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Rzgów, 26.07.2018 r. 

GO.6220.2.2018. 

 

POSTANOWIENIE 

 Na podstawie art. 63 ust.1 i 4ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu 
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 
ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 z późn. zm.),  
po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu opinia znak: 
WOO-IV.4220.588.2018.DG.1 z dnia 13.06.2018 r, Państwowego Gospodarstwa Wodnego, 
Wody Polskie” Zarząd Zlewni w Kole opinia znak PO.ZZŚ.3.436.159.2.2018.RG. z dnia 
13.07.2018r. oraz opinii sanitarnej Państwowego Sanitarnego w Koninie znak sprawy: 
ON.NS-4524-23/18  z 11.06.2018 r. 
 

Postanawiam 
 

stwierdzić obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia  
na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia oraz wykonania raportu o oddziaływaniu 
przedsięwzięcia na środowisko polegającego na ,, Rozbudowie instalacji do chowu brojlerów 
kurzych obejmującej budowę kurnika K2 wraz  z infrastrukturą towarzyszącą zlokalizowanej 
w miejscowości Świątniki, gmina Rzgów, powiat koniński, województwo wielkopolskie” 
zlokalizowanej na działce ozn. nr ewid. gruntu 267/1, 267/4 obręb geodezyjny Świątniki, 
gmina Rzgów. 

Raport o oddziaływaniu na środowisko powinien być opracowany zgodnie z  
art. 66 ust. 1 pkt. ww. ustawy ooś a w szczególności zawierać analizę podanych niżej 
zagadnień: 

W oparciu o opinię Państwowego Inspektora Sanitarnego w Koninie stwierdza się 
potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz 
wykonania raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Państwowy Powiatowy 
Inspektor Sanitarny w Koninie stwierdził, iż ze względów sanitarnych i zdrowotnych 
zachodzą przesłanki określone w art. 63 ust. l ustawy z dnia 3 października 2008r.. 
o przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz wykonania 
raportu  
o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia 
polegającego na „ Rozbudowie instalacji do chowu udostępnianiu informacji o środowisku  
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405, z późn. zm.) do stwierdzenia 
konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz 
wykonania raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. 

Potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko 
stwierdzono dla dokonania pełnej i wnikliwej analizy oraz prawidłowej oceny 
wpływu inwestycji na środowisko, w tym na warunki życia i zdrowie ludzi, biorąc 
pod uwagę charakter przedsięwzięcia oraz możliwość wystąpienia uciążliwości 
związanych z jego realizacją i eksploatacją. 
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W związku ze stwierdzeniem potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania 
przedsięwzięcia na środowisko Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koninie 
wskazuje na konieczność sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia  
na środowisko. 

Zakres raportu o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia na środowisko 
winien być zgodny z wymogami art. 66 ust. l ustawy z dnia 3 października 2008r.  
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa  
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. póz. 
1405, z późn. zm.). 

Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, zgodnie z przepisami  
art. 62 ust. 1 ww. ustawy, powinien zawierać w szczególności informacje umożliwiające 
analizę oraz ocenę, w ramach oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko: 

-bezpośredniego i pośredniego wpływu przedsięwzięcia na środowisko oraz ludność, 
w tym zdrowie i warunki życia ludzi; 
- możliwości i sposobów zapobiegania i zmniejszania negatywnego oddziaływania 
przedsięwzięcia na środowisko; 
 - wymaganego zakresu monitoringu. 
Raport powinien zawierać charakterystykę całego przedsięwzięcia i warunki 

użytkowania terenu w fazie budowy i eksploatacji - użytkowania, przewidywane rodzaje  
i ilości emisji, w tym odpadów, wynikające z funkcjonowania planowanego przedsięwzięcia. 
Należy przedstawić opis wariantów uwzględniający szczególne cechy przedsięwzięcia lub 
jego oddziaływania, w tym wariantu proponowanego przez wnioskodawcę, racjonalnego 
wariantu alternatywnego oraz racjonalnego wariantu najkorzystniejszego dla 
środowiska, wraz z uzasadnieniem ich wyboru i określeniem przewidywanego 
oddziaływania analizowanych wariantów na środowisko. Raport winien zawierać 
porównanie oddziaływań analizowanych wariantów na ludzi. Wybór wariantu 
proponowanego do realizacji wymaga uzasadnienia. Należy przedstawić opis 
przewidywanych działań mających na celu unikanie, zapobieganie, ograniczanie lub 
kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko - w tym na ludzi 
(ze szczególnym uwzględnieniem oddziaływania na mieszkańców okolicznej zabudowy  
o charakterze mieszkalnym). 

Uwzględnić należy, iż zgodnie z art. 3 ust. 2 ww. ustawy, ilekroć w ustawie jest 
mowa o oddziaływaniu na środowisko rozumie się przez to również oddziaływanie  
na zdrowie ludzi, co winno znaleźć odzwierciedlenie w treści sporządzanego dokumentu. 

Określając usytuowanie przedsięwzięcia należy określić odległości inwestycji  
od okolicznych miejsc stałego przebywania ludzi: zabudowań o charakterze mieszkalnym,  
a także ewentualnych obszarów przeznaczonych dla lokalizacji takiej zabudowy. Analiza 
lokalizacji w aspektach odległości od zabudowań mieszkalnych winna być poparta 
załącznikiem kartograficznym. 

Załączniki kartograficzne, w szczególności mapy obejmujące zakresem tereny 
realizacji inwestycji w pobliżu zabudowy mieszkalnej oraz załączniki graficzne — rysunki 
przedstawiające zasięg prognozowanych poziomów hałasu oraz zanieczyszczeń 
emitowanych do powietrza przedstawić należy w skali umożliwiaj ącej czytelne 
przedstawienie przeprowadzonych analiz oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko 
wnikliwą analizę obszaru, na który oddziaływać będzie przedsięwzięcie. 

Dla właściwej oceny wpływu inwestycji na warunki życia ludzi w raporcie należy 
przedstawić analizę mogących wystąpić uciążliwości, z uwzględnieniem kumulacji 
oddziaływań przy rozbudowie gospodarstwa i zwiększeniu obsady. Ze względu na charakter 
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przedsięwzięcia, szczegółowej analizie, mimo braku wykładni prawnej, poddać należy 
problem emisji odorów. W zakresie ochrony powietrza atmosferycznego, co pośrednio może 
mieć wpływ na warunki życia i zdrowie ludzi, należy dokonać analizy 
rozprzestrzeniania się substancji w powietrzu (w szczególności w zakresie emisji 
amoniaku i siarkowodoru), z uwzględnieniem kumulacji oddziaływań z istniejących budynków 
inwentarskich, należy przedstawić czytelną interpretację graficzną wyników tych obliczeń, 
pozwalającą na jednoznaczną ocenę poziomów zanieczyszczeń w powietrzu. Należy określić 
przewidywane działania mające na celu zapobieganie i ograniczenie prognozowanych 
uciążliwości wynikających z realizacji przedsięwzięcia oraz ich skuteczność. 

W raporcie należy wykazać, iż proponowane rozwiązania techniczne, 
technologiczne i organizacyjne oraz przyjęta lokalizacja, będą odpowiednie dla zachowania 
właściwych warunków higienicznych i zdrowotnych oraz zminimalizują w wystarczający sposób 
ewentualne uciążliwości wynikające z funkcjonowania przedsięwzięcia. Ponadto należy 
przeanalizować możliwości wystąpienia konfliktów społecznych, co winno być oparte na 
zbadaniu nastrojów społecznych związanych z planowanym przedsięwzięciem oraz ocenie 
poziomu akceptacji. 

Uzasadnienie 
 

 Wnioskodawca wystąpił do tutejszego organu z wnioskiem o wydanie decyzji  
o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji na realizację przedsięwzięcia 
polegającego na „ Rozbudowie instalacji do chowu brojlerów kurzych obejmującej budowę 
kurnika K2 wraz z infrastrukturą towarzyszącą zlokalizowanej w miejscowości Świątniki, 
gmina Rzgów, powiat koniński, województwo wielkopolskie” zlokalizowanej na działce ozn. 
nr ewid. gruntu 267/1, 267/4 obręb geodezyjny Świątniki, gmina Rzgów. 
 Tut. organ po wystąpieniu z zapytaniem o potrzebę sporządzenia raportu dla przedmiotowego 
przedsięwzięcia otrzymał opinię Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu 
opinia znak: WOO-IV.4220.588.2018.DG.1 z dnia 13.06.2018r. stwierdzającego o braku 
potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, Państwowego Gospodarstwa 
Wodnego,, Wody Polskie” Zarząd Zlewni w Kole opinia znak PO.ZZŚ3.436.159.2.2018.RG. 
z dnia 13.07.2018r o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko 
oraz Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Koninie o potrzebie przeprowadzenia oceny 
oddziaływania na środowisko i wykonania raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia  
na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia opinia znak sprawy: ON.NS-4524-23/18   
z 11.06.2018 r. 

Zakres raportu oddziaływania na środowisko powinien być opracowany zgodnie opinią 
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Koninie i art. 66 ustawy OOŚ, a w szczególności 
zawierać analizę podaną sentencji postanowienia. A zatem zasadne jest wydanie 
postanowienia o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na 
środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na „ Rozbudowie instalacji do 
chowu brojlerów kurzych obejmującej budowę kurnika K2 wraz z infrastrukturą 
towarzyszącą zlokalizowanej w miejscowości Świątniki, gmina Rzgów, powiat koniński, 
województwo wielkopolskie” zlokalizowanej na działce ozn. nr ewid. gruntu 267/1, 267/4 
obręb geodezyjny Świątniki, gmina Rzgów. 

  Wobec powyższego należało orzec jak w sentencji postanowienia. 
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Pouczenie 
 

Na niniejsze postanowienie przysługuje zażalenie wniesione do Samorządowego Kolegium 
Odwoławczego w Koninie, ul. Al. 1 Maja 7, 62-510 Konin za moim pośrednictwem  
w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania. 
 
 

Wójt Gminy Rzgów 
/-/ Grzegorz Matuszak 

 
 
 
Otrzymuj ą za potwierdzeniem odbioru: 
 

1. Wnioskodawca 
2. Strony postępowania do wiadomości 
3. aa  

 
 
 
 

Do wiadomości: 

1. Państwowe Gospodarstwo Wodne,, Wody Polskie’ Zarząd Zlewni  w Kole, 

 ul. Prusa 3, 62-600 Koło 

2. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu, ul. J.H. Dąbrowskiego 79, 

 60-529 Poznań  

3. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koninie ul. Staszica 16, 62-500 Konin 


