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Domaniewice 19.04.2016

P O S T A N O W I E N I E NR 1/2016
Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U.
z 2013 r., poz. 267 ze zm.) zwanej dalej w skrócie k.p.a., w związku z art. 64 ust. 1 pkt 1, a także ust. 3 i 4
oraz art. 66 i art. 68 ust. 1 i ust. 2 pkt 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. z 2016 r., poz. 353 ) zwanej dalej w skrócie ustawą ooś, a także § 3 ust. 1 pkt 103 lit a w
związku z § 3 ust.2 pkt.2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U.
z 2016r.,poz.71), po
rozpatrzeniu wniosku Państwa Marioli i Jacka Skonecznych zam. Strzebieszew 54 gm. Domaniewice i po
zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi

postanawiam
Stwierdzić obowiązek sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko dla
przedsięwzięcia polegającego na Zmianie sposobu użytkowania budynku gospodarczego na
budynek inwentarski wraz z niezbędną infrastruktura towarzysząca nr ew. działki 277 obręb
Strzebieszew, gmina Domaniewice.
Zakres raportu o oddziaływaniu przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko winien
być zgodny z art. 66 ww. ustawy ooś, przy czym szczególną uwagę należy zwrócić na niżej
wskazane zagadnienia:
1. Emisja hałasu do środowiska:
a) wykonanie analizy akustycznej wraz z interpretacją graficzną zasięgu oddziaływania
planowanego przedsięwzięcia na tereny podlegające ochronie akustycznej, przedstawione
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-ISO 9613-2:2002,
b) załączenie klasyfikacji akustycznej terenów, dla których brak jest aktualnego planu
zagospodarowania przestrzennego, w postaci opinii właściwego organu dotyczącej
faktycznego zagospodarowania terenów objętych realizacją przedsięwzięcia oraz terenów,
na które może ono oddziaływać, wykonaną zgodnie z zapisami art. 115 ustawy z dnia
27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 ze zm.).
2. Emisja zanieczyszczeń do powietrza, w tym:
a) wykonanie analizy emisji pyłów i gazów do powietrza uwzględniającej istniejące oraz
projektowane źródła emisji oraz uwzględniającej aktualne tło zanieczyszczeń w rejonie
przedsięwzięcia określone przez właściwy miejscowo Wojewódzki Inspektorat Ochrony
Środowiska,
b) przedstawienie wyników rozprzestrzeniania się pyłów i gazów w powietrzu w formie
graficznej na czytelnym podkładzie mapowym (np. mapa ewidencyjna lub ortofotomapa)
z oznaczeniem m. in. terenów sąsiednich,
c) wykonanie analizy emisji i rozprzestrzeniania się substancji w powietrzu w oparciu
o referencyjne metodyki modelowania poziomów substancji w powietrzu,
d) Przeanalizować oddziaływanie odorowe na najbliższe tereny z uwzględnieniem róży
wiatrów i określić obszary najbardziej narażone na te uciążliwości. Wyjaśnić czy będą
1/7

stosowane metody redukujące uciążliwości odorowe (np. preparaty dodawane do ściółki,
żywności). Jeśli tak to należy je scharakteryzować.
3. Podanie informacji nt. sposobu magazynowania i zagospodarowania powstających odchodów
zwierzęcych wraz z wyliczeniem niezbędnej pojemności zbiorników lub kanałów, oraz
powierzchni płyty obornikowej, przeznaczonych do ich bezpiecznego magazynowania oraz
niezbędnej powierzchni do wykorzystania ich jako nawóz naturalny. W przypadku gdy
inwestor jest w posiadaniu gospodarstw prowadzących hodowlę, nawet w innej lokalizacji,
należy wskazać ilość odchodów zwierzęcych ze wszystkich prowadzonych hodowli łącznie
oraz podać sposób ich zagospodarowania. W zakresie stosowania wytworzonego nawozu
naturalnego, należy wykazać na postawie obliczeń, że ilość produkowanego nawozu
naturalnego może być wykorzystana w obrębie gospodarstwa lub wykazać, że inne
zagospodarowanie nawozu będzie zgodne z prawem. Należy opisać grunty, na których nastąpi
zagospodarowanie nawozu naturalnego, odnieść się do obowiązujących przepisów i Kodeksu
Dobrych Praktyk Rolnych, a w przypadku położenia gruntów rolnych na obszarach
szczególnie narażonych na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych, należy
odnieść się do właściwego programu działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze
źródeł rolniczych. W przypadku zagospodarowania odchodów jako odpad lub produkt
uboczny pochodzenia zwierzęcego należy wskazać potencjalnych odbiorców i wykazać
możliwość przyjęcia powstającego w obrębie gospodarstwa odpadu lub produktu.
4.
W zakresie hydrogeologii:
a) określenie budowy geologicznej oraz warunków hydrogeologicznych na terenie realizacji
przedsięwzięcia oraz dokonanie oceny wpływu realizacji i funkcjonowania przedsięwzięcia
na środowisko gruntowo-wodne wraz ze wskazaniem metod ochrony tego środowiska przed
negatywnym oddziaływaniem,
b) wskazanie w obrębie jakich jednolitych części wód (JCWP, JCWPd) zlokalizowane jest
przedsięwzięcie. Określić statut oceny wód zgodnie z planem gospodarowania wodami
(dobry/zły), ocenę ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych (zagrożone/niezagrożone)
jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych,
c) krótkie scharakteryzowanie wszystkich zbiorników wód podziemnych (GZWP) w obrębie
inwestycji wraz z określeniem stopnia ich ochrony.
5. Odniesienie się do art. 81 ust. 3 ustawy ooś, w tym wyjaśnienie wraz ze szczegółowym
uzasadnieniem i odwołaniem do przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne
(Dz. U. z 2015 r., poz. 469), czy przedsięwzięcie może spowodować nieosiągnięcie celów
środowiskowych zawartych w „Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły”.
(M.P. z 2011 r., Nr 49, poz. 549). Odpowiedź szczegółowo uzasadni
6. odwołując się do zapisów ww. dokumentu.
7. W zakresie oddziaływania przedsięwzięcia na klimat należy uwzględnić potrzeby dotyczące
przystosowania się do zmian klimatu i łagodzenia zmian klimatu, a także odporność na klęski
żywiołowe, w tym przeprowadzić:
a) analizę odporności przedsięwzięcia na zmiany klimatu,
b) analizę wpływu przedsięwzięcia na klimat i jego zmiany.
8. Podanie planowanych rozwiązań w zakresie gospodarki wodno-ściekowej (m. in. źródło
zaopatrzenia w wodę, postępowania ze ściekami socjalno-bytowymi, technologicznymi oraz
wodami opadowymi).
9. Określenie ilości i rodzaju odpadów powstających na etapie realizacji, eksploatacji
i likwidacji inwestycji, a także sposobu postępowania z nimi zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa. Opis postępowania ze zwłokami zwierząt zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa.
10. W zakresie środowiska przyrodniczego, w tym:
a) przeanalizowanie oddziaływania projektowanej inwestycji na środowisko przyrodnicze
ze szczególnym z uwzględnieniem obszarów podlegających ochronie na podstawie ustawy
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015., poz. 1651), znajdujących się
2

w zasięgu oddziaływania przedsięwzięcia oraz siedlisk przyrodniczych i gatunków
podlegających ochronie,
b) przeprowadzenie inwentaryzacji przyrodniczej na działce objętej wnioskiem oraz
przeanalizowanie wpływu inwestycji na każdy z poszczególnych elementów środowiska
przyrodniczego (w szczególności na te, które podlegają prawnej ochronie) wraz z podaniem
metodyki przeprowadzonych badań,
c) w oparciu o wykonaną inwentaryzację przyrodniczą zaproponowanie działań
minimalizujących i kompensujących przewidywane oddziaływania.
11. Opisanie terenów zielonych po realizacji inwestycji, w tym opis pasów zieleni izolacyjnej
zmniejszających uciążliwości projektowanego obiektu.
12. Załączenie mapy planowanego zagospodarowania terenu z uwzględnieniem wszystkich
projektowanych obiektów wraz z zaznaczeniem odległości projektowanych obiektów od granic
działki.
13. Opisanie technologii utrzymywania i hodowli zwierząt na terenie przedmiotowego
gospodarstwa, wykazanie spełnienia wymagań w zakresie minimalnych warunków
utrzymywania zwierząt.
14. Analiza możliwych konfliktów społecznych związanych z planowanym przedsięwzięciem.
15. W raporcie o oddziaływaniu na środowisko należy uwzględnić możliwość kumulowania się
oddziaływań przedmiotowego przedsięwzięcia z obiektami/instalacjami znajdującymi się
w otoczeniu przedmiotowego przedsięwzięcia w stosunku do których może zachodzić ryzyko
kumulowania się oddziaływań.
Uzasadnienie
W dniu 22 lutego 2016 r. do Wójta Gminy Domaniewice wpłynął Państwa Marioli i Jacka
Skonecznych Strzebieszew 54 , 99 – 434 Domaniewice wniosek o wydanie decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na Zmianie
sposobu użytkowania budynku gospodarczego na budynek inwentarski wraz z niezbędną
infrastruktura towarzysząca nr ew. działki 277 obręb Strzebieszew, gmina Domaniewice.
Wójt Gminy Domaniewice pismem z dnia 25 lutego 2016 roku znak GKP 6220.1.2016
wystąpił o wydanie opinii do RDOŚ w Łodzi oraz PPIS w Łowiczu w przedmiocie potrzeby
przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w ramach sprawy administracyjnej
zainicjowanej wnioskiem podmiotu planującego realizację przedsięwzięcia polegającego na
Zmianie sposobu użytkowania budynku gospodarczego na budynek inwentarski wraz z niezbędną
infrastruktura towarzysząca nr ew. działki 277 obręb Strzebieszew, gmina Domaniewice.
Pismem z 7 marca 2016 r., znak: WOOŚ-I.4240.194.2016.KDz Regionalny Dyrektor
Ochrony Środowiska w Łodzi zwrócił się do Wójta Gminy Domaniewice o przesłanie wypisu i
wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jeżeli plan ten został uchwalony,
albo informacji o jego braku. W odpowiedzi na przedmiotowe pismo Wójt Gminy Domaniewice
wyjaśnił pismem z 16 marca 2016 r., iż na obszarze planowanego przedsięwzięcia nie obowiązuje
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.
Organem właściwym do wydania opinii w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny
oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 1 ustawy ooś, jest
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi.
Po zapoznaniu się z przesłaną dokumentacją Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
w Łodzi uznał ją za wystarczającą do wydania opinii. Planowana inwestycja zgodnie z § 3 ust. 1
pkt 103 lit a w związku z § 3 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r.
w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r.,
poz. 71), należy do rodzaju przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać
na środowisko.
Po przeprowadzeniu analizy dostarczonych materiałów dowodowych w sprawie, a także
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uwzględniając uwarunkowania przedstawione w art. 63 ust. 1 ustawy ooś, Regionalny Dyrektor
Ochrony Środowiska w Łodzi uznał, że konieczne jest przeprowadzenie oceny oddziaływania
przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko.
Planowane przedsięwzięcie obejmuje zmianę sposobu użytkowania budynku gospodarczego
na budynek inwentarski.
W planowanym do zmiany sposobu użytkowania budynku gospodarczym na budynek
inwentarski nr I prowadzony będzie chów krów mlecznych o łącznej obsadzie 100 sztuk (100 DJP).
W budynku nr 1 planuje się zwiększenie obsady bydła z obsady 39 DJP do obsady 67,8 DJP
w różnych grupach technologicznych. Krowy utrzymywane są na matach i rusztach w systemie
uwięziowym. Obecnie w budynku prowadzona jest hodowla krów mlecznych w ilości 34 szt.,
jałówek od 0,5 do 1 roku - 6 szt. oraz jałówek powyżej 1 roku – 4 szt. o łącznej obsadzie 44 sztuk
(39 DJP). Po zwiększeniu obsady bydła w budynku nr 1 będzie prowadzona hodowla krów
mlecznych w ilości 30 sztuk, jałówek cielnych w ilości 21 sztuk oraz jałówek powyżej 1 roku
w ilości 21 sztuk o łącznej obsadzie 72 sztuk (67,8 DJP).
W ramach przedmiotowej inwestycji planowana jest zmiana obsady w istniejącym budynku
nr 2 oraz 3A. W budynku nr 2 utrzymywane są jałówki powyżej 1 roku w ilości 25 sztuk (20 DJP)
oraz jałówki do 1 roku w ilości 12 sztuk (3,6 DJP). Po zmianie obsady w budynku nr 2 planuje się
utrzymywanie jałówek od 0,5 do 1 roku w ilości 30 sztuk (9 DJP). W budynku nr 3A utrzymywane
są cielaki do 0,5 roku w ilości 12 sztuk (1,8 DJP) oraz jałówki do 1 roku w ilości 14 sztuk (4,2
DJP). Po zmianie obsady w budynku nr 3A planuje się utrzymanie 20 cieląt do 0,5 roku.
W wyniku realizacji przedsięwzięcia planuje się:
 zmianę sposobu użytkowania budynku gospodarczego na budynek inwentarski;
 budowę zbiornika na gnojowicę o pojemności ok. 1000 m3;
 budowę zbiornika wewnętrznego o poj. ok. 40 m3;
 budowę zbiornika przepompowego o pojemności ok. 10 m3;
 wykonanie pasu zieleni izolacyjnej;
 wydzielenie dróg jazdy i placów manewrowych;
 wyposażenie inwestycji w niezbędną infrastrukturę.
Realizacja planowanego przedsięwzięcia wymaga prowadzenia prac ziemnych i budowlanych przy
realizacji przedsięwzięcia. Realizacja planowanego przedsięwzięcia nie wymaga zmiany
ukształtowania terenu oraz usunięcia roślinności wysokiej.
Zaopatrzenie budynków inwentarskich w energię elektryczną odbywać się będzie
z istniejącego na terenie inwestycji przyłącza energetycznego. Zaopatrzenie budynków
inwentarskich w wodę odbywać się będzie z istniejącego przyłącza wodociągowego na terenie
inwestycji. W projektowanych oborach nie przewiduje się instalacji do energetycznego spalania
paliw.
W bezpośrednim sąsiedztwie przedsięwzięcia znajdują się tereny rolne, zabudowa
zagrodowa oraz droga publiczna. Najbliższa zabudowa mieszkaniowa znajduje się w odległości ok.
23,5 m od planowanego przedsięwzięcia.
Obok budynku nr I znajduje się wiata, która po zmianie sposobu użytkowania budynku
pozostanie w tym samym miejscu. W budynku nr 1 bydło utrzymywane jest na matach i rusztach
w systemie uwięziowym. Gnojowica odprowadzana jest do wewnętrznych kanałów o pojemności
ok. 70 m3. Obok budynku znajduje się zbiornik przepompowy o pojemności ok. 5 m 3 oraz zbiornik
na gnojowicę o pojemności ok. 450 m 3. Obok budynku nr 1 znajdują się 2 silosy paszowe
o ładowności 10 Mg oraz 2 silosy paszowe o ładowności 5 Mg. W budynku nr 2 bydło
utrzymywane jest w systemie uwięziowym na ściółce. Przy oborze znajdują się 2 płyty obornikowe
o powierzchni ok. 45 m2 każda oraz 3 zbiorniki na gnojówkę o pojemności ok. 15 m 3, 30 m3 oraz
5 m3. W budynku nr 3A bydło utrzymywane jest w systemie wolnostanowiskowym na ściółce.
W budynku nr 3 wydzielone jest pomieszczenie dojni, w którym znajdują się 2 zbiorniki na mleko
o pojemności 2500l oraz 1000l. Obok budynku 3 znajduje się silos zbożowy o ładowności 28 Mg.
W ramach realizacji przedsięwzięcia planuje się zmianę sposobu użytkowania budynku
gospodarczego na budynek inwentarski o obsadzie 100 szt. krów mlecznych. Ponadto planuje się
zwiększenie obsady bydła w budynku nr 1 do 72 sztuk, zwiększenie obsady bydła w budynku
nr 2 do 30 sztuk i zwiększenie obsady bydła w budynku nr 3A do 20 sztuk. Maksymalna,
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jednorazowa obsada bydła w planowanym obiekcie wyniesie 100 DJP. Maksymalna obsada po
rozbudowie wyniesie 179,8 DJP
W planowanej do zmiany sposobu użytkowania oborze – oznaczonej nr I krowy mleczne
utrzymywane będą w systemie wolnostanowiskowym na matach. W budynku pod korytarzem
paszowym planuje się budowę zbiornika wewnętrznego na gnojowicę o pojemności ok. 40 m 3.
Wybudowany zostanie zbiornik na gnojowicę o pojemności około 1000 m 3 oraz zbiornik
przepompowy o poj. ok. 10 m3.
Obiekt wyposażony będzie w wentylację grawitacyjną. Prawidłową wymianę i cyrkulację
powietrza zapewniać będzie szczelina kalenicowa na całej długości dachu. W budynku nie będą
zastosowane mechaniczne urządzenia wentylacyjne. W obiekcie zastosowana będzie konstrukcja
stalowa, z dachem dwuspadowym krytym blachą. W budynku nr I wydzielone będzie
pomieszczenie dojni o powierzchni ok. 108 m2.
W budynku nr 1 planuje się zwiększenie obsady z 39 DJP do obsady 67,8 DJP. Bydło
utrzymywane jest uwięziowo na rusztach i matach. Budynek wykonany jest w technologii
tradycyjnej – murowany. Dach pokryty jest płytą warstwową obornicką z wypełnieniem ze
styropianem. Budynek wyposażony jest w wentylację kalenicową o długości ok. 45 m i szerokości
ok. 3 m. Przy oborze znajdują się 2 silosy paszowe o ładowności 10 Mg oraz 2 silosy paszowe
o ładowności 5 Mg.
W wyniku eksploatacji inwestycji woda zużywana będzie do celów:
 na potrzeby chowu bydła – do pojenia zwierząt,
 mycia pomieszczeń inwentarskich.
Eksploatacja całego gospodarstwa wymagać będzie dostawy:
 wody – ok. 4861,9 m3/rok;
 energii elektrycznej – ok. 58386 kWh/rok (wg przelicznika 263 kWh/głowę/rok);
 paszy objętościowej – ok. 1277 Mg/rok.
Ścieki socjalne odprowadzane będą do istniejącego zbiornika na ścieki technologiczne.
Ścieki technologiczne będą powstawały w wyniku prowadzenia prac porządkowych
w projektowanej dojni oraz z mycia sprzętów udojowych. Ścieki technologiczne odprowadzane
będą do szczelnego wewnętrznego bezodpływowego zbiornika o pojemności ok. 40 m 3.
Projektowane przedsięwzięcie nie zmieni dotychczasowego sposobu odprowadzania wód
opadowych i roztopowych. Wody opadowe i roztopowe odprowadzane będą powierzchniowo na
teren własnej nieruchomości.
Odpady magazynowane będą w wyznaczonym miejscu na terenie inwestycji. Padlina
odbierana będzie przez specjalistyczną firmę na zgłoszenie, zaś pozostałe odpady magazynowane
będą w stosownych pojemnikach na terenie przedsięwzięcia. Odpady magazynowane będą jedynie
czasowo, do czasu ich odbioru przez specjalistyczne firmy. W celu ograniczenia negatywnego
oddziaływania wytwarzanych odpadów, odpady pochodzenia zwierzęcego (padlina) powinny być
usuwane z terenu przedsięwzięcia w ciągu 24 godzin w sezonie letnim i 48 godzin w sezonie
zimowym od powstania danej partii odpadu.
Przedmiotowe gospodarstwo nie należy do zakładów, dla których możliwe jest wystąpienie
ryzyka poważnej awarii przemysłowej.
Z karty wynika, że przedsięwzięcie zlokalizowane będzie poza obszarami wodno-błotnymi
i o płytkim zaleganiu wód podziemnych.
Przedmiotowe przedsięwzięcie leży poza obszarami wybrzeży.
Przedmiotowe przedsięwzięcie leży poza obszarami górskimi i leśnymi.
W bezpośrednim sąsiedztwie inwestycji nie występują obszary objęte ochroną, w tym strefy
bezpośredniej ochronny wód.
Przedmiotowe przedsięwzięcie położone jest poza obszarami stanowiącymi formy ochrony
przyrody zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r., poz.
1651 ze zm.). Planowana do realizacji inwestycja nie sąsiaduje bezpośrednio z obszarami Natura
2000. Z uwagi na rodzaj, charakterystykę, skalę inwestycji oraz odległość nie będzie miała
znaczącego negatywnego oddziaływania na cele ochrony, przedmioty ochrony, integralność
obszarów i spójność europejskiej sieci ekologicznej Natura 2000.
Najbliżej położonymi formami ochrony przyrody względem terenu inwestycji są:
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w odległości ok. 2,8 km – Obszar Chronionego Krajobrazu Pradoliny WarszawskoBerlińskiej;
 w odległości ok. 4,8 km – rezerwat przyrody Zabrzeźnia;
 w odległości ok. 6,7 km – obszar specjalnej ochrony ptaków Pradolina WarszawskoBerlińska PLB100001;
 w odległości ok. 6,7 km – obszar mający znaczenie dla Wspólnoty Pradolina Bzury-Neru
PLH100006.
Z karty nie wynika, aby inwestycja realizowana była na obszarach, na których standardy
jakości środowiska zostały przekroczone.
Z karty nie wynika, by planowane przedsięwzięcie realizowane było na obszarach
o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne.
Zgodnie z opracowaniem GUS Powierzchnia i Ludność w Przekroju Terytorialnym w 2015
r. gęstość zaludnienia gminy Domaniewice wynosi 54 osoby na km2.
Przedmiotowe przedsięwzięcie leży poza obszarami przylegającymi do jezior.
Z karty nie wynika, by w rejonie realizacji przedsięwzięcia znajdowały się uzdrowiska
i obszary ochrony uzdrowiskowej.
Ze względu na rodzaj, skalę i usytuowanie przedsięwzięcia w centralnej Polsce można
jednoznacznie stwierdzić, iż nie będzie ono powodować transgranicznego oddziaływania
na środowisko.
W związku z wymogami stawianymi przez Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady
2014/52/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. zmieniająca dyrektywę 2011/52/UE w sprawie oceny
wpływu wywieranego przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko
(Dz. Urz. U.E. z 25 kwietnia 2014 r. nr L 124/1) w ramach oceny oddziaływania przedsięwzięcia na
klimat należy przeprowadzić analizę oddziaływania przedsięwzięcia na klimat, przy czym należy
również odnieść się do celów określonych w Strategicznym planie adaptacji dla sektorów
i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020 z perspektywą do roku 2030. W ramach
przeprowadzanej analizy zleca się stosowanie metodyk określonych w Poradniku przygotowania
inwestycji z uwzględnieniem zmian klimatu, ich łagodzenia i przystosowania do tych zmian oraz
odporności na klęski żywiołowe (Ministerstwo Środowiska Departament Zrównoważonego
Rozwoju, październik 2015 r. Warszawa) dostępnym na stronie http://klimada.mos.gov.pl.
Na tym etapie nie można zweryfikować wielkości i złożoności oddziaływania
przedmiotowego przedsięwzięcia. Chów bydła jest z oddziaływaniem na klimat akustyczny,
powietrze atmosferyczne, środowisko wodno-gruntowe. Wielkość i złożoność oddziaływania
związane jest ze sposobem prowadzenia chowu, przechowywania odchodów i innych odpadów oraz
sposobem zagospodarowania tych odchodów.
Ze względu na wielkość i charakter przedmiotowej inwestycji nie można wykluczyć
jej znaczącego oddziaływania na etapie eksploatacji. Inwestycja wymaga uzgodnienia warunków jej
realizacji w ramach oceny oddziaływania na środowisko.
W trakcie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcie będzie oddziaływało na środowisko
w zakresie emisji substancji gazowych i pyłowych do powietrza atmosferycznego, wytwarzania
odpadów, ścieków i emisji hałasu. Na podstawie informacji zawartych w karcie nie można
w sposób jednoznaczny określić czasu trwania, częstotliwości i odwracalności oddziaływania.
Po przeprowadzonej analizie przedłożonych dokumentów oraz biorąc pod uwagę powyższe
uwarunkowania, stwierdzono o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania
przedsięwzięcia na środowisko.
W przedmiotowym przypadku niezbędne jest, aby została przeprowadzona ocena
oddziaływania na środowisko. Należy podkreślić, iż realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia
budzi sprzeciw lokalnej społeczności. Przeprowadzona ocena oddziaływania na środowisko
zapewni możliwość udziału społeczeństwa w podejmowaniu decyzji. Przeprowadzona ocena
oddziaływania na środowiska wykaże także, czy zaproponowane przez inwestora rozwiązania
techniczno-budowlane nie spowodują przekroczenia norm środowiskowych.
Należy podkreślić, że niniejsza opinia odnosi się do wstępnego określenia
prawdopodobieństwa wystąpienia oddziaływań związanych z planowanym przedsięwzięciem
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poprzez przeprowadzenia, tzw. screeningu w oparciu o kryteria w art. 63 ustawy ooś.
POUCZENIE
Na niniejsze postanowienie nie przysługuje zażalenie
Otrzymują :

1. Mariola Skoneczna Strzebieszew 54,99- 434 Domaniewice
2. Jacek Skoneczny Strzebieszew 54 , 99- 434 Domaniewice
2.Właściciel działki nr 278 w obrębie Strzebieszew
3.Właściciele działki nr 276 w obrębie Strzebieszew
4.Właściciel działki nr 298/1 w obrębie Strzebieszew
6.Właściciel działki nr 274 w obrębie Strzebieszew
6.Sołtys wsi Strzebieszew
7.a/a.

Do wiadomości :
1. Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Łowiczu
ul. Podrzeczna 24
2. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi
ul. Traugutta 25
90 – 113 Łódź
3. Strona internetowa WWW. domaniewice .bipst.pl
4. Tablica informacyjna w siedzibie UG
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