
URZĄD GM|NY
Bańniczka

Wołynę|o 9^l" 2s15, -0ti,t"5

i:"#m"ęi,::.WJJ:;.

RrcIoNALNy DynnrToR
OcHno*, Ś*oDowIsKA

Bydgoszcz, O^*§rrczenł,ca 2[)15 r

wBynGoszczy
woo.4242,1 .2015.MD 1 .3

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 77 usl"" 1 pkt 1, ust. 3, 4 i 7 ustawy z dnia 3 pażdziertlika 2()08 r.

o udostępnianiu inforrnacii o środowisku i jego oclrronie. udziale społeczeństw,a w, tlchrot,lic

środow,iska orazo ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z2013 r.. poz. l2j,5 z_e znl )

oTaz art, 106 ustalłl,z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania adIrlinistracljIlegtl

(Dz. L z]013 r,.poz.267 zezm.).atakze5\2ust.2pktż. wzr,viązkltz§2ust. lpkt_il

]-t z:.r:z:.jz-:]]; R-:lCl \Iirlistrorr z drLia 9 1istopada ]010 r. \\ sprari ic pl,zctlsieri zlr'e

-.=-.].j....:.'..:.--....''''..-]...l.;-....]\.

_,, ._:Z:._ l ll Si.,pJrl]:li3:_--. :]];.,..-, a.ś:.', J,]Jl,;1 ,',l-:]-.._: ].-: .] *, .,.::,

przeprolr adzan\ n] dla przedsięu zięcia pn,: ..Farl-na drobiLr na działce ]U] l ó 0trrL'n

Sr,r,ierczl,n1, gnr. Bartniczka",

uzgadniam r ealizacj ę przedsięwzięcia i okreś lam następuj ące warr-rnk i :

I. Na etapie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia nalez1, pod.iąĆ

następuj ące działania:

1. roboty ziemne rozpocząc poza okresem lęgowym ptakow. prz1,,pada.jącllll \\ tcnllillic

od l marca do 31 sierpnia lub w tym terminie" po potwierdzenilt braku lęgoił prz-cz

specj alistę ornitologa;

2. prace budowlane prowadzić w godzinach dziennych (6uu - 22u" ),,

3. odpady z produkcji zwierzęcej (sztuki padłe i ubite z konieczności) magazl,norłać

w metalowych, szczelnych kontenerach znajdujących się w pomieszczeniLt

chłodniczvm. z wybetonowanąposadzką. zlokalizowan,vm w obrębie gospodarstrva:

4. utrzl,mv,,l,ać rłl,soki pozionr higien1, obiektovr inwentarskich. poprzez, cz\sz.ezellic

oraz dezl,nf-ekcję. prz1 lrl,korzvstaniu myjki ciśnieniowej sprzętu i pomieszczeIi

dla zrrierzat. po kazdl,m cyklu produkcl,jnym;



5. stosować szczelny system poideł w celu oszczędnego zużycia wody, atakżę redukcji

substancji złowonnyclr do powietrza;

6. zastosowac zywienie fazowe, poprzez dostosowanie ilości i składu paszy do fazy

ro zwoj o we" j zwier ząI

7, prace uciązliwe pod względem emisji hałasu, np. rozładunek paszy do silosów,

transpoft odpadów, surowców ręalizowacwyłączne wporze dziennej (6oo- 22oo).

II. \Ąi dokunrentacji rriezbędnej do wydania decyzji o pozwoleniu na btrdowę należy

Lr ri z_u l ędn i c rl astęp uj ące w1 nragani a dotyczące oc hrony środowiska :

] . obiektr illrrentarskie rvvposazvc \\,szczelne betonor,ł-e posadzki;

]. rrp6i_l ppądorie i 1,oztopo\\e z po\\ierzchni utri,ardzon1 ch oraz dachórł odproriadzać

]a,t,zptrS ra dll i o do sr].tt]trj :

_, s;:e,.. z i:llcla klirnikorr kierorrac do szczeinego. bezodpłruo\\-ego zbiornika:

- s.-3r. i]tr\',s,._; ace rr chłojni cronladzic ri zbitrrniku o polenrności ] nlj iprzekaz\,\\ac

Ji] trCZ\ szcza]ni sciekorr:

_i do ceióu grzerr czl ch zastoso\\,ać instalację o_9rzeu,ania podłogori ego rozłożoną

róll'nonliernie w posadzce budynku inr.ventarskiego zasilaną gorącą wodą z kotła

o ll1oc\ 200 kW zasilanego biomasą lub innym paliwem równie przyjaznym

dla srodorr iska:

6 rilzbttcltlrr \ \\ allc skrzl dło tstr-iie.jaceeo budl,rrku in,ul,entarskiego oraz no\\\, obiekt

\\\pt)saz}c \\ s\stenl rientrlacji nleclranicznej. składajapej się ła.cznie

z ]-ł rrcIlt\latOftr\r dachorirch o rórino\\-aznvm poziom trloc\,akustl,cznej każdego

z nich Illar, 79 dB tł) oraz l6 rvetrtllatorórl szcz},to\Ą,},ch o rór,vnorłazn),m poziorrrie

]l1t]c\ akLlstlcznej kazdego z nich rrrax. 75.5 dB (A).

7. zrealizouac kot-1-1inr rrl,cią9orł,e pionorve otwarte. przekierowujące gazy odlotorł,e

z uelltylacji ściennej kr-r górze o wysokości geometrycznej min.4 m.

IIL Przed rozpoczęciem realtzacji przedsięwzięcia nie nalezy przeprowadzac:

ocen}' oddziaływania na środowisko oraz postępowania w sprawie transgranicznego

oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji

o pozwoleniu na budowę.
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UZASADNIENIE

Wójt Gminy Bartniczka, wnioskiem z dnia 5 stycznia 2015 r. (wpływ: 7 stycznia

2015 r.), znak: WISR.6220.1.19.20t4, zwtoctł się do Regionalnego Dyrektora Ochronl'

Środowiska w Bydgoszlzy, z prośbą o uzgodnienie warunlrów realizac.ji clla inwest1,'c|i

pn.: ,,Farma drobiu nadziałce204l16 obręb Świerczyrry gm, Bartniczka".

Po zapoznaniu się z załączoną dokumentacją (uzupełnioną w drliu 2() nlarca ]()l5 r.

oraz21 maja2015 r.) stwierdzono, że inwestycja kwalifikuje się do przedsięrvzięc r1lclgącrch

zawsze znacząco oddziaływac na środowisko, zgodnie z § 2 ust. 2 pkt 2. lł zrłiązku

z § 2 ust. 1 pkt 5l ww. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r..

cyt.: ,,Do przedsięwzięć mogących zawszę znacząco oddziaływać na środowisko zalicza się

równiez przedsięwzięcia polegające na rozbudowie, przebudowie lub montazu przedsięwzięc

realizowanych lub zręa|izowanych wymienionych w § 3 ust, l, .iezeli ta rozbudowa.

przebudowa lub montaz spowoduje osiągnięcie progów określonych w ust. 1. o ile progi

te zostal\ określone''. rv zll,ia.zku z ..clrórv lub hodowla zwierząI rv liczbie Ilie nlIlie.jsze

llz ]]r,l J,.17rch iedIlostek przeliczeniorrlch inrrentarza (D.[P - prz} cz\lll zil liczbr'l),lL;

::_'.'.]'._", = S.: ]_--_-::.S'.]--._,.:._, ::. :...'._l -s,lJ3 ,::',',::l:-l:'z:1. ',',.1'.lJ;;1',]]]].\: :']lj... ' j.

Terell przedsierlziecla nie jest ,_lb.jęt1 t]btr\\iazLl.i a.c\lll lllic.i \!r)\\\]l'; i',,::-.J.].

zagospodarorl ania przestIzen_nego.

W ramach realizacji zadanta Inwestor przewiduje rozbttdori"ę istllic_iilce gt,

gospodarstwapoprzez budowę nowego obiektu przeznaczonego do chowu bro.jlerów kurzl'ch.

a także zmianę sposobu uzytkowania istniejącej części br"rdynku inwentarskiego obecnic

pełniącego funkcję gospodarczo-magazynową na kurnik. Zadanie zostanie zrealizowane

na działce o numerzę ewidency.jnym 204116 obręb Swierczyny, gmina Bartniczka. Obecrrie

na terenie omawianej nieruchomości Inwestor prowadzi chów drobiu w ilości 80 D.IP.

Maksynralna obsada budynków inwentarskich na fermię, po realizac.li zadania rvyniesie

78390 sztuk brojlerów kurzych, co w przeliczeniu na dużąjednostkę przeliczenio,,1,ą wyniesie

314 DJP,

Najblizsza zabudowa chroniona akustyczrrie zlokalizowana jest w odległości

ok" 363 m w kierunku południowo - wschodnim rł.zględem analizowanej inwestl c.ji,

Podstaworł1, proces produkc/n1, obejmu.je chow brojlerolr, kurzl,ch. ri celLr clalszcj

sprzedaży do ubojni drobiu. Proces produkcy,jni, będzie odby,rłał się \\ buclr tlkach

inrrentarskich. metodą ściółkorvą (słoma) na pełnej betonorł,ej podłoclze" I)o fbrrnr



dostarczane będą jednodniowe pisklęta. przywożone transportem dostawców zewnętrznych,

a następnie umieszczane w kurnikach przygotowanych do prowadzenia chowu (ogrzanych

iwlściełanych słomą)" Produkcja prowadzona będzie w cyklu 6 tygodniowego chowu.

ltlrr,,cstor przewidł-rje 7 cykli produkcyjnych w ciągu roku.

I)clclczas przerw,y technologicznej przeprowadzone zostanle czyszczenie kurników

obe.jnlu jącc: rvybierarrie obornika oraz mycie ciepłą wodą przy uzycitt myjek

rrr sokociśnieniow.ych. Posadzka będzie zdezynfekowana, następnie przeprowadzone zostanie

białkorł,anie ścian i posadzki wapnem lrydratyzowanym, po wyschnięciu wapna, w kurnikach

ltnlieszczatla bedzie ściołka. Po zakończeniu czyszczenia nastąpi wstawienie nowego stada.

\a etapie realizacji głórvnvm zródłern emisji substancji do powietrza będą

zanieczrszczeIlia zrliazalle z pracą sprzętll budorł,larro - montazowego i środków transportu

,l :l.i!.t_izi. spaliriolrrnl. a takze zanlecz\-szczenia związane z wykonywanymi Pracami

,:,.s:",_,.r.':lrl:li, \lstapl r.lrrnlez enlrsja plłórr i inrrvch sl,pkich materiałóW PYliStYCh. OCenia

>.j. .z -::,..s_'] z.i:li..z\szczeń nie bedzle nliała istotnego rvpłr,uu na stan czystości powietrza

.li]]ltr>tI\ aZI]agO.

Zrtldłenl enlisji hałasu do srodoriiska będzie rr.rch środkÓw transportu dowozących

sllro\\,ce. a takze nlaszyll i urządzeń zwięanych z realtzacją inwestycji. Z uwagi

lla pro\\aclzetlie buclorł,r,rł,vłącznie rł,ciągu dnia (600 2]un), nie przervidtlje się por,vstania

Ilcgat\ \\ 1leg(l ,,l.]działr tr allia.

(ii..i: rl llli...j scLt posadt'.'\\ienla lirrldanlanto\\ sctan Ł,udlnkorr zostanie rrrŁ'r:;l:t

.i,. _:..:cr...;i ;:leksrtrl.1]llie ]._< i-il. ptld zbit'.rnrki na scieki dtl nlaksrnlalnle ]._<:::.::::o:::i_,s:

:.,]J ,.j>_lj],tir, .io głeŁ,,,lkosci ok. ] nl. \a pt]zoSt3ł\ nl oŁ,szarze. gJzie niez':e;:e ::;z.:
,.i:Li]liecle rricrzchtliel \\arst\\\ glebr. głebokośc na ktorei zLrstanie ulIl.] ,1s_-]]:.'.:

tlie prze kroczl ] tll. \\'ierzchnia \\ arst\\ a glebr zostanie zebrana t rr r korzr Si.l:l]

cio upclrządkorrania terenu po zakończonej budoriie, \a podstauie lrczesniejszlch inrlestlcli

(istniejąc1 kurrlik) rrie przerł,iduje się konieczności odlradniania ul,koporr.

Potencjalne zagl"ożenie dla wod podziemn.vch nrogą stanorric arvarie sprzętll. nlaszvtl

br_rclorvlaril,clr i środków transportu - wycieki palir,ł,a. o1eju. płl,nólr' eksploatacl,jnl'cir.

.Icdllal<ze prz1,, w,1,,konaniu wszystkich prac z należylą ostroznością dbałością o r,vłaŚcilł'ą

eksploatac.ję i konserwację sprzętu. lnaszyn budowlanych i środkow transportu oraz szYbkiej

rcakc.ji na e,uventualne rvycieki - wyeliniinowane zostanie ryzyko negatywnego oddziaływania

tla srodorłis}<o gruntowo - wodne,



()rganu Wnioskodawca pismem z dnta 21 maja 2015 r. poinformował, iż rezYgnlle

z nlozlirvosci zastosowania węgla kamiennego zarówno w istniejących jak i PlanowanYm

ltotlc. na rzecz drewlla i peletu. W związku z powyższym, do celów grzewczych zastosowana

ztlstittlie ir-rstalacja ogrzew,ania podłogowego rozłożona równomiernie w posadzce budYnku

inweIltarskiego zasilana gorącą wodą zkotła o mocy 200 kW zasilanego biomasą lub innym

paliwem rówrrie przyjaznym dla środowiska.

Ponaclto. rł, celu ograniczenia oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na jakoŚĆ

porr ietrza bucll rrki rr.l,posaźot-te zostaną rł, pionowe, otwarte kominy wyciągowe, o wysokoŚci

geollletr\cztlej trlin. -ł rn. przekieroriuja.ce gaz1,odlotowe z wentylacji ściennej ku górze.

\\'cellt osraniczet-}ia enrisii srrbstancji odorotwórczych, w ramach planowanej

,:,,,,..,-,.. :. :,:1atr lJirjc sie,

_.,.:z., :] ,. ,,.,,,::ie \l, \ st]\]eiLr ptrzioll1L1 higien1, obiektow inwentarskich, PIPTZ1Z

,: ]:: ,,,r- .l,,:Z.Z-:].- La:.]Z deZ\l1tekcle Sprzetu ipor-nieszczeń dla zwterząt po kazdym

_ . :, _. l-] .'-.,..,..,:-.\:l,.. il-Z\ LlZ\ ctu nll jek rrr sokocisnieniou] clr.

.,. . :r.Il\.,..iili., si.ec.ialistr czlll ch poideł ograniczającl clr rozlervanie się wodY,

ZaSttrSt)\\ ź]llit- Z\ rr iellie tazotr ego,

Na podstawie przedłożonej analizy zanieczyszczeń do powietrza stwierdzono,

iz stirndardl,iakości powietrza zostaną dotrzymane poza granicami gospodarstwa.

(Jlllalr iane przedsięu zięcie zri-ia]ane będzie z enrisja_ gazórl cieplarniacl-L.

1.pg|11lj7;1;rcil zarortntl z produkcji zuierzęce1 ..l ak r polazdg,,r porltszaia_ClClr Sie P.' tr'reni3

:!]:l](lJAl,st\ra .TedIl}nl z działań nritrgacrln1 ch. rrpłrrraia_ce na łagodzellie zlll13il kil:l::lt'-l

lerizie zIlliiłna palirla rrrkOrzrSt\\\allego do ogrzeriania budrl,Lkórr. z rregil r.1]ll1r']1j]3_rr

]la '!Ir_lnlasę, Porladto. zastoso\\ ane zostaną proceS} oszczędzające ri odę. Dodaiktllr tl

poclkreślic nalezr . iz omar.r iane zadanie zlokalizoii,ane zostanie poza terenarni osurr isk

o1,az zagrozonvnli podtopierriami. W związku z po\\Jzsz}'m. nie przerr iduje sl:'

cltstI,eIllal Il1 ch s1 tuac.1 i klir-natycznyclr w obrębie analizowanej inwestycj i.

l;topatrzenie f'ermy w wodę przewiduje się z własnego ujęcia wody oraz Z wodociągu.

\\'ocla rł r l<orzy,stana zostanie na cele technologiczne (do pojenia zwięrząL ml'cia

i dezlnfćkc;i burclr.,rrkorł,) i bytowe zatrudnionych osób.

Na tercnie planowanej f'ermy drobiu, będą powstawać ścięki bytowe (z zaPlecza

socjalno-bytow,ego) oraz technologiczne (wody z mycia kurników w przerwach

technologicznych). ktore oprowadzone zostaną tak jak dotychczas - do istniejących dwóch

wvbieralny,ch szczelnych zbiorników bezodpływowych o pojemności 3,5 m3 każdy.

Scieki teclrnologiczne planuje się gromadzic w zbiornikach bezodpływowyclr
6
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o pojemności 10 m3 z|okaltzowanych przy każdym kurniku.

Zgodnie z przedłożonym raportem oddziaływania na środowisko Inwestor planoriał

odprowadzać powstające ścieki socjalno bytowe do zbiornika bezodpły'wo\\iego

o pojemności 6 m3. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w B,n.,dgoszczr," pisIleln z dllia

4 lutego 20l5 r., znak: WOO.4242.1,2015.MD1, wezwał lnwestora m,in. do przedstaviiellia

alternatywy dla zaproponowanego zbiornika bezodpływowego na ścieki soc.jalno - by'towe.

W odpowi edzi na powyższą kwestię, Inwestor w uzupełnieniu z dnia 20 marcŁ'l 201 5 r.

poinformował, iz odstępuje od budowy szczelnych zbiornikow na ścieki socjalno - bytclwe.

Wnioskodawca poinformował tym samym, 1ż przewiduje przyłączenle planowanego

przedsięwzięcia do istniejącej w odległości ok. 500 m sieci kanaltzaclt sanitarne.i lub budor.vę

przydomow ej oczy szczalni ścieków.

Wody opadowe i roztopowe z dachów budynkow zostaną odprowadzone w sposob

ntezorganizowany bezpośrednio do ziemi,

Planowana inwestycja połozona jest w obszarze dorzecza Wisł1,,. dla któregtl

opraco\\lano Plarr gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisłr,. przl'jęti L'chrlała

R.adr \Iinistrórv z dnia 2] lutego 2011 r. (\,{,P zdnia 21 czenrca ]0l1 r.. \r -ł9. I].1, 5Jt)

Z:],,'J_.': .l,: ,_]:]-: i]S1_:],1r,, ':,l:-:.,..,' .:-3>.. -. ' 
.

LrZnj.ZLlil\tllśL.ItrP3lsxil-'l-txtloer-n.PLe\\].:]..z:..;z.':...:]'*:J*-.-.-'..'...-'-.-

\\-isł1,. \\-ri,rr,, Planie. zgodrrie z rozporządzenienr \1inistra Sro.1orii>ka z.lrll.i ]_1 ii1'",,

2008 r, w sprawie kryteriów i sposobu oceny stanu wód podzienrnl,ch (Dz. L,. \r 1-łj.

poz.896), stan ilościowy i chemlczny JCWPd oceniono jako dobry. Rozpatrywana.iedllolita

część wód podziemnych nie jest zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych.

tj. utrzymania co najmniej dobrego stanu ilościowego i chemicznego wod podziernnych.

Eksploatacja przedsięwzięcia, dzięki zastosowanym rozwiązaniom. nie będzie

powodowała dopływu zanleczyszczeń do wod podziemnych, przez co nie rvPłr.'nie

na pogolszenie stanu chemicznego jedrrolitej części wód podziemrrych. Planorvana inwestrc.ia

nie będzie miała równiez negatywnego wpływu na cele środowiskowe dotl'czące stallLl

ilościowego wód podziemnych.

Przedsięwzięcie znajduje się w obszarze jednolitej części wod powierzchIliclrrvclr

(JCWP) oznaczonym europejskim kodem PLRW200017287449 o nazwie: Pisiir" scaltlrla

część wód porł.ierzchniowych DW0305. zaliczonym do regionu wodnego l)olnc'i \Ą'islr,

W ww. Planie, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Srodowiska z dnia 9 listopada ]0l1 r.

w sprawie klasyfikacji stanu ekologicznego. potencjału ekologicznego i stanLl chcnlicznegtl

jednolitych części wod pow,ierzchniorvych (Dz" U. Nr 258. poz. 1549). stan tc.j .IC'\Ą'P
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() statllsie silnie znlierrionei części wód oceniorro jako dobry, Rozpatrywana jednolita częŚc

rłtic1 powicrzclrnitlw,_vcIr .jcst ,zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych,

tj. Lrtlzy,matlia co najrrlnie.i dobrego potencjału ekologicznego i co najmniej dobrego stanu

chctrlicznego wod powierzchniowych do roku ż0|5 z derogacją czasową z powodu

kollieczności dodatkowych analiz oraz długości procesu inwestycyjnego.

Przy prawidłowe.i eksploatacji zadanla nie powinno wystąpić zagrożenie dla wód

pow ierzclrlriou,.vch i podziemnych. Wszystkie zbiorniki na ścieki technologiczne,

\\ t\ l11 na ścieki z nlagazynLr padłych zwierząt. będą szczelne oraz systematycznie oprożniane.

Odcieki z nll cia budl,rrku inrventarskiego zostaną odprowadzane grawitacyjnie

do zaprojektorrallrch zbiornikóli na rvodv technologiczne) a ścieki socjalno-bytowe planuje

5j"- .llpl,p,,radzac do kanalizac.ii sanitarnej. bądz do prz1,,domorł,ej oczyszczalni ścieków.

',\ ,,,,,._,z... Z i]r-l\\\Z:Z\Ill planoriana iriuestrcja nie będzie oddziałl-rrac na rvod1'

,, . . - ]- ] , 
.,, l. P:z..;sieir ziecie nie sptr\\ trduje znlian zarórvno ilościorilch. jak

.:- ,,. , , J,.: .3=,. ;]]e przr czr ni się dt znlianl obecnie rrr stęplrja_cego Stan].l

1c rr zglcdLl l]a po\\ \ zsze. llle sa olle zagrozone e\\,entualnvm przedostaniem się

ścieków wraz z wodami gruntowymi.

Ze r,vzględr_r na zakres. rodzal i lokalizację, planowana inrvestycja nie powinna wpłynąĆ

llcgat\unie na obccriie lrrstepLtjąc\ stan ekologicznr .TC\\'P icele środorriskorr-e lvskazane

\\ \\\\ P].illie gospodarorrania rrodanli tla obszarze dorzecza \\ isłr

I):zcj:ieriz:ec]e alok3i12oriane zostaIrie poza obszaranli chroniorir lrli z tr tl.tłl"t ttSta\\-\

z.i:,..,l .l..l,,ieirlra ][l[)-ł r, o ocłtonie przrrod) tDz, L. z ]01-1 r.. poz. 6), ze Zll1.1. \\ t\nl

:], z; ,,\ \ zl].l.zL)I,}\ nll. rlla_iąc11-1li znaczenie dla \\-spólnoti i projektorvanvnli przekazanvll-1i

;l Ńlilllsii ELrropejskiej obszarami Natura 2000. Zamierzenie nie rrlnraga lilcinki drzerr

, xiZr'\\ t]\\,

Platlorrirlla illrrestyc.ja stanowi rozbudowę istniejącej fermy drobiu. a teren

]1fzctl]lliOt()\\ego zatllierzenia jest zagospodarowany. W zwlązku Z po\Ą)'ZSZ}'n.

rlie przerridLrje się mozliw,ości znacząco negatywnego wpłyr,vu realtzac|l przedsięwzięcia

tlit przr roclę obszaru.

.Iednocześnie. z uwagi na lokalizację zadanl,a stwierdzic należy, ze teren przeznaczony

pod iego realizację stanowi potencjalne siedlisko gatunkow chronionych, w szczególnoŚci

skor.vronka. W związku z powyższym, prace realtzacyjne na|eży rozpocząc poza okresem

lęgorły,tll ptakorv. przypadającym od l marca do 31 sierpnia lub w tym okresie po uprzednim

stwicrdzeniu przez specjalistę ornitologa braku lęgów na analtzowanym terenie, w celu
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uniknięcia ntszczęnia gniazd ptakóą np, skowronkow Alauda ąryensis. ktore gniazclLrją

m.in. na polach uprawnych.

Zamierzenie zwtązane będzie z wystąpieniem oddziaływania skumullowanego.

głównie w powietrzu i hałasie. gdzie zajdą reakcje pomiędzy róznymi substanciami

zanieczyszczającymt, z istniejącymi obiektami gospodarczymi nalezącymi do Inrł,estora.

Wskazać należy, iż planowana inwestycja stanowić będzie kontynr-rację aktualnego

zagospodarowania przedmiotowej działkt. W zwtązku z powyższynl. biorąc pod urvagę

potencjalne wewnętrzne oddziaływanie skumulowane nalezy zaznaczyc^ że poszczególne

budynki fermy stanowić będą jeden całościowy kompleks. Wzrost obsady o ok. 23;ł DJI)

spowoduje tym samym, znaczne zwiększenie emisji zanieczyszczeri do powietrza i hałasLr.

Obecnie funkcjonujące obiekty zostały uwzględnione w obliczeniach hałasr"r i zanieczlszczeń

do powietrza.Przedłozona w raporcie analiza akustyczna oraz analiza wpłl,w,tr enlis|i llJ slilll

jakości powietrza atmosferycznego wykazały, że nie dojdzie do przekroczeniil

dopuszczalnych poziomów hałasu oraz zanieczyszczeń w powietrzu.

Przedsięrvzięcie nie należy do kategorii zakładu o zwiększonynr. bądz dttzr nl rr zr klt

pojauierlia sie au,arii przenrrsłolr-ej rr-rozunlieniu rozporządzenia \1inistra Gosnt,.llrki z,1:ll_:

z:.;.::a'.'.]r^:e ::i \\ Z.rl..j]r]ZIl, .]3.,-_ ; 
" -,*. l;..-l3].._. _. _:..,:___ __..,, _,.

rlr stąpienia pori aznej arr arii przem1 słoli ej 1Dz. V . z 201 3 r.. poz. l-ł79l.

Ze względu na szczegółowy i jednoznaczny opis planorianej c1o zastostltr ltt-li,t

technologii otaz stosownych środkow mających na celu zmniejszenie r-rciązlirvosci

dla środowiska, w związku z planowanym zamierzeniem, nie stwierdzono koIliecznosci

przeprowadzania ponownej oceny oddziaływania na środowisko. w ramach postępor.łallia

w sprawie wydania decyzji, o których mowa w art. 88 ust. l cyt. ustaw,l,z clnia 3 pazdziernika

2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i.jego oclrronie" rrdziale społeczeIistrra

w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. pod waruIlkienl.jcclnali"

ze we wniosku o wydanie ww. decyzji nie zostaną dokonane zmlany w stosunl<,u dcl rr,r,nlagali

określonych w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz w raporcie cl oddziaływanirr

na środowisko. Ponadto, ze względu nalokalizację w duzej odległości od granic państwa oraz

zakres oddziaływania inwestycji nie stwierdzono konieczności przeprowadzenia

postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko,

Biorąc pod uwagę skalę i lokalizację planowanych obiektów Llznano. zc zarórvricl

br"rdorva. eksploatacja. jak i iikwidacja. przy zastosowaniu metocl zapropono\r anr cIl

rv raporcie. nie wpłynąnegatyulnie na środowisko.
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POUCZENIE

W świetle art,77 ust. 7 przywołanej ustawy bsĘp u informacji o środowisku

ijego ochronie, udziale społeczeństwa w ochroni ocenach oddziaływania

na środowisko na niniejsze postanowienie nie

Ochrony
Dyrektora
Bydgoszczy

lese{lisła
ecj{|ista

y'*anla na środowisko

,neEo

()trzr"nru.ją:
,Ąj 'ŃO.jt 

Cnlin1, Bartniczka. ul, Brodnicka 8, 87-32l
'-1' l'all Artrrr l(or,r,alski. Blueberry, ul, Turystyczna

]. a a

Bartniczka
t,8'7 -32| Bartniczka

Sprawę prou,aclzi: Marta D,vbicz. tel.: 52 50_65_666. wew. 604 1, e_mail: mdybicz@rdos_bydgoszcz,pl
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