Znak :GKP 6220.2.2012

Domaniewice 07.03.2012

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie , udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
ocenach oddziaływania na środowisko / Dz. U. Nr 199,poz.1227 z późn. zm./ oraz art. 123 i
142 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego / tekst
jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98,poz.1071 z późń. zmianami/ , po zasięgnięciu opinii
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w sprawie stwierdzenia obowiązku
przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko polegającej na
budowie kurnika z zapleczem socjalnym i infrastrukturą towarzyszącą na działce o numerze
ewidencyjnym 468 w miejscowości Strzebieszew gm. Domaniewice .

postanawiam
1.Stwierdzić obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko
zawierającego w całości zakres art. 66 ustawy z dnia 3 października 2008 r

o

udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie , udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko / Dz. U. Nr 199,poz.1227 z późn. zm.

ze szczególnym uwzględnieniem :
a/ochrony przed hałasem:
•

oddziaływanie akustyczne wraz ze wskazaniem graficznym jego zasięgu oraz
potencjalnym wpływem na tereny podlegające ochronie akustycznej wykonane w oparciu
o symulację wykonaną zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa krajowego i
unijnego, przy zastosowaniu programu do obliczeń rozprzestrzeniania hałasu
w środowisku, w którym model obliczeniowy jest zgodny z normą PN-IS09613-2:2002 obliczenia należy przeprowadzić na wysokości 1,5 m na terenie niezabudowanym oraz na
wysokości 4 m przy elewacji zabudowy mieszkaniowej;

·

zgodnie z art. 115 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U.
2001 nr 62 poz. 627), oraz art. 9 pkt. 5 Ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i

zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2003 nr 80, poz. 717), załączenie klasyfikacji
akustycznej terenów sąsiadujących z planowaną inwestycją, potwierdzonej przez
właściwą, ze względu na lokalizację, jednostkę samorządu terytorialnego w celu
uszczegółowienia lokalizacji terenów chronionych akustycznie, z podaniem numerów
działek

określeniem

dla

nich

dopuszczalnych

poziomów

hałasu

zgodnie

z

rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. 2007 nr 120, poz. 826);
b) analizy emisji zanieczyszczeń do powietrza wraz z graficznym przedstawieniem wyników
uwzględniającym aktualne tło zanieczyszczeń w powietrzu w rejonie przedsięwzięcia
określone przez WIOŚ,
c) magazynowania i zagospodarowania powstających odchodów zwierzęcych wraz z
wyliczeniem niezbędnej powierzchni do wykorzystania ich jako nawóz naturalny,
d) podania planowanych rozwiązań w zakresie gospodarki wodno-ściekowej,
e) opisania odpadów powstających na etapie realizacji, eksploatacji i likwidacji inwestycji, a
także sposób postępowania z nimi zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
f) przedstawienia

charakterystyki

środowiska

przyrodniczego

oraz

oddziaływania

projektowanej inwestycji na ten element środowiska,
g) analizy możliwych konfliktów społecznych związanych z planowanym przedsięwzięciem.

UZASADNIENIE
W dniu 13.02.2012 r. Państwo Paulina i Łukasz Kostrzewa wystąpili z wnioskiem do
Wójta Gminy Domaniewice o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsięwzięcia polegającego na budowie kurnika z zapleczem socjalnym i infrastrukturą
towarzyszącą na działce o numerze ewidencyjnym 468 w miejscowości Strzebieszew gm.
Domaniewice .
Wójt Gminy Domaniewice pismem nr GKP 6220.2.2012 z 13.02.2012 zwrócił się do
właściwych organów tj. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łowiczu oraz
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi o wydanie opinii , czy w
przedmiotowej inwestycji istnieje obowiązek sporządzenia takiego raportu.
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi postanowieniem znak
:WOPOŚ.4220.125.2012.KA

z dnia 20 lutego 2012 . wydał opinie o konieczności

przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla tej inwestycji ze względu na :

1. Rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia z uwzględnieniem:
aj skali przedsięwzięcia i wielkości zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji
Przedmiotem przedsięwzięcia jest budowa kurnika z zapleczem socjalnym i infrastrukturą
towarzyszącą. Przewidywany chów w planowanym kurniku wyniesie 38000 sztuk w jednym
cyklu produkcyjnym. W skali roku planowanych jest ok. 5 cykli produkcyjnych, w tym każdy
trwający ok. 45 dni. Zatem obsada będzie wynosiła 152 DJP. W wyniku realizacji
planowanego przedsięwzięcia powstaną, m. in.:
- kurnik z zapleczem socjalnym o powierzchni zabudowy 2600 m 2, w tym powierzchnia
części socjalnej 80 m2,
- dwa nadpoziomowe silosy magazynowe na paszę o pojemności 25 m3 każdy,
- dwa zbiorniki nadpoziomowe na gaz płynny (propan) o pojemności 6,4 m3 każdy,
- podziemny szczelny zbiornik na ścieki bytowe z zaplecza socjalnego o pojemności ok. 4 m3,
- dwa podziemne szczelne zbiorniki na ścieki z mycia kurników o pojemności ok. 4 m 3
każdy.
W zachodnim i wschodnim szczycie kurnika planuje się wykonanie nawierzchni
utwardzonych o łącznej powierzchni ok. 400 m2.
b) powiązań z innymi przedsięwzięciami w szczególności kumulowania się oddziaływań
przedsięwzięć znajdujących się na obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie
W karcie informacyjnej przedsięwzięcia nie odniesiono się do możliwości kumulowania się
oddziaływań.
c) wykorzystania zasobów naturalnych
W

wyniku

eksploatacji

analizowanego

przedsięwzięcia

przewiduje

się

wykorzystanie: - wody - ok. 2 300 m3/rok,
- paszy - ok. 920 Mg/rok,
- słomy - ok. 95 Mg/rok,
- energii elektrycznej - ok. 30 000 kWh /rok,
- energii cieplnej - ok. 480 kW,
- gazu płynnego - ok. 50 m3/rok.
W karcie nie odniesiono się do materiałów potrzebnych na etapie realizacji przedsięwzięcia.
d) emisji i występowania innych uciążliwości
W karcie informacyjnej przedsięwzięcia nie odniesiono się do uciążliwości, jakie mogą
powstać na etapie realizacji inwestycji. Podstawowymi uciążliwościami dla środowiska na
etapie eksploatacji będą powstające ścieki, odpady, emisje do powietrza atmosferycznego
oraz emisja hałasu. Wszystkie powyższe oddziaływania winny zostać dokładnie

przeanalizowane i poparte szczegółowymi wyliczeniami na etapie sporządzenia raportu o
oddziaływaniu

przedsięwzięcia

na

środowisko.

Na

etapie

karty

informacyjnej

przedsięwzięcia można jedynie domniemywać, jaki wpływ na środowisko będą miały w/w
uciążliwości.
e) ryzyka wystąpienia poważnej awarii, przy uwzględnieniu używanych substancji
i stosowanych technologii
W karcie informacyjnej przedsięwzięcia nie odniesiono się do ryzyka wystąpienia poważnej
awarii przemysłowej.
2. Usytuowanie

przedsięwzięcia z uwzględnieniem

możliwego zagrożenia dla

środowiska, w szczególności przy istniejącym użytkowaniu terenu, zdolności
samooczyszczania się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów
przyrodniczych

i

krajobrazowych

oraz

uwarunkowań

miejscowych

planów

zagospodarowania przestrzennego - uwzględniające:
a) obszary wodno-błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych
Z karty informacyjnej nie wynika, aby przedmiotowa inwestycja zlokalizowana była na
obszarach wodno-błotnych oraz innych obszarach o płytkim zaleganiu wód podziemnych.
b) obszary wybrzeży
Przedmiotowe przedsięwzięcie leży poza obszarami wybrzeży.
c) obszary górskie lub leśne
Przedmiotowe przedsięwzięcie leży poza obszarami górskimi i leśnymi.
d) obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników
wód śródlądowych
Z karty informacyjnej nie wynika, aby przedmiotowe przedsięwzięcie zlokalizowane było w
strefach ochronnych ujęć wód i obszarach ochronnych zbiorników wód śródlądowych.
e) obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i
zwierząt i ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary sieci
Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody
W najbliższej odległości od planowanego przedsięwzięcia znajdują się:
- Obszar Chronionego Krajobrazu Pradoliny Warszawsko-Berlińskiej - ok. 2,85 km od
planowanej inwestycji,
- Rezerwat przyrody "Zabrzeźnia" - ok. 5,5 km od planowanej inwestycji,
- Obszar Mający Znaczenie dla Wspólnoty "Pradolina Bzury-Neru" PLHI00006 - ok. 5,65
km od planowanej inwestycji,
- Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków "Pradolina Warszawsko-Berlińska" PLBIOOOOI - ok.

5,65 km od planowanej inwestycji,
- Obszar Chronionego Krajobrazu Mrogi i Mrożycy - ok. 6,6 km od planowanej
inwestycji.
f) obszary, na których standardy jakości zostały przekroczone
W karcie nie podano informacji nt. przekroczenia standardów jakości.
g) obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne
W karcie informacyjnej przedsięwzięcia nie odniesiono się do obszarów o krajobrazie
mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne.
h) gęstość zaludnienia
W karcie informacyjnej przedsięwzięcia nie podano informacji nt. gęstości
zaludnienia.
i) obszary przylegające do jezior
Z karty informacyjnej nie wynika, aby inwestycja zlokalizowana była na obszarach
przylegających do jezior.
j) uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej
Inwestycja zlokalizowana jest poza uzdrowiskami i obszarami ochrony uzdrowiskowej.
3. Rodzaj i skala możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do
uwarunkowań wymienionych w pkt 1 i 2 wynikające z:
a) zasięgu oddziaływania - obszaru geograficznego i liczby ludności, na którą
przedsięwzięcie może oddziaływać
Nie można jednoznacznie ustalić zasięgu oddziaływania przedmiotowej inwestycji.
b) transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy
przyrodnicze
Ze względu na położenie i skalę inwestycji, brak jest transgranicznego oddziaływania
projektowanego przedsięwzięcia.
c) wielkości i złożoności oddziaływania, z uwzględnieniem obciążenia istniejącej
infrastruktury technicznej
Z danych zawartych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia nie można jednoznacznie ustalić
wielkości i złożoności oddziaływania oraz obciążenia istniejącej infrastruktury.
d) prawdopodobieństwa oddziaływania
Ze

względu

na

charakter

przedmiotowej

inwestycji

nie

można

wykluczyć

prawdopodobieństwa negatywnego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia.
e) czasu trwania, częstotliwości i odwracalności oddziaływania
Na podstawie informacji zawartych w karcie nie sposób jednoznacznie określić czasu

trwania, częstotliwości i odwracalności oddziaływania.
Kierując się uwarunkowaniami związanymi z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do
sporządzenia raportu określonego w §5 rozporządzenia stwierdzono ,iż w celu dokonania
prawidłowej

oceny

oddziaływania

przedsięwzięcia

na

środowisko

i

określenia

środowiskowych uwarunkowań zgody na jego realizację koniecznym jest sporządzenie
raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
Biorąc powyższe pod uwagę postanowiono jak na wstępie..
Na niniejsze postanowienie nie przysługuje zażalenie.
Otrzymują:
1. Paulina i Łukasz Kostrzewa
Strzebieszew
99 – 434 Domaniewice
2.a/a.
Do wiadomości:
1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi ul. Traugutta 25 , 90 -113
Łódź
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łowiczu
ul. Podrzeczna 24 ,99 – 400 Łowicz
3. Tablica informacyjna w siedzibie urzędu
4. Tablica informacyjna u Sołtysa wsi Strzebieszew
5. Strona internetowa www Domaniewice.bipst.pl
Wójt Gminy Domaniewice
Paweł Kwiatkowski

