
ROŚ.OŚ.6220.2.2015                                                     Kawęczyn, dnia 22 listopada 2018 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 66, art.71 ust.1 i 2 pkt.1, art. 75 ust.1 pkt. 4, art. 77 ust.1 pkt.1, art. 

78 ust. 1 pkt.2, art. 80 ust.1 pkt 1,2,3, art. 85 ust1, 2 pkt 1 i ust.3 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 2016 r. poz. 353) 

oraz  na  podstawie  art.104  ustawy  z  dnia  14  czerwca  1960  roku-  Kodeks  postępowania 

administracyjnego ( Dz. U. z 2018 r., poz. 2096) ,§ 2 ust.1 pkt. 51 Rozporządzenia Rady 

Ministrów  z  dnia  9  listopada  2010r.  w  sprawie  przedsięwzięć  mogących  znacząco 

oddziaływać na środowisko ( Dz. U. z 2016 r., poz. 71 ) po rozpatrzeniu wniosku Inwestora 

Bartosza Jabłońskiego zam. przy ul. Żeromskiego 64, 62-800 Słupca reprezentowanego przez 

pełnomocnika Bartosza Jeszke, zam. przy ul. Tetmajera 10, 62-067 Rakoniewice, o wydanie 

decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na  budowie 

fermy drobiu wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach o nr ewid. gr. 32 i 33 

obręb Czachulec Nowy, gmina Kawęczyn, powiat turecki,  województwo wielkopolskie.

orzekam

ustalić środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia, w wariancie 

alternatywnym polegającym na Budowie fermy drobiu wraz z infrastrukturą towarzyszącą 

na  działkach  o  nr  ewid.  gr.  32  i  33  obręb  Czachulec  Nowy,  gmina  Kawęczyn,  powiat  

turecki, województwo wielkopolskie o łącznej maksymalnej obsadzie w cyklu do 5 tygodnia 

291 060 szt. (1164,24 DJP) i w cyklu po 5 tygodniu 242 550 szt. bojlerów (970,2 DJP)

Określam następujące warunki realizacji przedsięwzięcia:

I. Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia:

Projektowana inwestycja  (w rozpatrywanym wariancie)  obejmuje swym zakresem budowę 

siedmiu  kurników,  w  których  prowadzony  będzie  chów  brojlerów  kurzych  wraz 

z  niezbędną  infrastrukturą,  (sterówkami)  o  wymiarach  110m  x  18m  każdy,  budynku 

socjalno - biurowego wraz z zbiornikiem na  ścieki socjalno - bytowe o poj. 5 m3, osiem 

zbiorników na gaz płynny o pojemności 6700 litr każdy, konfiskator, jeden silos paszowy 

o pojemności 25 Mg i jeden silos paszowy o pojemności 18 Mg, dróg dojazdowych oraz 
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wagi  najazdowej.  Maksymalna  obsada  wynosi  1164,24  DJP  w  cyklu  do  5  tygodnia 

i 970,2 DJP w cyklu po 5 tygodniu.

II. Istotne  warunki  wykorzystania   terenu  w  fazie  realizacji  i  eksploatacji  lub  

użytkowania  przedsięwzięcia  ze  szczególnym  uwzględnieniem  konieczności  

ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz  

ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich:

1. Maksymalna obsada na fermie po zrealizowaniu przedmiotowego przedsięwzięcia nie 
może  przekroczyć  łącznie  w cyklu  do  5 tygodnia  291 060 szt.  bojlerów (1164,24 
DJP) i w cyklu po 5 tygodniu 242 550 sz. bojlerów (970,2 DJP).

2. Padłe  sztuki  zwierząt  magazynować  w  konfiskatorze  a  następnie  przekazywać 
podmiotom zewnętrznym zgodnie z przepisami szczegółowymi. 

3. Pomiot usuwać z budynków inwentarskich po każdym cyklu chowu bezpośrednio 
na  środki  transportu  i  bez  magazynowania  go  na  terenie  fermy  przekazywać 
podmiotom zewnętrznym zgodnie z przepisami szczegółowymi.

4. Budynki  inwentarskie  utrzymywać  w  czystości  oraz  zapewniać  odpowiednią 
temperaturę  i  wilgotność  wewnątrz  poprzez  sprawny  system  wentylacji 
mechanicznej.

5. Wentylatory szczytowe uruchamiać wyłącznie w porze dnia tj. 6:00-22:00.

6. Wentylatory konserwować zgodnie z zaleceniami producenta.

7. Ruch pojazdów obsługujących fermę ograniczyć do pory dziennej tj. od 6:00. do 
22:00.  W  godzinach  nocnych  tj.  od  22:00  do  6:00  dopuszcza  się  wjazd 
maksymalnie jednego pojazdu wyłącznie w celu transportu drobiu.

8. Do  ogrzewania  każdego  obiektu  inwentarskiego  wykorzystywać  maksymalnie 
5 nagrzewnic gazowych o maksymalnej mocy do 100 kW każda. 

9. Odpowietrzanie  silosów  paszowych  wykonać  poprzez  zastosowanie  rur 
odpowietrzających,  skierowanych  wylotem  w  dół.  Podczas  załadunku  pasz  do 
silosów nakładać na rury odpowietrzające filtry workowe. 

10. Do karmienia zwierząt używać pasz granulowanych.

11. Stosować pasze o obniżonej zawartości białka ogólnego.

12. Stosować jako dodatki do ściółki preparaty wiążące amoniak.

13. Zapewnić, aby transportowany pomiot nakrywany był brezentem.

14. Prowadzić  regularne odczyty zużycia  wody,  a wykryte  nieszczelności  wewnętrznej 
sieci wodociągowej niezwłocznie naprawić. 
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15. Obiekty  inwentarskie  czyścić  na  sucho  bez  generowania  ścieków.  Następnie 
przeprowadzać  dezynfekcję  pomieszczeń  poprzez  zamgławianie.  Zamgławianie 
przeprowadzać przy zamkniętym kurniku i wylotach wentylacyjnych. 

16. Teren inwestycji na czas prowadzenia robót budowlanych odgrodzić od terenów z nim 
sąsiadujących  w  taki  sposób,  aby  zapobiec  przedostaniu  się  ssaków  naziemnych 
i gadów na plac budowy. 

17. Zorganizować  zaplecze  budowy  zgodnie  z  wymogami  ochrony  środowiska, 
a  w  szczególności  zapewnić  dodatkowe  zabezpieczenia  uniemożliwiające 
przedostawanie się zanieczyszczeń do środowiska gruntowo-wodnego.

18. Miejsca  postoju  maszyn  oraz  tankowania  pojazdów  i  urządzeń  budowlanych, 
stwarzających  zagrożenie  zanieczyszczani  środowiska  gruntowo-wodnego 
substancjami ropopochodnymi,  utwardzić i uszczelnić oraz wyposażyć w środki do 
neutralizacji substancji ropopochodnych (sorbenty).

19. W celu  zminimalizowania  poziomu  zanieczyszczeń  do  środowiska  wodnego,  stale 
prowadzić  kontrole  stanu  technicznego  maszyn  i  urządzeń  pracujących  na  terenie 
budowy.

20. Wody  opadowe  i  roztopowe  z  terenów  utwardzonych  i  dachów  odprowadzać 
w  sposób  niezorganizowany  do  gruntu   w  granicach  działek,  do  której  inwestor 
posiada tytuł prawny, bez powodowania szkody dla terenów sąsiednich. 

21. Powstające  ścieki  socjalno-bytowe  związane  z  bytowaniem   obsługi  obiektów 
inwentarskich należy odprowadzać do szczelnego zbiornika bezodpływowego. Celem 
zapobieżenia  przepełnienia  zbiornika,  odbiór  i  zagospodarowanie  ścieków 
socjalno-bytowych powinno odbywać się przez uprawnione w tym zakresie podmioty. 

22. Zapewnić racjonalną gospodarkę wodno - ściekową na terenie zakładu. 

III. Wymagania  dotyczące  ochrony  środowiska  konieczne  do  uwzględnienia  w 

dokumentacji wymaganej do wydawania decyzji, o których mowa w art. 72 ust.1  

w szczególności w projekcie budowlanym, w przypadku decyzji o których mowa 

w art. 72 ust. 1 pkt. 1,10,14 i 18. 

1. Powierzchnie hal inwentarskich każdego z 7 kurników powinny wynosić nie więcej 

niż 1980 m2.

2. Kurniki maksymalnie odsunąć w kierunku wschodnim do granicy terenu inwestycji. 
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3. Na planowanych do realizacji kurnikach K-1 do K-7 zainstalować nie więcej niż po 
8  mechanicznych  wentylatorów  dachowych  o  średnicy  0,80  (+/-10%)m, 
z niezadaszonymi pionowymi wylotami na wysokości min.  7 m n.p.t o wydajności 
20 900 (+/-10% m3/h) i poziomie mocy akustycznej nie wyższym niż 80 dB każdy 
oraz po 8 wentylatorów szczytowych o średnicy 1,4 (+/-10%) m z niezadaszonymi 
pionowymi wylotami na wysokości min. 1,5 m n.p.t. o wydajności 51 200 (+/- 10% 
m3/h) i poziomie mocy akustycznej nie wyższym niż 89 dB każdy. 

4. Wentylatory  szczytowe  zamontować  na  wschodnich  ścianach  budynków 

inwentarskich. 

5. Kurniki wyposażyć w szczelną, nieprzepuszczalną posadzkę.

6. Zastosować  automatyczny  system  poideł,  posiadających  zabezpieczenie  przed 
niekontrolowanym wyciekiem wody na ściółkę. 

7. Wykonać szczelną betonową odporną na agresywne działanie  pomiotu posadzkę w 
projektowanych obiektach inwentarskich. 

IV. Wymogi  w  zakresie  przeciwdziałania  skutkom  awarii  przemysłowych  w 

odniesieniu do przedsięwzięć zaliczanych do zakładów stwarzających zagrożenie  

wystąpienia poważnych awarii w rozumieniu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.,  

Prawo Ochrony Środowiska:

Planowane  przedsięwzięcie  nie  jest  zaliczane  do  zakładów  stwarzających  zagrożenie 

wystąpienia  poważnych  awarii  przemysłowych  określonych  rozporządzeniu  Ministra 

Rozwoju  z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie 

substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym 

lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz.U.2016. poz.138)

V. Wymogi w zakresie ograniczenia transgranicznego oddziaływania na środowisko 

w  odniesieniu  do  przedsięwzięć,  dla  których  przeprowadzono  postępowanie 

dotyczą  transgranicznego oddziaływania na środowisko:

Stwierdzam brak  konieczności  przeprowadzenia  oceny transgranicznego  oddziaływania  na 

środowisko oraz postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko. 

VI. Gotowość instalacji do wychwytywania dwutlenku węgla instalacji do spalania  

paliw  w  celu  wychwytywania   energii  elektrycznej,  o  elektrycznych  mocy 

znamionowej nie mniejszej niż 300 MW. 

Planowane przedsięwzięcie nie należy do w/w instalacji. 
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VII.  Nie  stwierdzam  konieczności  utworzenia  obszaru  ograniczonego 

użytkowania, o którym mowa w art. 135 ust.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 

roku Prawo Ochrony Środowiska (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 ze zm.) 

VIII. Nie  stwierdzam  konieczności  przeprowadzenia  oceny  oddziaływania 

przedsięwzięcia  na  środowisko  oraz  postępowania  w  sprawie 

transgranicznego  oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w 

sprawie wydania decyzji, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 

3  października  2008  r  o  udostępnieniu  informacji  o  środowisku  i  jego 

ochronie,  udziale  społeczeństwa  w  ochronie  środowiska  oraz  ocenach 

oddziaływania na środowisko. 

IX. Charakterystykę przedsięwzięcia stanowi załącznik nr 1 do niniejszej decyzji 

o środowiskowych uwarunkowaniach. 

Uzasadnienie

W  dniu  20  lipca  2015  rok  Pan  Bartosz  Jeszke  (zam.  przy  ul.  Tetmajera  10, 

62-067  Rakoniewice)  w  imieniu  Inwestora  Pana  Bartosza  Jabłońskiego  (zam.  przy  ul. 

Żeromskiego  64,  62-800  Słupca),  wystąpił  do  Wójta  Gminy  Kawęczyn  z  wnioskiem 

o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na 

budowie  fermy  drobiu  wraz  z  infrastrukturą  towarzyszącą  na  działkach  o  nr  ewid. 

gr.  11,  32  i  33  obręb  Czachulec  Nowy,  gmina  Kawęczyn,  powiat  turecki  województwo 

wielkopolskie.

Do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach załączono:

• raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, w trzech egzemplarzach, 

wraz z ich zapisem w formie elektronicznej,

•  pełnomocnictwo,

• dowód dokonanej  opłaty skarbowej w wysokości 205 zł,

• dowód dokonanej opłaty za pełnomocnictwo w wysokości 17 zł.

W  toku  analizy  złożonego  wniosku  ustalono,  że  planowane  zamierzenie  inwestycyjne, 

zgodnie  z  rozporządzeniem  Rady  Ministrów  z  dnia  9  listopada  2010  r,  w  sprawie 

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko ( Dz. U z 2016 r., poz. 71 ) 

kwalifikuje się do  przedsięwzięć wymienionych w §2 ust.1 pkt . 51,tj. "chów lub hodowla 

zwierząt  w  liczbie  nie  mniejszej  niż  210  dużych  jednostek  przeliczeniowych  inwentarza 

(DJP)".
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Zgodnie  z  ww.  rozporządzeniem  przedmiotowa  inwestycja  zalicza  się  do 

przedsięwzięć  mogących  zawsze  znacząco  oddziaływujących  na  środowisko,  dla  których 

obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko jest wymagany, a wniosek 

zgodnie z art.74 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji 

o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 

oddziaływania  na  środowisko  (Dz.  U.  z  2016  r.  poz.  353)  powinien  zawierać  raport 

o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.  Taki raport załączono.        

Dnia  24  lipca  2015  roku  Wójt  Gminy  Kawęczyn  wystąpił  do  organów 

współdziałających tj. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Turku o wydanie 

opinii  w  sprawie  planowanego  przedsięwzięcia  oraz  Regionalnego  Dyrektora  Ochrony 

Środowiska w Poznaniu o wydanie uzgodnień warunków realizacji w/w przedsięwzięcia dla 

którego jest przeprowadzana ocena oddziaływania na środowisko. 

Pismem z dnia 11 sierpnia 2015 roku znak ROŚ.OŚ.6220.2.2015 strony postępowania zostały 

powiadomione  o  wszczętym  postępowaniu  administracyjnym,  listownie  oraz  poprzez 

wywieszenie na tablicy ogłoszeń sołectwa Młodzianów, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy 

oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy (zgodnie z art. 61 par. 1 i 4 oraz art. 49 kpa) .

Pierwotnie  projektowana  inwestycja  miała  obejmować  swym  zakresem  budowę 

dziewięciu  kurników  (na  działkach  11,32  i  33),  w  których  prowadzony  będzie  chów 

brojlerów  kurzych  wraz  z  niezbędną  infrastrukturą,  (sterówkami)  o  wymiarach 

110m x 18m każdy, budynku socjalno - biurowego wraz z zbiornikiem na  ścieki socjalno 

- bytowe o poj. 5 m3, dziesięciu zbiorników na gaz płynny o pojemności 6700 litr każdy, 

konfiskator, dwóch  silosów  paszowych  o  pojemności  25  Mg  i  jeden  silos  paszowy 

o pojemności 18 Mg, dróg najazdowych oraz wagi najazdowej. Inwestycja polegać miała 

na  tuczu  brojlerów kurzych  o  łącznej  obsadzie  14  96,88  DJP  w cyklu  do  5  tygodnia 

i 12 47,40 DJP w cyklu po 5 tygodnia z przeznaczeniem na produkcję mięsa. 

Opinią  sanitarną  znak  nr  ON.NS.452.4.5.2015 z  dnia  01.09.2015  r.  Państwowy 

Powiatowy  Inspektorat  Sanitarny  w  Turku  zaopiniował  warunki  realizacji 

przedmiotowego  przedsięwzięcia  a  po  uzupełnieniu  raportu  postanowieniem  z dnia  26 

października  2015  r.  znak  pisma  WOO-I.4242.210.2015.ES.4 (data  otrzymania: 

27  października  2015r.)  Regionalny  Dyrektora  Ochrony  Środowiska  w  Poznaniu  określił 

warunki realizacji opisanego wyżej przedsięwzięcia.

Obwieszczeniem  z  dnia  3  listopada  2015  roku  znak  pisma  ROŚ-OS.6220.2.2015 

(sprostowanym w dniu 20 listopada 2015 roku) Wójt Gminy Kawęczyn w oparciu o art. 33 

ust.  1, w związku z art.  79 ust.  1 ustawy z dnia  3 października 2008 r.  o udostępnianiu 
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informacji o  środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 

o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.  z 2016 r. poz. 353), podał do publicznej 

wiadomości  informację  o  przystąpieniu  do  przeprowadzenia  oceny  oddziaływania 

przedmiotowego  przedsięwzięcia  na  środowisko,  wszczęciu  postępowania,  przedmiocie 

decyzji  która  ma  być  wydana  w  sprawie,  organie  właściwym  do  wydania  decyzji  oraz 

o  organach  uzgadniających  i  opiniujących,  w  sprawie  możliwości  składania  uwag 

i wniosków wskazując 21 dniowy termin ich składania. Obwieszczenie zostało umieszczone 

na stronie BIP Urzędu, na tablicy ogłoszeń UG Kawęczyn i Malanów oraz tablicy ogłoszeń 

w  miejscowości  realizacji  inwestycji.  W  trakcie  postępowania  dopuszczono  do  udziału 

w postępowaniu na prawach strony Stowarzyszenie Sportowo – Kulturalnego Wsi Czachulec, 

Czachulec  22,  62-709  Malanów  reprezentowane  przez  Pana  Krzysztofa  Kowalskiego 

(postanowienie z dnia 20  listopada  2015  r.) oraz Turecki Klub Ekologiczny w Turku, ul. 

Parkowa 3, 62-700 Turek reprezentowany przez Panią Karolinę Augustyniak (postanowienie 

z dnia 7 stycznia   2016  r.).

W trakcie postępowania sprzeciw przeciwko realizacji przedsięwzięcia wnieśli mieszkańcy 

wsi Czachulec Stary gm. Malanów oraz Komisja Rabiniczna ds. cmentarzy w Warszawie. 

W złożonych protestach, sprzeciwach i uwagach zgłoszono kwestie niejasnych i budzących 

wątpliwość  zapisów  w  przedłożonym  raporcie  oceny  oddziaływania  na  środowisko. 

Wykazywano,  iż  raport  zawiera  niepełne  dane  dotyczące  zakresu  gospodarki 

wodno-ściekowej (m.in. brak wyliczeń ścieków technologicznych, brak wyliczeń dotyczących 

chłonności terenów zielonych).  Wskazywano także na braki w opisach dotyczących ochrony 

przyrody  (m.in.:  inwestycja  narusza  strefy  ostoi  zwierząt  łownych,  w  obrębie  inwestycji 

znajdują  się  liczne  chronione gatunki  rośliny,  grzybów i  zwierząt).  Zdaniem składających 

protesty  nie  przeanalizowano  dość  precyzyjne  kwestii  dotyczącej  gospodarki  odpadami. 

Wykazywano  brak  przedstawienia  w  raporcie  prawidłowego  zagospodarowywania 

powstającego na fermie pomiotu. Zdaniem wnioskujących zbyt duże nawożenie okolicznych 

pól wpłynie negatywnie na jakość wód podziemnych oraz nie opracowano planu higienizacji 

obornika,  który  w  dużej  ilość  będzie  stwarzał  zagrożenie  bakteriologiczne.  Ponadto, 

prowadzenie  tego  typu  działalności  wiąże  się  z  emisją  zanieczyszczeń  i  uciążliwością 

zapachową  spowodowaną  odorem,  które  mają  niekorzystny  wpływ  na  zdrowie  i  życie 

ludzkie.  Również  brak  analizy  jakości  gleb,  na  które  będzie  nawożony  pomiot,  stanowi 

dodatkowe zagrożenie środowiskowe. Składający w/w pisma wyrazili  obawę o kilkakrotne 

zwiększenie natężenia ruchu drogowego. Ich zdaniem Inwestor powinien wykonać analizę 

natężenia  ruchu  drogowego.  Również  wykazali,  iż  Inwestor  w  swoim  dokumencie  nie 
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przedstawił szczegółowej informacji o wszystkich zabytkach w okolicy inwestycji oraz nie 

uwzględnił faktu umiejscowienia inwestycji na terenie byłego getta żydowskiego. Ponadto, 

protestujący  obawiają  się  o  zbyt  bliskie  umiejscowienie  inwestycji  od  Obszaru  Ochrony 

Krajobrazu (ok. 650 m) oraz od Naturalnego Ciągu Ekologicznego (1200 m ) znajdujących 

się na terenie Gminy Malanów (jedna ze stron), co wpłynie negatywnie na rozwój turystyki. 

Zauważono,  że  planowana  inwestycja  uniemożliwi  prowadzenie  zaplanowanego,  na 

sąsiedniej  działce,  gospodarstwa agroturystycznego.  Odniesiono się  także  do niezgodności 

lokalizacji  przedmiotowej  inwestycji  z  Studium  Uwarunkowań  i  Kierunków 

Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kawęczyn. 

Powyższe  uwagi  i  wnioski  zostały  przesłane  do  Regionalnego  Dyrektora  Ochrony 

Środowiska w Poznaniu, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Turku oraz 

do Inwestora. W/w organy potrzymały swoje wcześniejsze stanowiska. 

Uwagi  i  wnioski  złożone  podczas  konsultacji  społecznych  Wójt  Gminy Kawęczyn 

przedstawił  Inwestorowi  (pismo z dnia  2  lutego 2016 roku)  Inwestor  złożył  odpowiednie 

wyjaśnienia pismem z dnia 22 lutego 2016 roku.

Pismem z dnia 29 lutego 2016 roku Wójt Gminy Kawęczyn wezwał  Inwestora do 

uzupełnienia  raportu,  poprzez  uszczegółowienie  racjonalnego  wariantu  alternatywnego. 

Inwestor udzielił odpowiedzi w dniu 9 marca 2016 roku, przedstawiając wariant alternatywny 

polegający na ogrzewaniu kurników węglem.

Dotychczas  zgromadzony  materiał  dowodowy został  w  dniu  25  marca  2016  roku 

przesłany  do  Regionalnego  Dyrektora  Ochrony  Środowiska  w  Poznaniu  i  Państwowego 

Powiatowego  Inspektora  Sanitarnego  w  Turku  celem  ponownego  uzgodnienia  warunków 

realizacji  przedmiotowego  przedsięwzięcia.  W/w  organy  ponownie  podtrzymały  swoje 

wcześniejsze stanowiska. 

W związku z  sprzeciwami  i  zarzutami  zgłaszanymi  do uzupełnianego wielokrotnie 

raportu postanowieniem z dnia 24 kwietnia 2016 roku Wójt Gminy powołał  dr hab. Jolantę 

Adamczyk (prof. nadzw. eksperta w dziedzinie ekologii i ochrony środowiska), do wykonania 

opinii dotyczącej prawidłowości merytorycznych przedstawionego raportu o oddziaływaniu 

przedsięwzięcia na środowisko oraz jego kompletności. 

Opinia  została  dołączona  do  akt  sprawy  a  Inwestor,  jego  pełnomocnik  oraz  strony 

postępowania zostali poinformowani o możliwości zapoznania się z jej treścią (pismo z dnia 

12 maja 2016 roku). Wykonana opinia i jej uzupełnienia opracowane zostały na podstawie 

raportu inwestora, wyjaśnieniach autorów raportu na uwagi RDOŚ ( zawarte w piśmie z dnia 

7.09.2015) oraz obserwacji terenowej wykonanej w dniu 20.04.2016 . 
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Z  treści  uzupełnionej  opinii  wynika,  że  raport  nie  wyjaśnia  ostatecznych  zagadnień 

w zakresie: gospodarki wodno-ściekowej, ochrony powietrza, gospodarki nawozami, ochrony 

elementów przyrodniczych środowiska, wyboru najkorzystniejszego wariantu dla środowiska, 

ochrony dóbr kultury, analizy konfliktów społecznych. Podsumowując, biegła stwierdziła, że 

przedstawiony  raport  jest  niewystarczający  do  wydania  zgody  na  zrealizowanie 

przedmiotowego przedsięwzięcia.  Z uwagi na liczne sygnały mieszkańców oraz właścicieli 

sąsiednich  działek,  w  pobliżu  których  planowana  jest  inwestycja,  organ  zdecydował 

o przeprowadzeniu rozprawy administracyjnej  celem umożliwienia  przedstawienia  swoich 

racji  mieszkańcom   i  uzgodnienia  interesów  wszystkich  stron.  Obwieszczeniem  z  dnia 

12  maja  2016  r.  Wójt  Gminy  Kawęczyn  wezwał  strony  oraz  zainteresowane  osoby  na 

organizowaną  w dniu  31  maja  2016 roku rozprawę administracyjną  w sprawie  realizacji 

przedsięwzięcia polegającego na  budowie fermy drobiu wraz z infrastrukturą towarzyszącą 

na działkach o nr ewid. gr. 11, 32 i 33 obręb Czachulec Nowy, gmina Kawęczyn, powiat 

turecki,  województwo  wielkopolskie. Dzięki  przeprowadzonej  rozprawie  organ 

administracyjny  miał  możliwość  bezpośredniego  zapoznania  się  ze  stanowiskiem 

społeczeństwa i stron, przy jednoczesnej ich obecności.

W dniu 30 maja 2016 roku, w imieniu Wójta Gminy Malanów, Pani Karolina Mięksiak - 

radca prawny złożyła  pismo,  sprzeciwiające  się  planowej  inwestycji.  Udział  w rozprawie 

wzięło 65 osób, w tym Inwestor Pan Bartosz Jabłoński.

Rozważano  i  analizowano  zgłaszane  problemy  związane  z  realizacją  inwestycji. 

W dniu 7 czerwca br. Wójt Gminy Kawęczyn zwrócił się do Inwestora o zajęcie pisemnego 

stanowiska do zarzutów zgłaszanych na rozprawie. W dniu 13 czerwca 2016 roku Inwestor 

przesłał  kolejne  uzupełnienia  do  raportu  o  oddziaływaniu  wnioskowanej  inwestycji  na 

środowisko.  Po  zawiadomieniu  stron  o  możliwości  zapoznania  się  ze  zgromadzonym 

materiałami, decyzją z dnia 25.08.2016 r. nr ROŚ.OŚ.6220.2.2015 Wójt Gminy Kawęczyn 

odmówił  ustalenia  środowiskowych  uwarunkowań  dla  przedsięwzięcia  polegającego 

na budowie fermy drobiu wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach o nr ewid. 11,32, 

33  Czachulec  Nowy,  gmina  Kawęczyn  powiat  turecki  województwo  wielkopolskie. 

W  uzasadnieniu  rozstrzygnięcia  organ  ocenił,  że  przedłożony  wielokrotnie  uzupełniany 

raport nie spełnia wymogów art. 66 ust. 1 pkt. 5,6 i 7 ustawy o udostępnieniu udostępnianiu 

informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 

o ocenach oddziaływania na środowisko oraz jest nierzetelny. 

Organ  uznał,  że  raport  jest  niekompletny,  nierzetelny  a  zarazem  niewystarczający  do 

wydania zgody na realizacje przedmiotowego przedsięwzięcia a dalsze procedowanie nie 
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prowadzi do wyjaśnienia zaistniałych w toku postępowania  wątpliwości czy zastrzeżeń.   

Od  powyższej  decyzji  w  dniu  19  września  2016  r.  odwołanie  złożył  pełnomocnik 

inwestora  Pana  Bartosza  Jabłońskiego.  Wraz  ze  złożonym  odwołaniem  została 

przedstawiona m.in. opinia wykonana przez dr Ewę Krasicką z dnia 7 września 2016 roku 

stanowiąca  opis  elementów  przyrodniczych  dla  planowanego  przedsięwzięcia  oraz 

przedłożono drugi wariant alternatywny polegający na budowie 7 kurników tj. wyłączono 

z inwestycji działkę o nr. ewidencyjnym 11. 

W  wyniku  rozpatrzenia  odwołania  decyzją  nr  SKO-ZP-4160/263/16  z  dnia 

29  grudnia  2016  roku  Samorządowe  Kolegium  Odwoławcze  w  Koninie  uchyliło 

zaskarżoną decyzje i przekazało sprawę do ponownego rozpatrzenia. 

W swoim rozstrzygnięciu SKO zobowiązało organ I instancji do:

- przeprowadzenie analizy i oceny wariantu alternatywnego przedstawionego w złożonym 

odwołaniu,

-  na  dostosowaniu  raportu  oddziaływania  na  środowisko  do  aktualnego  na  dzień 

wydawania decyzji stanu prawnego,

-  dokonanie  ponownej  analizy  zagadnień  w  zakresie  ochrony  przyrody  przez  organ  I 

instancji oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, 

- uzupełnienie wypisów z rejestru gruntów dla działek objętych planowaną inwestycją, 

- ustalenie spadkobierców p. Anny Dzikowskiej. 

W  nawiązaniu  do  wydanego  rozstrzygnięcia  SKO,  tutejszy  organ,  pismem  z  dnia 

10 lutego 2017 roku wezwał Inwestora do uzupełnienia raportu poprzez dostosowanie go 

do obowiązujących zapisów art. 66 ustawy z dnia 3 października 2008 roku udostępnianiu 

informacji  o środowisku i  jego ochronie,  udziale  społeczeństwa w ochronie środowiska 

oraz  o  ocenach  oddziaływania  na  środowisko.  Ponadto  Inwestor  został  wezwany  do 

dostarczenia brakujących wypisów z rejestru gruntów. 

Decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie nr SKO-ZP-4200/17/2017 

zaskarżyło Stowarzyszenie Sportowo- Kulturalne Wsi Czachulec ( uczestnik postępowania 

na  prawach  strony)  do  Wojewódzkiego  Sądu  Administracyjnego  w  Poznaniu. 

W tej  sytuacji  Inwestor  został  powiadomiony o złożonej  skardze  do  WSA w Poznaniu 

i o zawieszeniu postępowania do czasu rozstrzygnięcia sprawy. 

20 września 2017 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu wydał orzeczenie 

oddalające  w  całości  skargę  Stowarzyszenia  Sportowo  -  Kulturalnego  Wsi  Czachulec 

(sygn. Akt. IV SA/Po 261/2017).

W dniu 18 grudnia 2017 roku organ wystąpił  z wnioskiem do Regionalnego Dyrektora 
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Ochrony  Środowiska  w  Poznaniu  o  ponowne  uzgodnienie  zmodyfikowanego  raportu, 

zwłaszcza  w  świetle  wniosków wynikających  z  dodatkowej  opinii  z  dnia  07  września 

2016r.  sporządzonej  przez  dr  Ewę  Krasicką-Korczyńską.  Tego  samego  dnia  zostało 

wystosowane pismo do Inwestora w sprawie ponownego uzupełnienia wniosku o wypisy  z 

rejestru  gruntów  dla  działek  znajdujących  się  w  zasięgu  oddziaływania  planowanej 

inwestycji. 

W  dniu  5  stycznia  2018  r.  Wójt  Gminy  Kawęczyn  odpowiedział  na  pismo  z  dnia 

22  grudnia  2017  roku  Regionalnego  Dyrektora  Ochrony  Środowiska  w  Poznaniu 

udostępniając  kopię  decyzji  Samorządowego  Kolegium  Odwoławczego  w  Koninie, 

zmodyfikowanego  raportu,  przedstawił  informację  o  planie  zagospodarowania  terenu 

objętego  inwestycją  oraz  wskazał  teren,  dla  którego  prowadzone  jest  postępowanie 

w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy. 

Pismem  z  dnia  29  stycznia  2018  r.  Inwestor  poinformował,  że  rezygnuje  z  budowy 

2 kurników na działce nr 11 obręb Czachulec Nowy. Tym samym Inwestor zrezygnował 

z  wariantu  inwestorskiego  i  wnosi  o  uwzględnienie  w  prowadzonym  postępowaniu 

wariantu  alternatywnego  polegającego  na  budowie  7  kurników wyłącznie  na  działkach 

o nr geodezyjnych 32 i 33 obręb Czachulec Nowy. Dalsze postępowanie administracyjne 

prowadzone jest zgodnie z wnioskiem Inwestora (tj. z ograniczeniem inwestycji do działek 

geodezyjnych nr 32 i 33). W związku z powyższym organ ponownie ustalił status stron 

w  postępowaniu  i  wezwał  inwestora  do  dostarczenia  wypisów  z  rejestru  gruntów  dla 

działek znajdujących się w obszarze oddziaływania planowanej inwestycji. 

Teren, na którym realizowana ma być inwestycja nie posiada miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego i obejmuje dwie działki o łącznej powierzchni 7,78 ha 

stanowiące  w obecnej  chwili  grunty rolne (tj.:  dz.  nr geodezyjny 32 – 3,44 ha,  dz.  nr 

geodezyjny  33  –  4,  34  ha).  Bezpośrednie  sąsiedztwo  planowanego  przedsięwzięcia 

stanowią grunty rolne, lasy  i drogi.

Najbliższe  tereny  wymagające  ochrony  akustycznej,  zgodnie  z  rozporządzeniem  Ministra 

Środowiska  z  dnia  14  czerwca  2007r.  w  sprawie  dopuszczalnych  poziomów  hałasu 

w środowisku (Dz.  U. z  2014 r.,  poz.  112 tj.),  to tereny zabudowy zagrodowej  położone 

w odległości około 104 m i około 192 m na zachód od planowanej inwestycji. Na działce o nr 

geodezyjnym  31/1  będącej  w  zasięgu  oddziaływania  inwestycji  planowana  jest  budowa 

budynku  mieszkalnego  jednorodzinnego,  budowa  budynku  garażowego  oraz  budowa 

budynku  gospodarczo-magazynowanego  dla  potrzeb  prowadzenia  gospodarstwa  rolnego 

w zabudowie zagrodowej.   
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Jak wynika z informacji  zawartych w raporcie i w uzupełnieniach do raportu w wariancie 

alternatywnym  głównymi  źródłami  hałasu  na  terenie  fermy  będą  budynki  inwentarskie, 

wentylatory dachowe i szczytowe stanowiące system wentylacji mechanicznej budynków 

inwentarskich  (umieszczone  w  budynkach  wentylatory  –  łącznie  112  szt.),  agregat 

prądotwórczy oraz ruch pojazdów ciężkich.

W  projektowanych  budynkach  fermy  wymiana  powietrza  będzie  się  odbywać  systemem 

wentylacji  mechanicznej,  który  składa  się  z  8  wentylatorów  dachowych  w  kurnikach 

od  K-1  do  K-7  o  wydajności  20 900  m3  /h  każdy  i  8  wentylatorów  szczytowych 

o wydajności  51 200 m3  /h  o poziomie  mocy akustycznej  89 dB.  Wentylatory szczytowe 

zostaną umieszczone na wschodnich ścianach szczytowych budynków inwentarskich i będą 

pracować  tylko  w  porze  dziennej.  Na  terenie  obiektu  zlokalizowany  będzie  agregat 

prądotwórczy  o  poziomie  mocy  akustycznej  98  dB  zainstalowany  w  kontenerze 

o izolacyjności akustycznej ścian wynoszącej 48 dB i umieszczony w północnej części działki 

nr  33.  Źródłami  hałasu  będą  także  pojazdy  związane  z  dostarczeniem  paszy  do  silosów 

i  paliwa  zbiorników  z  gazem,  wywozem  pomiotu,  wywozem  nieczystości  ciekłych, 

dostarczaniem paliwa a także odbiorem odchowanych ptaków lub dostarczaniem młodych 

ptaków. W analizie akustycznej uwzględniono także procesy związane z przeładunkiem paszy 

oraz wywozem nieczystości ciekłych, w których źródło hałasu stanowi sprężarka oraz silnik 

samochodu  podczas  trwania  procesu  załadunku  paszy  do  silosów  lub  pompowania 

nieczystości ciekłych.  Z obliczeń dokonanych w raporcie oraz uzupełnieniach w wariancie 

alternatywnym wynika, że hałas związany z działalnością fermy nie spowoduje przekroczenia 

dopuszczalnych  poziomów  hałasu  w  środowisku,  określonych  w rozporządzeniu  Ministra 

Środowiska w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu.

Fermę będą obsługiwały po dwie osoby na każdej z dwóch zmian ( w godz. 6.00- 22.00). 

Natomiast w nocy będzie przebywał na stałe stróż. W ciągu nocy kurniki nie będą pracowały. 

Zaplecze socjalne znajdowało się będzie w oddzielnym budynku.

Po okresie intensywnego chowu nastąpi okres postoju technologicznego. Po każdym cyklu 

chowu,  kurniki  poddane  zostaną  zabiegom  czyszczenia  i  dezynfekcji.  Przed  zabiegami 

czyszczenia i dezynfekcji pomiot będzie usuwany. Czyszczenie pomieszczeń inwentarskich 

odbędzie się metodą bez generowania ścieków ( tzw. metoda na sucho). Czynność ta będzie 

polegać  na  zamiataniu  oraz  skrobaniu  gumowymi  (lub  plastikowymi)  wycieraczkami 

powierzchni  brudnych.  Po  tych  zabiegach  kurniki  będą  dezynfekowane  w  procesie 

zamgławiania.  Mieszanina  roztworu  i  odkażalników  wykorzystywana  w 

procesie  ,,zamgławiania”  (dezynfekcja)  przygotowywana  będzie  przez  firmę  zewnętrzną, 
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poza granicami działki inwestora. Wodne roztwory zużywanych odkażalników będą podlegać 

odparowywaniu podczas stosowania „zamgławiania”.

Na  terenie  fermy  w  największej  ilości  będą  powstawały  odchody  zwierzęce  -  związane 

z bytowaniem zwierząt.  Odchody będą usuwane z pomieszczeń inwentarskich, po każdym 

cyklu chowu, bezpośrednio na pojazdy transportujące. Pojazdy będą nakryte brezentem i będą 

opuszczać teren fermy. Jak wynika z uzupełnienia raportu z dnia 22 lutego 2016 r. i z dnia 

30  marca  2018  r.  pomiot  będzie  zbywany  w  całości  do  Spółdzielni  Kółek  Rolniczych 

w Kazimierzu Biskupim na cele produkcji podkładu do pieczarek.

Inwestor przedstawił rodzaje i ilości odpadów wytwarzanych na poszczególnych etapach 

inwestycji,  tj.  realizacji,  eksploatacji  i  likwidacji  oraz  wskazał  sposób  ich  dalszego 

zagospodarowania. Na ww. etapach będą wytwarzane odpady, zarówno niebezpieczne, jak 

i  inne  niż  niebezpieczne.  Pozostałe  odpady  wytwarzane  na  terenie  fermy  będą 

magazynowane  w  selektywnie  wydzielonych  miejscach,  w  sposób  zabezpieczający 

środowisko  gruntowo  -  wodne  przed  ewentualnymi  zanieczyszczeniami  oraz  będą 

przekazywane  w  pierwszej  kolejności  do  odzysku  podmiotom posiadającym  wymagane 

prawem zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami.  

Padłe  sztuki  zwierząt  będą  magazynowane  w  konfiskatorze,  a  następnie  przekazywane 

będą podmiotom zewnętrznym do zagospodarowania - do czego zobowiązał  Regionalny 

Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu.

Woda  na  potrzeby  socjalno  -  bytowe  będzie  pobierana  z  własnego  ujęcia.  Będzie  ona 

podczyszczana z wykorzystaniem filtrów ze złożami stałymi, które nie wymagają płukania 

i są okresowo wymieniane

W celu zmniejszenia zużycia wody, Inwestor ma zamiar zastosować automatyczny system 

poideł posiadający zabezpieczenie przed niekontrolowanym wyciekiem wody na ściółkę. 

Inwestor  został  zobowiązany  do  regularnego  odczytywania  zużycia  wody  a  w  razie 

wykrycia  nieszczelności  w  sieci  wodociągowej  wewnętrznej,  do  niezwłocznego  jej 

naprawienia.

Ścieki  bytowe  odprowadzane  będą  do  planowanego  zagłębionego,  szczelnego  zbiornika 

bezodpływowego o pojemności 5 m3, a następnie wywożone do oczyszczalni ścieków.

Wody opadowe i roztopowe będą odprowadzane w sposób niezorganizowany do gruntu. 

Powierzchnia  biologicznie  czynna  terenu  inwestycji  wyniesie  ponad  76  %  i  będzie 

wystarczająca dla odprowadzenia i wsiąkania wód opadowych i roztopowych dla deszczu 

obliczeniowego  (130  l/s/ha).  Inwestor  został  zobowiązany  do  tego  aby  wody  opadowe 

i roztopowe odprowadzał w sposób zorganizowany do gruntu, w granicach nieruchomości, 
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do  której  posiada  tytuł  prawny,  bez  powodowania  szkody  dla  terenów  sąsiednich. 

Z  przedstawionych  w  raporcie  oraz  uzupełnieniu  do  raportu  informacji  wynika, 

iż przedmiotowa inwestycja zlokalizowana będzie poza obszarami głównych zbiorników 

wód  podziemnych.  Najbliżej  położonym  zbiornikiem  GZWP  będzie  Zbiornik 

Turek-Konin-Koło,  zlokalizowany  w  kierunku  północno-wschodnim  od  przedmiotowej 

inwestycji.  Najbliższe  ujęcie  wód podziemnych  znajduje  się  w miejscowości  Czachulec 

Stary  w  odległości  około  1,25  km  na  zachód  od  terenu  planowanej  inwestycji. 

Dla przedmiotowego ujęcia nie wyznaczono strefy ochrony. Najbliżej położonym ciekiem 

wodnym  względem  planowanej  inwestycji  jest  rów  melioracyjny,  który  przepływa 

w odległości 430 m na zachód od planowanej inwestycji. Dla działki nr 33 została wydana 

decyzja  o  środowiskowych  uwarunkowaniach  dla  przedsięwzięcia  polegającego  na 

wykonaniu studni głębinowej. 

Na  podstawie  art.  64  ust.  1  pkt.  4  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 poz. 1405  z późn. zm.),  pismem 

z dnia 28 lutego 2018 roku Wójt Gminy Kawęczy zwrócił się do  Dyrektora Zarządu Zlewni 

Wód  Polskich  w  Kole  z  wnioskiem  o  uzgodnienie  warunków  realizacji  planowanego 

przedsięwzięcia. 

Postanowieniem  z  dnia  15.03.2018  roku  do  Dyrektor  Zarządu  Zlewni  Wód  Polskich 

w  Kole  uzgodnił  realizację  planowanego  przedsięwzięcia  oraz  określił  następujące 

warunki jego realizacji:

1) Zorganizować  zaplecze  budowy zgodnie  z  wymogami  ochrony środowiska,  a  w 

szczególności  zapewnić  dodatkowe  zabezpieczenia  uniemożliwiające 

przedostawanie się zanieczyszczeń do środowiska gruntowo-wodnego.

2) Miejsca  postoju  maszyn  oraz  tankowania  pojazdów  i  urządzeń  budowlanych, 

stwarzających  zagrożenie  zanieczyszczenia  środowiska  gruntowo-wodnego 

substancjami ropo chodnymi, utwardzić i uszczelnić oraz wyposażyć w środki do 

neutralizacji substancji ropopochodnych (sorbenty).

3) W  celi  zminimalizowania  poziomu  przenikania  zanieczyszczeń  do  środowiska 

wodnego,  stale  prowadzić  kontrole  stanu  technicznego  maszyn  i  urządzeń 

pracujących na terenie budowy.

4) Wykonać szczelną betonową odporną na agresywne działanie pomiotu posadzkę w 

projektowanych obiektach inwentarskich. 

5) Wody opadowe i  roztopowe z  terenów utwardzonych  i  dachów odprowadzać  w 
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sposób  niezorganizowany  do  gruntu   w  granicach  działek,  do  której  inwestor 

posiada tytuł prawny, bez powodowania szkody dla terenów sąsiednich. 

6) Powstające  ścieki  socjalno-bytowe  związane  z  bytowaniem   obsługi  obiektów 

inwentarskich  należy  odprowadzać  do  szczelnego  zbiornika  bezodpływowego. 

Celem zapobieżenia przepełnienia zbiornika,  odbiór i  zagospodarowanie ścieków 

socjalno-bytowych  powinno  odbywać  się  przez  uprawnione  w  tym  zakresie 

podmioty. 

7) Zapewnić racjonalną gospodarkę wodno - ściekową na terenie zakładu. 

Pismem z dnia 10 maja 2018 roku Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu 

uzgodnił realizację przedsięwzięcia w wariancie alternatywnym polegającym na budowie 

fermy drobiu wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach o nr ewidencyjnych 32 i 33 

obręb  Czachulec  Nowy,  gmina  Kawęczyn,  powiat  turecki,  województwo wielkopolskie 

o  łącznej  maksymalnej  obsadzie  w  cyklu  do  5  tygodnia  291 060  szt.  (  1 164,24  DJP) 

i w cyklu po 5 tygodniu 242 550 szt. (970,2 DJP) oraz określił następujące warunki jego 

realizacji:

1. Maksymalna obsada na fermie po zrealizowaniu przedmiotowego przedsięwzięcia nie 
może  przekroczyć  łącznie  w cyklu  do  5 tygodnia  291 060 szt.  bojlerów (1164,24 
DJP) i w cyklu po 5 tygodniu 242 550 sz. bojlerów (970,2 DJP).

2. Powierzchnie hal inwentarskich każdego z 7 kurników powinny wynosić ie więcej niż 
1980 m2.

3. Kurniki maksymalnie odsunąć w kierunku wschodnim do granicy terenu inwestycji. 

4. Padłe  sztuki  zwierząt  magazynować  w  konfiskatorze  a  następnie  przekazywać 
podmiotom zewnętrznych zgodnie z przepisami szczegółowymi. 

5. Podmiot  usuwać  z  budynków  inwentarskich  po  każdym  cyklu  chowu 
bezpośrednio  na  środki  transportu  i  bez  magazynowania  go  na  terenie  fermy 
przekazywać podmiotom zewnętrznym zgodnie z przepisami szczegółowymi.

6. Budynki  inwentarskie  utrzymywać  w  czystości  oraz  zapewniać  odpowiednią 
temperaturę  i  wilgotność  wewnątrz  poprzez  sprawny  system  wentylacji 
mechanicznej.

7. Na planowanych do realizacji kurnikach K-1 do K-7 zainstalować nie więcej niż po 8 

mechanicznych  wentylatorów  dachowych  o  średnicy  0,80(+/-  10  %)  m,  z 

niezadaszonymi  pionowymi  wylotami  na  wysokości  min.  7  m  n.p.t  o  wydajności 

20 900 (+/-10% m3/h)i poziomie mocy akustycznej nie wyższym niż 80 dB każdy oraz
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 po  8  wentylatorów  szczytowych  o  średnicy  1,4  (+/-10%)  m  z  niezadaszonymi 

pionowymi wylotami na wysokości min. 1,5 m n.p.t. o wydajności 51 200 (+/- 10% 

m3/h) i poziomie mocy akustycznej nie wyższym niż 89 dB każdy. 

8. Wentylatory  szczytowe  zamontować  na  wschodnich  ścianach  budynków 
inwentarskich. 

9. Wentylatory szczytowe uruchamiać wyłącznie w porze dnia tj. 6:00-22:00.

10. Wentylatory konserwować zgodnie z zaleceniami producenta.

11. Ruch pojazdów obsługujących fermę ograniczyć do pory dziennej tj. od 6:00. do 
22:00.  W  godzinach  nocnych  tj.  od  22:00  do  6:00  dopuszcza  się  wjazd 
maksymalnie jednego pojazdu wyłącznie w celu transportu drobiu.

12. Do  ogrzewania  każdego  obiektu  inwentarskiego  wykorzystywać  maksymalnie 
5 nagrzewnic gazowych o maksymalnej mocy do 100 kW każda. 

13. Odpowietrzanie  silosów  paszowych  wykonać  poprzez  zastosowanie  rur 
odpowietrzających,  skierowanych  wylotem  w  dół.  Podczas  załadunku  pasz  do 
silosów nakładać na rury odpowietrzające filtry workowe. 

14. Do karmienia zwierząt używać pasz granulowanych.

15. Stosować pasze o obniżonej zawartości białka ogólnego.

16. Stosować jako dodatki do ściółki preparaty wiążące amoniak.

17. Zapewnić, aby transportowany pomiot nakrywany był brezentem.

18. Kurniki wyposażyć w szczelną , nieprzepuszczalną posadzkę.

19. Zastosować  automatyczny  system  poideł,  posiadających  zabezpieczenie  przed 
niekontrolowanym wyciekiem wody na ściółkę. 

20. Prowadzić  regularne odczyty zużycia  wody,  a wykryte  nieszczelności  wewnętrznej 
sieci wodociągowej niezwłocznie naprawić. 

21. Obiekty  inwentarskie  czyścić  na  sucho  bez  generowania  ścieków.  Następnie 
przeprowadzać  dezynfekcję  pomieszczeń  poprzez  zamgławianie.  Zamgławianie 
przeprowadzać przy zamkniętym kurniku i wylotach wentylacyjnych. 

22. Wody opadowe i roztopowe odprowadzać w sposób niezorganizowany do gruntu, w 

granicach nieruchomości, do której Inwestor posiada tytuł prawny, bez powodowania 

szkody dla terenów sąsiednich. 

23. Teren inwestycji na czas prowadzenia robót budowlanych odgrodzić od terenów z nim 

sąsiadujących  w taki  sposób,  aby  zapobiec  przedostaniu  się  ssaków naziemnych  i 

gadów na plac budowy. 
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Powyższe  stanowiska,  ze  względu  na  ich  wiążący  charakter,  zostały  uwzględnione 

w niniejszej decyzji. 

Pismami z dnia 25 maja 2018 roku i 27 czerwca 2018 r. Inwestor został wezwany po raz 

kolejny do  uzupełnienia  wniosku poprzez  przedłożenie  brakujących wypisów z  rejestru 

gruntów dla działek  35, 36 i 38/4. 

W  dniu  3  lipca  2018  roku  wpłynęło  do  tut.  urzędu  pismo  inwestora  uzupełniające 

brakujące wypisy z  rejestru gruntów a dodatkowo Inwestor  przedłożył  tytuł  prawny do 

władania nieruchomością o nr  geodezyjnym 35 obręb Czachulec Nowy. 

Pismem  z  dnia  5  lipca  2018  r.  Wójt  Gminy  wystąpił  ponownie  do  Państwowego 

Powiatowego  Inspektora  Sanitarnego  w  Turku  o  uzgodnienie  warunków  realizacji 

przedsięwzięcia polegającego na budowie fermy drobiu wraz z infrastrukturą towarzyszącą 

na działkach o nr ewidencyjnych 32 i 33 obręb Czachulec Nowy, gmina Kawęczyn, powiat 

turecki, województwo wielkopolskie. 

17 lipca 2018 r. Inwestor został wezwany do uzupełnienia wniosku poprzez przedłożenie 

aktualnych  wypisów z  rejestru  gruntów dla  działek  o  nr  ewidencyjnych  32  i  33  obręb 

Czachulec Nowy oraz 40 obręb Czachulec Stary. 

26 lipca 2018 rok Państwowy Powiatowy Inspektor  Sanitarny w Turku przesłał  do tut. 

organu  pismo  informujące,  że  podtrzymuje  swoje  stanowisko  opiniujące  realizację 

wnioskowanego przedsięwzięcia zawarte w opinii z dnia 01 września 2015 r. 

Organ  przeanalizował  przedstawiony  przez  Inwestora  wariant  alternatywny 

polegający na budowie fermy drobiu wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach o nr 

ewidencyjnych  32  i  33  obręb  Czachulec  Nowy,  gmina  Kawęczyn,  powiat  turecki, 

województwo  wielkopolskie  o  łącznej  maksymalnej  obsadzie  w  cyklu  do  5  tygodnia 

291 060 szt. ( 1 164,24 DJP) i w cyklu po 5 tygodniu 242 550 szt. (970,2 DJP). Planowana 

inwestycja  będzie  polegać  budowie  7  kurników na  działkach  32  i  33  obręb  Czachulec 

Nowy wraz z  niezbędną infrastrukturą,  (sterówkami)  o wymiarach 110m x 18m każdy 

o  powierzchni  1980  m2.  Oprócz  kurników  na  terenie  inwestycji  w  wariancie 

alternatywnym planuje się budowę budynku socjalno - biurowego wraz z zbiornikiem na 

ścieki socjalno - bytowe o poj. 5 m3, ośmiu zbiorników na gaz płynny o pojemności 6700 

litr każdy, konfiskator, jeden silos paszowy o pojemności 25 Mg i jeden silos paszowy 

o  pojemności  18  Mg,  drogi  dojazdowe oraz  wagi  najazdowej.  W tej  wersji  został  on 

uzgodniony i pozytywnie zaopiniowany przez organy współdziałające. 

Ocenia się, że wariant ten jest jednocześnie wariantem najkorzystniejszym dla środowiska, 
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gdyż  wiąże  się  z  mniejszym oddziaływaniem na  środowisko,  w tym mniejszą  o  22  % 

emisją substancji  do powietrza,  mniejszą ilością wytworzonego pomiotu,  odpadów oraz 

zużyciem wody w porównaniu do wariantu pierwotnego. Jednocześnie w tym wariancie 

stwierdza się brak konieczności wycinki fragmentu lasu na terenie działki nr  11. Kurniki 

w  tym  wariancie  będą  maksymalnie  odsunięte  w  kierunku  wschodniej  granicy  terenu 

inwestycji. 

Ponadto  gospodarka  nawozami  naturalnymi  tj.  pomiotem  zostanie  zrealizowana  poprzez 

zagospodarowanie pomiotu  przez Spółdzielnie  Kółek Rolniczych  w  Kazimierzu  Biskupim 

o  czym  świadczy  dołączona  do  dokumentacji  umowa  z  dnia  01  września  2016  r., 

przedmiotem której jest usługa odbioru i transportu pomiotu kurzego powstającego na terenie 

fermy drobiu w Czachulcu Nowym. 

Z wykonanych obliczeń wynika, że będą dotrzymane wartości odniesienia substancji 

w powietrzu oraz dopuszczalne  częstości  przekroczeń (w przypadku amoniaku)  określone 

w  rozporządzeniu  Ministra  Środowiska  z  dnia  28  stycznia  2010  r.  w  sprawie  wartości 

odniesienia  dla  niektórych  substancji  w  powietrzu  (Dz.  U.  z  2010  r.  Nr  16  poz.  87). 

W przeprowadzonej symulacji rozprzestrzeniania się substancji w powietrzu, uwzględniono 

emisję  amoniaku  i  siarkowodoru  tj.  substancji,  które  posiadają  wartości  odniesienia 

w  powietrzu  i  jednocześnie  stanowią  o  uciążliwości  zapachowej.  Z  uwagi  na  założenia 

przyjęte  w  raporcie  do  obliczeń,  zobowiązano  Inwestora  do  zainstalowania  w  każdym 

projektowanym  kurniku  wentylatorów  o  parametrach  określonych  w  niniejszej  decyzji. 

Ponadto  zobowiązano  Inwestora  aby  do  ogrzewania  każdego  obiektu  inwentarskiego 

wykorzystywał  nagrzewnice  gazowe  o  określonej  ilości  i  mocy.  W  celu  ograniczenia 

uciążliwości  zapachowej  z  terenu  przedmiotowej  fermy  zobowiązano  Inwestora  do 

zapewnienie  czystości  i  odpowiedniej  temperatury  oraz  wilgotności  w  pomieszczeniach 

poprzez  zapewnienie  sprawnego  systemu  wentylacji  mechanicznej,  stosowania  pasz  o 

obniżonej  zawartości  białka  ogólnego,  stosowania  jako  dodatków  do  ściółki  preparatów 

wiążących amoniak,  przeprowadzania procesu zamgławiania przy zamkniętych obiektach i 

wylotach wentylacyjnych, niedopuszczania do magazynowania pomiotu na terenie fermy a 

także zapewnienia aby transportowany pomiot przykrywany był brezentem. 

W dokumentacji  została  przedstawiona  inwentaryzacja  przyrodnicza  określająca  istniejące 

warunki terenu, na którym będzie zlokalizowana inwestycja. Planowana inwestycja zostanie 

zlokalizowana  poza  obszarami  chronionymi  na  podstawie  ustawy  o  ochronie  przyrody 

w odległości 7 km od najbliżej położonego obszaru Natura 2000, jakim jest obszar mający 

znaczenie  dla  Wspólnoty  Lipickie  Mokradła  PLH100025.  Inwestycja  przeprowadzona 
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zostanie  na  terenie  działek,  które  obecnie  nie  są  zabudowane  i  stanowią  grunty  orne. 

Za  północną  granicą  terenu  inwestycyjnego  znajduje  się  droga  gruntową.  Z  wykonanej 

analizy przyrodniczej w dniu 4 września 2016 na zlecenie Inwestora wynika, że roślinność 

gruntów  ornych  stanowią  pospolite  gatunki  chwastów,  typowe  dla  gleb  piaszczystych. 

Nie stwierdzono występowania żadnych rzadkich i chronionych gatunków roślin, jak również 

chronionych  siedlisk  przyrodniczych.  Na  otoczenie  obszaru  inwestycji  składają  się  pola 

uprawne i lasy. Na polach uprawnych rośnie ta sama roślinność segetalna, jak na gruntach 

ornych przeznaczonych pod inwestycję. 

Ze względu na fakt, że:

1) obszar pola  uprawnego, na którego powierzchni  przewiduje się inwestycję  stanowi 

bazę pokarmową m.in. dla bażantów, kuropatw i saren, 

2) w otaczającym lesie obserwowano nory lisie Vulpes vulpes, 

3) nie  można  wykluczyć,  że  na  terenie  inwestycji  sporadycznie  nie  występuje 

herpetofauna reprezentowania np. przez jaszczurkę zwinkę Lacerta agili, 

4) w  związku  z  możliwość  bytowania  chronionych  gatunków  zwierząt  na  terenie 

inwestycji, 

5) istnieje  możliwość  przemieszczania  się  drobnych  zwierząt  na  teren  budowy  oraz 

wpadania w wykopy powstałe na etapie realizacji, 

nałożono warunek jego odgrodzenia na czas budowy, od terenów z nim sąsiadujących. 

W wyniku realizacji inwestycji teren zostanie całkowicie przekształcony. Zniszczeniu ulegnie 

roślinność segetalna- chwasty występujące na polu uprawnym. Roślinność leśna w otoczeniu 

inwestycji,  w tym chronione  gatunki  porostów, nie  zostanie  naruszona zarówno na etapie 

realizacji  jak  i  funkcjonowania  inwestycji.  Ponadto  w  wyniku  realizacji  inwestycji  nie 

zachodzi konieczność wycinki drzew ani krzewów. Zgodnie z art. 75 ustawy Prawo ochrony 

środowiska  w  trakcie  prac  budowlanych  Inwestor  realizujący  przedsięwzięcie  jest 

obowiązany  uwzględnić  ochronę  środowiska  (a  więc  gatunki  i  siedliska  roślin  i  zwierząt 

objętych ochroną) na obszarze prowadzonych prac. 

Uwzględniając  lokalizację  inwestycji  poza  obszarami  chronionymi  i  terenami  cennymi 

przyrodniczo,  przy  zastosowaniu  przepisów  ochrony  gatunkowej  a  także  uwzględnieniu 

warunków  realizacji  inwestycji,  nie  przewiduje  się  znacząco  negatywnego  oddziaływania 

przedsięwzięcia  na  etapie  realizacji,  eksploatacji  i  likwidacji  na środowisko przyrodnicze, 

w tym na bioróżnorodność rozumianą jako liczebność i kondycję populacji występujących 

gatunków, w szczególności gatunków chronionych, rzadkich lub ginących oraz ich siedlisk, 
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w tym utraty, fragmentacji lub izolacji siedlisk oraz zaburzenia funkcji przez nie pełnionych, 

a  także  wpływu  na  ekosystemy  –  ich  kondycję,  stabilność,  odporność  na  zaburzenia, 

fragmentację i pełnione funkcje w środowisku. Inwestycja nie powinna także spowodować 

nadmiernej  eksploatacji  lub niewłaściwego wykorzystywania  zasobów przyrodniczych  czy 

przyczynić się do rozprzestrzeniania się gatunków obcych. Nie nastąpi również negatywne 

oddziaływanie inwestycji na gatunki, siedliska gatunków lub siedliska przyrodnicze obszarów 

Natura 2000, integralność obszarów Natura 2000 lub ich powiązanie  z innymi  obszarami. 

Ponadto ze względu na fakt, że inwestycja realizowana będzie na terenach przekształconych 

antropogenicznie, odizolowanych wizualne od otoczenia nie przewiduje się jej negatywnego 

wpływu na krajobraz

Planowane  przedsięwzięcie  nie  będzie  miało  negatywnego  wpływu  na  lokalny  krajobraz 

z  uwagi  na  fakt,  że  nie  leży  na terenie  żadnego obszaru  chronionego.  Wszystkie  nakazy 

i zakazy dotyczą się tylko obszarów położonych w granicach form ochrony przyrody.  Jak 

wykazuje dokumentacja, wszystkie standardy środowiska zostaną dotrzymane na granicach 

działek  inwestycyjnych.  W związku z  tym inwestycja  nie  wpłynie  negatywnie  na Obszar 

Ochrony Krajobrazu (K) i na naturalny Ciąg Ekologiczny (EK). Prace ziemne prowadzone 

będą  pod  nadzorem archeologicznym,  w  przypadku  natrafienia  podczas  prac  na  szczątki 

ludzkie  lub  jakiekolwiek  inne  artefakty  cenne  archeologicznie  poinformowany  zostanie 

Wojewódzki  Konserwator  Zabytków  oraz  wszczęte  zostaną  wszystkie  inne  procedury 

związane ze znaleziskiem. Roboty ziemne w miejscu znaleziska zostaną wstrzymane do czasu 

zakończenia prac archeologicznych. 

Zgodnie  z  art.  10  kpa  organ  zawiadomił  pismem  z  dnia  2  listopada  2018  roku 

o możliwości zapoznania się z materiałem zgromadzonym w sprawie.

 

Na podstawie wyczerpujących wyjaśnień inwestora zawartych w nowym w raporcie z dnia 

07 marca 2017 r. (oraz jego uzupełnieniach z dnia 30 marca 2018 r. i 27 kwietnia 2018 r.) 

m.in. kwestii dotychczas wzbudzających wątpliwości organu a dotyczących:

- całości zbywania pomiotu z fermy na rzecz Spółdzielni Kółek Rolniczych w Kazimierzu 

Biskupim (zgodnie z obowiązującymi przepisami), 

- odstąpienia od prowadzenia inwestycji na działce nr 11 – bez ingerowania w zbiorowiska 

leśne  i  występujących  tam  trzech  gatunków  objętych  ochroną  prawną  częściową 

(chrobotek  leśny  i  reniferowy,  kocanki  piaskowe)  oraz  braku  konieczności  wycinania 

drzew z związku z planowaną inwestycją,

-  uzupełnienia  raportu  o  wymagany  ustawowo  wpływ  przedsięwzięcia  na  lokalny 
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krajobraz,

- dokładnej analizy możliwości konfliktów społecznych,

- jednoznacznego określenia wielkości powierzchni biologicznie czynnej na fermie, 

- uzupełnieniach i aktualizacji wypisów z rejestru gruntów dla działek objętych planowaną 

inwestycją ( w zakresie powierzchni i klasoużytku), 

- analizy potencjalnych zagrożeń spowodowanych odorem, 

-  określenia  spadkobierców  po  zmarłej  Annie  Dzikowskiej  występujących  jako  strona 

postępowania  –  odpadły  przyczyny  wcześniej  będące  podstawą  wydania  decyzji 

odmawiającej ustalenia środowiskowych uwarunkowań. 

Organ uznał, że aktualnie przedstawiony raport oddziaływania na środowisko jest zgodny 

z  art.  66  ustawy  udostępnianiu  informacji  o  środowisku  i  jego  ochronie,  udziale 

społeczeństwa  w  ochronie  środowiska  oraz  o  ocenach  oddziaływania  na  środowisko 

a  przyjęte  w  nim  rozwiązania  inwestorskie  stanowią  wyważony  kompromis 

uwzględniający interesy nie tylko inwestora ale i innych osób oraz interes publiczny. 

Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego 

w  Koninie  za  pośrednictwem  Wójta  Gminy  Kawęczyn  w  terminie  14  dni  od  daty  jej 

doręczenia. 

Wójt

/-/Jan Nowak

Otrzymują:

1. Pełnomocnik 

2. Strony postępowania – wg rozdzielnika. 
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Załącznik Nr 1 do Decyzji Wójta Gminy Kawęczyn o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji  
przedsięwzięcia, znak ROŚ- OŚ.6220.2.2015  z dnia 22. 11.2018 r.

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA

Budowa fermy drobiu wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach o nr ewid. gr. 32  

i 33 obręb Czachulec Nowy, gmina Kawęczyn, powiat turecki, województwo wielkopolskie  

o łącznej maksymalnej obsadzie w cyklu do 5 tygodnia  291 060 szt.  (1164,24 DJP) i w  

cyklu po 5 tygodniu 242 550 szt. bojlerów (970,2 DJP)

Projektowana  inwestycja  (w  rozpatrywanym  wariancie)  obejmuje  swym  zakresem 

budowę  siedmiu  kurników  (od  K-1  do  K-7),  w  których  prowadzony  będzie  chów 

brojlerów kurzych wraz  z niezbędną infrastrukturą, (sterówkami) o wymiarach 110m x 

18m  każdy,  budynku  socjalno  -  biurowego  wraz  z  zbiornikiem  na   ścieki  socjalno  - 

bytowe  o  poj.  5  m3, osiem  zbiorników  na  gaz  płynny  o  pojemności  6700  litr  każdy, 

konfiskator, jeden silos  paszowy   o  pojemności  25  Mg  i  jeden  silos  paszowy  o 

pojemności 18 Mg, dróg dojazdowych oraz wagi najazdowej. Projektowane budynki będą 

posiadały  wymiary  wewnętrzne  hali  tuczu  110,0  x  18,0  m.  Powierzchnia  hali 

inwentarskiej  każdego  z  kurników  wyniesie  1980  m2.  Maksymalna  obsada  wynosi 

1164,24  DJP w cyklu  do  5  tygodnia  i 970,2  DJP w cyklu  po  5  tygodniu.  Pierwszym 

etapem będzie zasiedlanie obiektów jednodniowymi kurczętami. Ptaki będą utrzymywane 

z jedną odstawą w piątym tygodniu życia  przy wadze 2,0 kg i ostatecznym tuczem do 

wagi  2,4  kg.  Po  każdym  cyklu  następować  będzie  okres  postoju  technologicznego. 

W  tym  czasie  kurniki  będą  czyszczone,  a  następnie  poddawane  dezynfekcji.  Okres 

karencji będzie trwał około 10 dni, po upływie których wprowadzone zostaną nowe ptaki 

i cykl będzie zaczynał się od początku. Planuje się przeprowadzenie ok. 7 cykli  chowu 

w ciągu roku. 

Teren, na którym realizowana ma być inwestycja nie posiada miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego i obejmuje dwie działki o łącznej powierzchni 7,78 ha 

stanowiące  w obecnej  chwili  grunty rolne (tj.:  dz.  nr geodezyjny 32 – 3,44 ha,  dz.  nr 

geodezyjny  33  –  4,  34  ha).  Bezpośrednie  sąsiedztwo  planowanego  przedsięwzięcia 

stanowią grunty rolne, lasy i drogi.

Głównymi  źródłami  hałasu  na  terenie  fermy  będą  budynki  inwentarskie, 

wentylatory dachowe i szczytowe stanowiące system wentylacji mechanicznej budynków 

inwentarskich  (umieszczone  w  budynkach  wentylatory  –  łącznie  112  szt.),  agregat 
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prądotwórczy oraz ruch pojazdów ciężkich. Wentylatory szczytowe  zostaną umieszczone na 

wschodnich ścianach szczytowych budynków inwentarskich i będą pracować tylko w porze 

dziennej.

Źródłami  emisji  substancji  do  powietrza  będą  systemy  wentylacyjne  w  obiektach 

inwentarskich, którymi wyprowadzane będą zanieczyszczenia pochodzące z procesów chowu 

bojlerów  –  głównie  substancje  odorotwórcze  powstające  w  wyniku  rozkładu  produktów 

przemiany  materii  tych  zwierząt.  Występować  będzie  także  emisja  spalania  paliw 

w  nagrzewnicach  gazowych  służących  do  ogrzewania  poszczególnych  budynków 

inwentarskich  (po  5  nagrzewnic  o  mocy  100  kW  każda  na  kurnik)  oraz  z  agregatu 

prądotwórczego na olej napędowy o mocy około 350 kW ( działający w przerwach dostawy 

prądu). Źródłem emisji niezorganizowanej będą silniki pojazdów poruszających się po terenie 

planowanej inwestycji.  Napełnianie  silosów paszowych nie będzie źródłem emisji  pyłu do 

powietrza  z  uwagi  na  to,  że  odpowietrzenie  silosów  paszowych  będzie  miało  wylot 

skierowany  w  dół,  a  podczas  załadunku  pasz  do  silosów  na  rury  będą  nakładane  filtry 

workowe  oraz  ze  względu  na  stosowanie  do  karmienia  pasz  granulowanych. 

Z  przedstawionych  obliczeń  wynika,  że  będą  dotrzymane  wartości  odniesienia  substancji 

w powietrzu oraz dopuszczalne  częstości  przekroczeń (w przypadku amoniaku)  określone 

w  rozporządzeniu  Ministra  Środowiska  z  dnia  28  stycznia  2010  r.  w  sprawie  wartości 

odniesienia  dla  niektórych  substancji  w  powietrzu  (Dz.  U.  z  2010  r.  Nr  16  poz.  87). 

W przeprowadzonej symulacji rozprzestrzeniania się substancji w powietrzu, uwzględniono 

emisję  amoniaku  i  siarkowodoru  tj.  substancji,  które  posiadają  wartości  odniesienia 

w powietrzu i jednocześnie stanowią o uciążliwości zapachowej. 

Woda  na  potrzeby  przedsięwzięcia  będzie  pobierana  z  ujęcia  wód  podziemnych 

planowanego do realizacji na działce nr 33 obręb Czachulec Nowy. Woda będzie zużywana 

na  cele  technologiczne  (pojenie  drobiu)  oraz  na  cele  socjalno-bytowe,  a  także  p.  poż. 

W  celu  zmniejszenia  zużycia  wody  będzie  stosowany  automatyczny  system  poideł 

posiadający zabezpieczenie przed niekontrolowanym wyciekiem wody na ściółkę. 

Ścieki  bytowe  będą  odprowadzane  do  zbiornika  o  pojemności  5  m3,  a  następnie 

wywożone przez uprawniony podmiot do oczyszczalni ścieków. Inwestor będzie prowadził 

czyszczenie  pomieszczeń  inwentarskich  wyłącznie  metodą  na  sucho,  bez  generowania 

ścieków. Metoda będzie polegać na zamiataniu i skrobaniu gumowymi, bądź plastikowymi 

wycieraczkami  powierzchni  brudnych.  Następnie  będzie  przeprowadzona  dezynfekcja 

pomieszczeń poprzez zamgławianie. Woda z ujęcia będzie podczyszczana z wykorzystaniem 

filtrów  ze  złożami  stałymi,  które  wymagają  płukania  i  są  okresowo  wymieniane.  Wody 
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opadowe  i  roztopowe  będą  odprowadzane  w  sposób  niezorganizowany  do  gruntu. 

Powierzchnia  czynna  biologicznie  wyniesie  ponad  76  %  i  będzie  ona  wystarczająca  dla 

odprowadzania  i  wsiąkania  wód  opadowych  i  roztopowych  dla  deszczu  obliczeniowego 

(130 l/s/ha). 

Na etapach realizacji, eksploatacji i likwidacji będą powstawać odpady niebezpieczne 

jak i  inne niż niebezpieczne.  Część odpadów będzie wytwarzana przez firmy świadczące 

usługi w myśl definicji określonej w art. 3 ust.1 pkt. 32 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. 

o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 21 z późn. zm.). Pozostałe wytwarzane na terenie fermy 

odpady  będą  magazynowane  selektywnie  w  wydzielonych  miejscach,  w  sposób 

zabezpieczający środowisko gruntowo-wodne przed ewentualnymi zanieczyszczeniami oraz 

będą przekazywane w pierwszej kolejności do odzysku podmiotom posiadającym wymagane 

prawem zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami. W przypadku kiedy nie będzie 

takiej możliwości, wytworzone odpady będą przekazywane do unieszkodliwiania. 

Padłe  sztuki  zwierząt  będą  w magazynowane  w konfiskatorze  a  następnie  przekazywane 

podmiotom  zewnętrznym  do  przetwarzania  zgodnie  z  przepisami  szczegółowymi. 

Pomiot nie będzie magazynowany na fermie. Pomiot z budynków po każdym cyklu chowu 

będzie bezpośrednio usuwany na środki transportu, który zostanie przekazany do Spółdzielni 

Kółek Rolniczych w Kazimierzu Biskupim do produkcji podłoża do pieczarek. 

Zgodnie z podziałem na Jednolite Części Wód Podziemnych omawiana inwestycja 

zlokalizowana będzie  w granicach  Jednolitej  Części  Wód Podziemnych nr PLGW600071 

o  dobrym  stanie  ilościowym  i  dobrym  stanie  chemicznym,  zagrożonej  nieosiągnięciem 

celów środowiskowych dla niej wyznaczonych. Ponadto przedsięwzięcie będzie realizowane 

w  zlewni  Jednolitej  Części  Wód  Powierzchniowych  „Struga  Mikulicka”  o  kodzie 

PLRW60001718331229,  statucie  „naturalna  część  wód”,  złym  stanie,  zagrożonej 

nieosiągnięciem celów środowiskowych  dla  niej  wyznaczonych.  Uwzględniając  charakter 

przedmiotowego  przedsięwzięcia  oraz  jego  lokalizacje  poza  obszarami  chronionymi 

zbiorników  wód  śródlądowych,  wziąwszy  pod  uwagę  planowane  rozwiązania  chroniące 

środowisko gruntowo-wodne, w tym rozwiązania w zakresie gospodarki wodno-ściekowej 

i  magazynowania  oraz  postępowania  z  odpadami  nie  przewiduje  się  negatywnego 

oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko gruntowo - wodne, w tym 

wody podziemne  i  powierzchniowe.  Planowana realizacja  nie  będzie  miała  negatywnego 

wpływu  na  osiągnięcie  celów  środowiskowych  określonych  w  Planie  gospodarowania 

wodami na obszarze dorzecza Odry. 
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Na  terenie  fermy  Inwestor  przewiduje  używanie  energooszczędnych  urządzeń. 

Stosowana będzie również wentylacja zapewniająca prawidłowe warunki sanitarne zwierząt 

–  odpowiedni  mikroklimat  dla  zwierząt.  W celu  ograniczenia  wielkości  emisji  z  terenu 

inwestycji  do  karmienia  zwierząt  będzie  stosowana  pasza  o  obniżonej  zawartości  białka 

ogólnego oraz będą stosowane dodatki do ściółki wiążące amoniak. Z uwagi na powyższe 

należy stwierdzić, że przedsięwzięcia nie będzie miało znaczącego wpływu na mikroklimat 

w skali globalnej. Materiały do budowy będą odporne na wysokie temperatury. Zastosowane 

zostaną konstrukcje budynków odporne na silne podmuchy wiatru. Obiekty będą posiadały 

instalacje odgromową oraz będą wyposażone w sprzęt gaśniczy. Ferma będzie zaopatrywana 

z własnego ujęcia i zostanie wyposażona w agregat prądotwórczy na wypadek wystąpienia 

przerw w dostawach prądu. Teren inwestycji nie jest położony na terenach zalewowych oraz 

zagrożonych wystąpieniami powodzi oraz terenach zagrożonych ruchami masowymi ziemi. 

Przedsięwzięcie  będzie  również  przystosowane  do  zmieniających  się  warunków 

klimatycznych  i  możliwych  zdarzeń  ekstremalnych  takich  jak  fale  upałów,  długotrwałe 

susze, ekstremalne odpady, intensywne opady śniegu. 

Planowana  inwestycja  zostanie  zlokalizowana  poza  obszarami  chronionymi  na 

podstawie ustawy o ochronie przyrody w odległości 7 km od najbliżej położonego obszaru 

Natura  2000,  jakim  jest  obszar  mający  znaczenie  dla  Wspólnoty  Lipickie  Mokradła 

PLH100025. Inwestycja  przeprowadzona zostanie  na terenie  działek,  które  obecnie  nie  są 

zabudowane i stanowią grunty orne. Za północną granicą terenu inwestycyjnego znajduje się 

droga gruntową.  Z wykonanej  analizy przyrodniczej  w dniu 4 września  2016 na zlecenie 

Inwestora  wynika,  że  roślinność  gruntów  ornych  stanowią  pospolite  gatunki  chwastów, 

typowe dla gleb piaszczystych (zespół chwastnicy jednostronnej i włośnicy sinej oraz zespół 

palusznika  nitkowatego).  Nie  stwierdzono  występowania  żadnych  rzadkich  i  chronionych 

gatunków roślin,  jak  również  chronionych  siedlisk  przyrodniczych.  Na otoczenie  obszaru 

inwestycji składają się pola uprawne i lasy. Na polach uprawnych rośnie ta sama roślinność 

segetalna,  jak  na  gruntach  ornych  przeznaczonych  pod  inwestycję.  Tu  również  nie 

stwierdzono żadnych rzadkich i chronionych gatunków roślin. Lasy otaczają inwestycję ze 

wszystkich  stron.  Są  to  wyłącznie  bory  sosnowe  mieszane.  Wschodnia  granica  działki 

graniczy  z  młodnikami  sosnowymi  i  dalej  za  nimi  starczymi  drzewostanami, 

poprzedzielanymi  wąskimi pasami gruntów ornych.  Pozostałe  lasy w otoczeniu inwestycji 

mają  ten  sam  charakter,  są  to  lasy  w  pierwszym  pokoleniu  na  gruntach  porolnych. 

Drzewostan  zdominowany  jest  przez  sosnę  zwyczajną,  domieszkę  stanowi  brzoza 

brodawkowa,  niekiedy  klon  zwyczajny.  Warstwa  krzewów  typowa  dla  tego  typu  lasów 
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zbudowana  jest  głównie  z  czeremchy  amerykańskiej,  kruszyny  pospolitej,  brzozy 

brodawkowej,  jarząbu  pospolitego  i  jałowca.  W  warstwie  zielnej  dominuje  kostrzewa 

czerwona, śmiałek pogięty,  jastrzębiec  kosmaczek.  Warstwę mszystą  stanowi około 70 % 

pokrycia.  Buduje  ją  głównie  pospolity  mech,  rokietnik  pospolity  i  widłoząb 

wieloszczecinkowy. Na polankach śródleśnych występuje skalni czek siwy, knotnik zwisający 

i płonnik włosisty. Są to pospolite gatunki mchów nie podlegające ochronie prawnej. Porosty 

nielicznie  porastają  dno lasów.  Wśród nich  na  otwartych  polankach  występuje  chrobotek 

rożkowaty. Tylko w kilku miejscach stwierdzono małe skupiska (0,5 m2) chrobotka leśnego 

i reniferowego – gatunki objęte ochroną prawną częściową. Na polanach śródleśnych poza 

pospolitymi  dla  siedlisk  piaszczystych  gatunkami  występujące  kocanki  piaskowe. 

Po dokonaniu wizji terenowej w lipcu 2016 roku stwierdzono, że obszar pola uprawnego, na 

którego powierzchni przewiduje się inwestycję stanowi bazę pokarmową m.in. dla bażantów, 

kuropatw  i  saren.  Ponadto  w  otaczającym  lesie  zaobserwowano  nory  lisie.  Na  polu  nie 

stwierdzono żadnych gniazd ptasich, jak również śladów okresowego gromadzenia się ptaków 

na  przelotach.  Zarówno  na  terenie  inwestycji  jak  i  terenach  z  nią  sąsiadujących  nie 

stwierdzono  bytowania  gadów  i  płazów,  jednak  nie  można  wykluczyć,  że  na  terenie 

inwestycji sporadycznie nie występuje herpetofauna np. przez jaszczurkę zwinkę. 

W wyniku realizacji inwestycji teren zostanie całkowicie przekształcony. Zniszczeniu ulegnie 

roślinność segetalna- chwasty występujące na polu uprawnym. Roślinność leśna w otoczeniu 

inwestycji  , w tym chronione gatunki porostów, nie zostanie naruszona zarówno na etapie 

realizacji  jak  i  funkcjonowania  inwestycji.  Ponadto  w  wyniku  realizacji  inwestycji  nie 

zachodzi konieczność wycinki drzew ani krzewów. Zgodnie z art. 75 ustawy Prawo ochrony 

środowiska  w  trakcie  prac  budowlanych  Inwestor  realizujący  przedsięwzięcie  jest 

obowiązany  uwzględnić  ochronę  środowiska  (a  więc  gatunki  i  siedliska  roślin  i  zwierząt 

objętych  ochroną)  na  obszarze  prowadzonych  prac.  Uwzględniając  lokalizację  inwestycji 

poza obszarami chronionymi i terenami cennymi przyrodniczo, przy zastosowaniu przepisów 

ochrony gatunkowej a także uwzględnieniu warunków realizacji inwestycji, nie przewiduje 

się znacząco negatywnego oddziaływania przedsięwzięcia  na etapie  realizacji,  eksploatacji 

i  likwidacji  na  środowisko  przyrodnicze,  w  tym  na  bioróżnorodność  rozumianą  jako 

liczebność  i  kondycję  populacji  występujących  gatunków,  w  szczególności  gatunków 

chronionych, rzadkich lub ginących oraz ich siedlisk, w tym utraty, fragmentacji lub izolacji 

siedlisk oraz zaburzenia funkcji przez nie pełnionych, a także wpływu na ekosystemy – ich 

kondycję,  stabilność,  odporność  na  zaburzenia,  fragmentację  i  pełnione  funkcje  w 

środowisku.  Inwestycja  nie  powinna  także  spowodować  nadmiernej  eksploatacji  lub 
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niewłaściwego  wykorzystywania  zasobów  przyrodniczych  czy  przyczynić  się  do 

rozprzestrzeniania  się  gatunków  obcych.  Nie  nastąpi  również  negatywne  oddziaływanie 

inwestycji na gatunki, siedliska gatunków lub siedliska przyrodnicze obszarów Natura 2000, 

integralność  obszarów  Natura  2000  lub  ich  powiązanie  z  innymi  obszarami.  Ponadto  ze 

względu  na  fakt,  że  inwestycja  realizowana  będzie  na  terenach  przekształconych 

antropogenicznie, odizolowanych wizualne od otoczenia nie przewiduje się jej negatywnego 

wpływu na krajobraz.

Planowane  przedsięwzięcie  nie  będzie  miało  negatywnego  wpływu  na  lokalny 

krajobraz z uwagi na fakt, że nie leży na terenie żadnego obszaru chronionego. Wszystkie 

nakazy i zakazy dotyczą się tylko obszarów położonych w granicach form ochrony przyrody. 

Jak  wykazuje  dokumentacja,  wszystkie  standardy  środowiska  zostaną  dotrzymane  na 

granicach działek inwestycyjnych. W związku z tym inwestycja nie wpłynie negatywnie na 

Obszar  Ochrony  Krajobrazu  (K)  i  na  naturalny  Ciąg  Ekologiczny  (EK).  Prace  ziemne 

prowadzone będą pod nadzorem archeologicznym, w przypadku natrafienia podczas prac na 

szczątki  ludzkie  lub  jakiekolwiek  inne  artefakty  cenne  archeologicznie  poinformowany 

zostanie  Wojewódzki  Konserwator  Zabytków  oraz  wszczęte  zostaną  wszystkie  inne 

procedury  związane  ze  znaleziskiem.  Roboty  ziemne  w  miejscu  znaleziska  zostaną 

wstrzymane do czasu zakończenia prac archeologicznych. 

Stwierdzono,  że  planowane  przedsięwzięcie  nie  wymaga  ponownego 

przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. 

Nie stwierdzono także konieczności przeprowadzenia postępowania transgranicznego 

oddziaływania na środowisko. 

Wójt

/-/Jan Nowak
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