidlowego funkcjonowania obiektu i ograniczenia 
wplywu na stan srodowiska przyrodniczego w tym rejonie. 
Przewiduje siy, ze dla wszystkich emitowanych substancji poza granicami terenu Inwestora spelnione 
bydq standardy jakosci powietrza okreslone w obowiqzujqcych aktach prawnych: 
- rozporzqdzeniu Ministra Srodowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziom6w niekt6rych 
substancj i w powietrzu (Oz. U. Nr 0, poz. 1031) rozporzqdzeniu Ministra Srodowiska dnia 26 stycznia 
2010 r. w sprawie wartosci odniesienia dla niekt6rych substancji w powietrzu (Oz. U. Nr 16, poz. 87). 
- Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Srodowiska w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu 
rozporzqdzenia Ministra Srodowiska w sprawie dopuszczalnych poziom6w halasu w srodowisku (Oz. 
U. 2014 r., poz.112) mozna przewidywac, ze Inwestycja nie bydzie powodowac przekroczenia 
dopuszczalnych normatyw6w imisji halasu, poza terenem nalezqcym do Inwestora. 
Wariantem altematywnym jest organizacja hodowli w systemie glybokiej lub plytkiej sci6lki. 
Pozytywnym aspektem chowu trzody chlewnej na glybokiej sci6lce jest male znaczenie 
cieplochronnosci przegr6d budowlanych. Jest to spowodowane tym, ze sam obomik, podlegajqc 
procesom prawidlowej fermentacji, produkuje cieplo, dostarczajqc w pomieszczeniu jego znacznych 
ilosci, a nawet czysciowo ogrzewajqc same zwierzyta. 
Analizujqc budowy przedmiotowych budynk6w, wariant objyty opracowaniem jest korzystny z uwagi 
na mniejsze zapotrzebowanie powierzchni potrzebnej dla jednego zwierzycia, ulatwiony spos6b 
gospodarki nawozami naturalnymi (powstaje tylko gnojowica), bardziej przyjazny dla zwierzqt system 
chowu niz przy innych obecnie stosowanych rozwiqzaniach w budownictwie inwentarskim. Wadq 
sci6lki jest koniecznosc pozyskiwania slomy, co generuje koszty (prasowanie i zbi6r); okresowe 
wywozenie obomika i przywozenie slomy jest bardzo uciqZliwe i niekorzystne w zimie. 
Technologia rusztowa ulatwia usuwanie odchod6w. Jest latwiejsza w utrzymaniu czystosci. Biorqc pod 
uwagy powyzsze nalezy stwierdzic, iz zar6wno hodowla metodq sci6lkowq jak i bezsci6lkowq posiada 
wady i zalety. Inwestor wybral wariant hodowli rusztowej. Wariant ten jest bardziej pozytywny ze 
wzglyd6w akustycznych. Praca maszyn przy zadawaniu i usuwaniu sci61ki glybokiej w duzych 
chlewniach wiqze siy z emisjq halasu. Poziom mocy akustycznej tych maszyn wynosi ok. 100 dB. 
Planowane do zastosowania rozwiqzania techniczne i technologiczne dajq gwarancjy prawidlowego 
funkcjonowania obiektu i ograniczenia wplywu na stan srodowiska przyrodniczego w tym rejonie. 
Rezygnacja z realizacji planowanego przedsiywziycia polegajqcego na budowie chlewni, nie bydzie 
miala wplywu na srodowisko przyrodnicze i krajobraz otoczenia. Brak realizacji inwestycji 
uniemozliwi jednak rozw6j gospodarczy Inwestora. 
Budynek bydzie zasilany w wody za licznikowo z istniejqcego przylqcza, na warunkach uzgodnionych 
przez zarzqdcy sieci wodociqgowej. Zuzycie wody dla tego typu hodowli ksztaltuje siy w wysokosci 
ok. 30 dm3/sztuky/m-c, okolo 35,40 m3/miesiqc. Dodatkowo prognozuje siy zapotrzebowanie wody na 
cele socjalno - bytowe wyniesie srednio 0,18 m3/h. 
Budynek zasilany bydzie w energiy elektrycznq z istniejqcej instalacji w budynku na dzialce z linii 
niskiego napiycia. Istniejqca instalacja elektryczna do rozbudowy. 
Projektowana energia elektryczna stosowana bydzie do oswietlenia pomieszczen. 
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Zwierzyta padle s~ odbierane bezposrednio przez najblizszy, upravmiony podmiot prowadz~cy 
dzialalnosc w zakresie odbioru i unieszkodliwiania tego rodzaju odpadow tj. ich utylizacji. Inwestor 
zawrze umowy z uprawnionym zakladem na staly odbior. 
Opakowania po antybiotykach i srodkach profilaktyki weterynaryjnej: s~ zabierane bezposrednio przez 
lekarza weterynarii sprawuj~cego opieky weterynaryjn~ na fermie. Odpady by to we (pochodz~ce z 
pomieszczen socjalnych pracownikow): odpady te s~ gromadzone w workach foliowych , w 
standardowych zamkniytych pojemnikach usytuowanych w pomieszczeniach socjalnych i 
umieszczone w kontenerze zbiorczym, usytuowanym w miejscu wydzielonym (przy budynku). 
Nastypnie s~ one z czystotliwosci~ minimum jeden raz w tygodniu odbierane przez uprawnionego 
odbiorcy na podstawie umowy na wywoz nieczystosci stalych i zostan~ kierowane na skladowisko 
odpadow komunalnych. 
Zuzyte swietlowki i lampy rtyciowe: zuzyte swietlowki przechowywane sq. w indywidualnych 
opakowaniach kartonowych (fabrycznych opakowaniach swietlowek) w pudlach tekturowych lub 
pojemnikach z tworzywa sztucznego. A nastypnie wywozone wlasnym transportem do Zakladu 
Energetycznego Plock - Centrum Handlowe Sp. z 0.0. w Plocku. 
Gnojowica: bydzie gromadzona w projektowanym zbiomiku na gnojowicy, a nastypnie 
wykorzystywana przez wlasciciela jako nawoz do nawozenia uprawianej roli w jego gospodarstwie 
zgodnie z planem nawozenia. Ewentualne nie zagospodarowane nadwyzki mog~ zostac przekazane do 
wykorzystania przez okolicznych rolnikow, dysponuj~cymi uzytkami rolnymi. Stala zawartosc 
sedymentacyjna zbiornika bezodplywowego bydzie wybierana okresowo (raz na 6 m-cy) i wywozona 
przez licencjonowan~ firmy asenizacyjnq. do oczyszczalni sciekow. Inwestor podpisze lUTIOWy na 
wywoz nieczystosci plynnych z fermy. 
Scieki bytowo - gospodarcze: do projektowanego szczelnego bezodplywowego zbiomika nieczystosci 
cieklych, a nastypnie wywozone na oczyszczalniy sciekow przez uprawnionq. jednostky za 
pokwitowaniem odbioru. Pojemnosc zbiornika 8,Om3. Zbiomik musi posiadac szczelne scianki i atest 
potwierdzaj~cy wykonanie testow szczelnosci. Przed montatem nalezy pamiytac 0 ponownym 
sprawdzeniu jego szczelnosci. 
Oddzialywanie planowanego przedsiywziycia na srodowisko w trakcie jego realizacji bydzie 
niewielkie. Nalezy przestrzegac nastypuj~cych zasad w trakcie budowy: 
a) prace budowlane wykonywac przy uzyciu sprzytu sprawnego technicmie, eksploatowanego i 
konserwowanego w sposob prawidlowy, ktory zapewni zabezpieczenie srodowiska gruntowo
wodnego przed wyciekami plynow technicznych i paliw. 
b) prace przygotowawcze ingeruj~ce pokrycie glebowe wykonywac poza sezonem lygowym ptakow. 
tj. wterminie 15.08 do 15.02 
c) zabezpieczyc materialy pyliste przed rozwiewaniem (np. poprzez przykrywanie plandekami) 
d) prace ziemne prowadzic bez koniecznosci odwodnienia wykopow. Prowadzic roboty ziemne do 
glybokosci maksimum 1,7m. 
e) prace ziemne poprzedzic usuniyciem z terenu planowanych wykopow warstwy urodzajnej gleby 
(humusu), a gleby magazynowac w wyznaczonym miejscu, w sposob, ktory zabezpieczy j~ przed 
zanieczyszczeniem. Po ukonczeniu robot gleby wykorzystac w miary mozliwosci, w ramach 
zagospodarowania powierzchni na terenie planowanego przedsiywziycia, a ewentualny jej nadmiar 
przekazac uprawnionym podmiotom. 
f) teren planowanego przedsiywziycia wyposazyc w srodki (sorbenty) do neutralizacji rozlanych 
substancji ropopochodnych, a w przypadku ich awaryjnego wycieku zanieczyszczenie niezwlocznie 
usun~c, zuzyte srodki do neutralizacji rozlanych substancji ropopochodnych przekazywac 
uprawnionym podmiotom do unieszkodliwienia 
g) wody na etapie realizacji budowy pobierac z istniej~cego wodoci~gu wiejskiego. Prowadzic rejestr 
zuzycia wody. 
h) na etapie prowadzenia budowy scieki bytowe odprowadzac do istniej~cego na dzialce s~siedniej, 
wlasnosci inwestora zbiornika bezodplywowego, zbiornik ten systematycznie oprozniac przez 
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uprawnionego do tego celu podmioty, a jego zawartosc wywozic do oczyszczalni sciek6w. 

Pomieszczenia socjalne oraz sanitarne dostypne bydq dla pracownik6w budowlanych takZe w 

istniejqcym budynku chlewni wlasnosci inwestora na dzialce nr ewid. 53. 

i) odpady inne niz niebezpieczne powstajqce na etapie realizacji przedsiywziycia magazynowac w 

selektywnie wyznaczonym miejscu, w spos6b zabezpieczajqcy przed pyleniem, rozwiewaniem 

odpad6w oraz zanieczyszczeniem srodowiska gruntowo-wodnego, odpady te przekazywac 

uprawnionym odbiorcom do odzysku bqdz unieszkodliwienia. 

j) odpady niebezpieczne powstajqce na etapie realizacji przedsiywziycia magazynowac w zamkniytych, 

szczelnych i oznakowanych pojemnikach, kontenerach lub innych opakowaniach odpomych na 

dzialanie skladnik6w umieszczanych w nich odpad6w, zlokalizowanych w wyznaczonym, 

ogrodzonym i zadaszonym miejscu 0 utwardzonym podlozu. 

Podsumowujqc, dzialalnosc inwestora (zastosowanq technologiy chowu i rozwiqzania chroniqce 

srodowisko) charakteryzowac bydzie powtarzalnosc proces6w produkcyjnych i nowoczesna 
technologia chowu swin, jednoczeSnie zblizona do chowu ekologicznego, uwzglydniajqca najlepsze 
dostypne techniki ze spelnjeniem wytycznych technologicznych zawartych w obowiqzujqcym 
rozporzqdzeniu Ministra Srodowiska i Rozwoju Wsi z dnia 2 wrzesnia 2003 r. w sprawie minimalnych 
warunkow utrzymywania poszczegolnych zwierzqt gospodarskich (Dz. U. Nr 167, poz. 1629, z pozn. 
zm.), usprawmaHca organizacjy pracy, zapewmaHca oszczydnq gospodarky czynnikami 
produkcyjnymi m.in. wodq, paszq i energiq), zapobiegajqca ilosci zanieczyszczen emitowanych do 
srodowiska lub jesli to niemozliwe istotnie ograniczajqca ladunek zanieczyszczen wprowadzanych do 
srodowiska i minimalizujqce ryzyko ujernnego wplywu na srodowisko. 

Obszar oddzialywania obiektu nie bydzie przekraczal wlasnej dzialkj. 

Zgodnie z aktami prawnymi przedsiybiorca rna obowi~ek dotrzymania dopuszczalnych wartosci 

w granicach wlasnego terenu, a zatem nie rna mozliwosci kumulacji ponadnormatywnych emisji. 

Majqc na uwadze powyzsze, nalezy stwierdzic, ze na terenie przedmiotowej inwestycji rue wystqpi 

oddzialywanie skumulowane. 

Analizujqc powyzsze fakty nalezy stwierdzic, ze nie wystqpi oddzialywanie skumulowane poza parcelq 

inwestora. Projektowana inwestycja nie spowoduje przekroczenia dopuszczalnych norm w srodowisku 
oraz nie spowoduje niekorzystnego wplywu na ekosystemy obszaru chronionego krajobrazu. 
Oszacowana wielkosc emisji substancji do powietrza oraz emisji halasu zwiqzana z eksploatacjq 
istniejqcego i planowanego obiektu nie przekraczajq dopuszczalnych norm w srodowisku. Zgodnie z 
w/w rozporzqdzeniem w zakresie ochrony srodowiska przed halasem tereny podlegajqce ochronie w 
tym przypadku, to tereny zabudowy zagrodowej dla ktorej dopuszczalne wartosci halasu wynoszq 
55 dB w dzien i 45dB dla pory nocy. 
Obszar przeznaczony pod inwestycjy znajduje siy poza granicami korytarzy ekologicznych oraz lasow 
lygowych. Planowana inwestycja nie spowoduje zasadniczych zmian w srodowisku w stosunku do 
stanu istniejqcego. Planowane przedsiywziycie nie zakloci ciqglosci ekosystemu i mozliwosci migracji 
malych i srednich zwierzqt, ze wzglydu na sqsiedztwo terenow ilZytkowanych rolniczo. Z uwagi na 
fakt, iz inwestycja dotyczy dzialki bezposrednio przyleglej do gospodarstwa Inwestora, na ktorej 
istnieje juz infrastruktura techniczna, nie nastqpi ograniczenie rozprzestrzeniania siy i migracji zwierzqt 
oraz nie dojdzie do zachwiania roznorodnosci biologicznej terenu. 
Najblizej polozony obszar Natura 2000 - obszar specjalnej ochrony ptakow - Doliny Wkry i Mlawki 
PLB140008, znajduje siy w odleglosci 13,3 km w kierunku porudniowo-zachodnim od dzialek 
przewidzianych pod inwestycjy. 
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