Lisewo, 18.11.2013 r.
RIŚ.6220.2.5.2013.KK
Decyzja
o środowiskowych uwarunkowaniach
Na podstawie art. 71 ust. 1 i 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4 oraz art. 84 i art. 85 ust. 1 pkt 2 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 2008 r.
Nr 199, poz. 1227 ze zm.), a także § 3 ust. 1 pkt 102 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9
listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr
213 poz. 1397 ze zm.), w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 j.t.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 18.10.2013 r. p.
Macieja Nowak, zam. Lisewo w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsięwzięcia pn.: „Budowa czterech budynków inwentarskich – odchowalni dla kur
rodzicielskich (9 800 stanowisk w każdym obiekcie) wraz z niezbędną infrastrukturą,
zlokalizowanych w miejscowości Mgoszcz, gmina Lisewo na działce o nr 48/3”,
orzekam
1) Stwierdzam brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko;
2) Określam uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia;
1. Rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia
Przedmiotowa inwestycja polegać będzie na realizacji czterech budynków inwentarskich –
odchowalni dla kur rodzicielskich (9 800 stanowisk w każdym obiekcie) wraz z niezbędną
infrastrukturą, co stanowi łącznie 156,8 DJP – wyliczenia zgodne z załącznikiem do rozporządzenia w
sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Maksymalna łączna ilość
stanowisk na terenie zakładu wynosić będzie 39 200. Planuje się budowę obiektów o powierzchni
całkowitej ok. 1 712 m2 każdy (ok. 107 m x 16 m każdy) i wysokości ok. 5-6 m. Ściany budynków
wykonane zostaną z gazobetonu – bloczki o gr. 24 cm, ocieplone styropianem o gr. ok. 10 cm. Dach
zaprojektowano natomiast jako skośny, o konstrukcji metalowej Budynki wyposażone zostaną w
instalację wodociągową oraz kanalizacyjną, elektryczną, grzewczą, wentylację mechaniczną,
instalacje ciągów paszowych i ciągów pojenia, z tym że:


instalacja wodociągowa wewnątrzzakładowa podłączona zostanie do zewnętrznej sieci
wodociągu gminnego,



instalacja kanalizacyjna wewnątrzzakładowa zakończona zostanie przydomową oczyszczalnią
ścieków (dotyczy ścieków sanitarnych), a także zbiornikami bezodpływowymi w ilości 8
sztuk – 2 zbiorniki dla każdego budynku inwentarskiego o pojemności ok. 4 m³ każdy
(dotyczy ścieków technologicznych z mycia obiektów),



planowane budynki ogrzewane będą gazem propan poprzez zainstalowanie w nich nagrzewnic
(4 szt. x ok. 75 kW dla każdego obiektu), w obrębie zakładu znajdować się będzie 6
zbiorników na gaz o poj. ok. 6,4 m³ każdy,



pasza dla zwierząt będzie dostarczana z zewnątrz i magazynowana w 8 silosach o poj. ok. 25
Mg każdy (po dwa silosy dla każdego kurnika),
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każdy obiekt wyposażony zostanie w wentylację mechaniczną, tj. 7 wentylatorów dachowych
(7 x 12 200 m³/h) i 2 szczytowych (2 x 43 700 m³/h) dla każdego kurnika.
Jako obiekty towarzyszące zaplanowano budowle i instalacje, o których mowa powyżej, tj.: 8

zbiorników paszowych (po dwa dla każdego kurnika), przydomową oczyszczalnię ścieków, 8
zbiorników wybieralnych (po dwa dla każdego kurnika), 6 zbiorników na gaz.
Powierzchnia przedmiotowej działki wynosi ok. 3,8 ha, a bilans terenu po realizacji inwestycji
przedstawia się następująco:


powierzchnia zabudowy

– ok. 7 148 m2,

projektowane obiekty inwentarskie

ok. 6 848 m2,

projektowane pom. socjalno-mag.

ok.

300 m2,



powierzchnia utwardzona

– ok. 3 000 m2,



powierzchnia biologicznie czynna

– ok. 27 852 m2.

Wjazd i wyjazd na teren fermy odbywać się będzie od strony zachodniej, tj. od drogi
gminnej bezpośrednio sąsiadującej z przedmiotową działką nr 48/3.
Inwestycja nie przewiduje budowy płyty obornikowej (obornik będzie bezpośrednio ładowany
na przyczepy po każdym cyklu technologicznym). Ponadto na terenie inwestycji zastosowany będzie
agregat prądotwórczy (sytuacje awaryjne). W przypadku jego lokalizacji na zewnątrz budynków,
zastosowana zostanie odpowiednia obudowa dźwiękochłonna.
Wjazd/wyjazd na teren działki zlokalizowany będzie od strony istniejącej drogi gminnej, tj. od
zachodu, w pobliżu południowej granicy wnioskowanej działki (w rejonie zaznaczonych na
powyższym rysunku zbiorników na gaz).

Odchowalni dla kur rodzicielskich wraz z niezbędną

infrastrukturą nie spowoduje kumulacji oddziaływań na środowisko z uwagi na brak innych
przedsięwzięć w tym obszarze inwestycyjnym, nie przyczyni się do wykorzystania zasobów
naturalnych oraz nie spowoduje emisji uciążliwych substancji do środowiska. Nie wystąpi również
ryzyko poważnej awarii, uwzględniając używane materiały, substancje i technologie.
2. Usytuowanie przedsięwzięcia
Przedsięwzięcie nie jest położone na:
a) obszarach wodno-błotnych oraz obszarach o płytkim zaleganiu wód podziemnych,
b) obszarach wybrzeży,
c) obszarach górskich i leśnych,
d) obszarach objętych ochroną w tym stref ochronnych ujęć wodnych i zbiorników wód
śródlądowych,
e) obszarach wymagających specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i
zwierząt oraz ich siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszarów Natura 2000 oraz
pozostałych form ochrony przyrody,
f) obszarach, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone,
g) obszarach o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe i archeologiczne,
h) obszarach o gęstym zaludnieniu,
i) obszarach przylegających do jezior, uzdrowisk i ochrony uzdrowiskowej.
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3. Rodzaj i skala możliwego oddziaływania przedsięwzięcia w odniesieniu do ww. uwarunkowań;
Brak możliwego oddziaływania przedsięwzięcia ze względu na:
a) obszar geograficzny i liczbę ludności oraz brak transgranicznego charakteru oddziaływania
przedsięwzięcia na poszczególne elementy przyrodnicze,
b) brak infrastruktury technicznej i prawdopodobieństwo jej oddziaływania,
c) czas trwania oraz częstotliwości i odwracalności oddziaływania.
Uzasadnienie

Wnioskiem z dnia 18.10.2013 r. Pan Maciej Nowak zwrócił się do Wójta gminy Lisewo o
wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia
polegającego na budowie czterech budynków inwentarskich – odchowalni dla kur
rodzicielskich wraz z niezbędną infrastrukturą, zlokalizowanych w miejscowości Mgoszcz,
gmina Lisewo na dz. nr ew. 48/3.
Do wniosku dołączono dokumenty wymienione w art. 74 ust. 1 pkt 2,3 i 6 Uooś.
Planowane przedsięwzięcie należy do kategorii przedsięwzięć mogących potencjalnie
znacząco oddziaływać na środowisko, określonych w art. 71 ust. 2 pkt 2 Uooś oraz
wymienione zostało w § 3 ust. 1 pkt 102 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada
2010 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na
środowisko i zaliczone do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na
środowisko. Na podstawie art. 64 ust. 1 i ust. 2 Uooś, organ prowadzący postępowanie
wystąpił w dniu 18.10.2013 r. do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w
Bydgoszczy oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Chełmnie o
wyrażenie opinii w przedmiocie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
przedmiotowego przedsięwzięcia.
Organy opiniujące:
- Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy postanowieniem znak;
WOO.4240.825.2013.MD1 z dnia (data wpływu 07.11.2013) wyraził opinię, że dla ww.
przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na
środowisko stwierdzając, że zastosowanie zaproponowanych w przedłożonej karcie
informacyjnej przedsięwzięcia rozwiązań technicznych, technologicznych i organizacyjnych
zapewni ochronę środowiska przed negatywnym oddziaływaniem inwestycji, zarówno na
etapie jej realizacji, jak i eksploatacji. Ze względu na rodzaj i lokalizację planowanej
inwestycji, nie powinna ona znacząco oddziaływać na środowisko i w związku z powyższym
odstąpił od konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, a tym samym
sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Chełmnie po zapoznaniu się z
charakterystyką przedsięwzięcia uznał, że należy przeprowadzić ocenę oddziaływania na
środowisko, a zakres raportu powinien obejmować elementy wynikające z art. 66 ustawy
Uooś.
Wójt Gminy Lisewo biorąc pod uwagę powyższe stanowiska oraz kierując się kryteriami
zawartymi w art. 63 ust. 1 pkt 1-3 Uooś oraz § 3 ust.1 pkt 102 rozporządzenia z dnia 9
listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, w
szczególności ze względu na;
1. Charakterystykę przedsięwzięcia, które:
- nie spowoduje kumulacji oddziaływań na środowisko z uwagi na brak innych przedsięwzięć
w tym obszarze inwestycyjnym,
- nie przyczyni się do wykorzystania zasobów naturalnych oraz nie spowoduje emisji
uciążliwych substancji do środowiska.
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- nie występuje również ryzyko poważnej awarii, uwzględniając używane materiały,
substancje i technologie.
2. Usytuowanie przedsięwzięcia, które;
- nie jest położone na: obszarach wodno-błotnych oraz obszarach o płytkim zaleganiu wód
podziemnych, obszarach wybrzeży, obszarach górskich i leśnych, obszarach objętych ochroną
w tym stref ochronnych ujęć wodnych i zbiorników wód śródlądowych, obszarach
wymagających specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt
oraz ich siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszarów Natura 2000 oraz
pozostałych form ochrony przyrody, obszarach, na których standardy jakości środowiska
zostały przekroczone, obszarach o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe i
archeologiczne, obszarach o gęstym zaludnieniu, obszarach przylegających do jezior,
uzdrowisk i ochrony uzdrowiskowej.
3. Rodzaj i skalę możliwego oddziaływania przedsięwzięcia, które ze względu na:
- obszar geograficzny i liczbę ludności oraz brak transgranicznego charakteru oddziaływania
przedsięwzięcia na poszczególne elementy przyrodnicze,
- brak infrastruktury technicznej i prawdopodobieństwo jej oddziaływania ,
- czas trwania oraz częstotliwość i odwracalność oddziaływania,
- brak emisji szkodliwych gazów i usytuowanie przedsięwzięcia, które będzie zajmować
obszar, na którym brak jest dóbr mineralnych, siedlisk zwierząt, pomników przyrody
podlegających ochronie w tym obszarów Natura 2000, uznał, że przedmiotowe
przedsięwzięcie nie będzie powodować negatywnego oddziaływania na środowisko oraz brak
potrzeby poddania przedsięwzięcia ocenie oddziaływania na środowisko.
W związku z powyższym orzekłem jak w sentencji niniejszej decyzji.
Karta informacyjna przedsięwzięcia stanowi integralną część decyzji.
Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach została umieszczona w
publicznie dostępnym wykazie na stronie BIP Urzędu Gminy w Lisewie.
Pouczenie

Zgodnie z art. 72 ust. 3 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. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) decyzję o środowiskowych
uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu oraz decyzji o pozwoleniu na budowę. Wniosek ten powinien być
złożony nie później niż przed upływem czterech lat od dnia, w którym decyzja o
środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.
Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w Toruniu, ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń za pośrednictwem Wójta Gminy Lisewo w
terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszej decyzji.

Otrzymują:
1. Strony postępowania wg wykazu znajdującego się w aktach sprawy;
2. a/a.
Do wiadomości:
1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska, ul. Dworcowa 63, 85-950 Bydgoszcz;
3. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny ul. Łunawska 2A, 86-200 Chełmno.
Uiszczono opłatę skarbową w wysokości 205,00 zł., kwitariusz nr 3038818 na podstawie ustawy o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada
2006 r.(Dz.U.z 2012 r., poz. 1282).
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