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POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 63 ust. l, art. 66 i art. 68 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) zwanej
dalej w skrócie ustawą coś, w związku z art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23), a także § 3 ust. 1 pkt 103 lit. a
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia rodzajów
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71), po
zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi - pismo z dnia 11
lipca 2016 r. znak: WOOŠ-I.4240.5l9.2016.KLa.2 oraz Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Wieluniu - pismo znak: PSSE.ZNS.460-38/15/16 z dn. 10.06.2016
r., w związku ze złożonym wnioskiem

Wójt Gminy Mokrsko postanawia

stwierdzić obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego
przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn:
,,Budowa budynku chlewni wraz z instalacjami i niezbędną infrastrukturą techniczną na
działkach o nr 533, 534, 535/1, 536/2 w obrębie Mokrsko, gm. Mokrsko” i określić
jednocześnie następujący zakres raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko:

1. Opis planowanego przedsięwzięcia, a w szczególności:
a) charakterystykę całego przedsięwzięcia i warunki użytkowania terenu w fazie budowy
i eksploatacji lub użytkowania,
b) główne cechy charakterystyczne procesów produkcyjnych,
c) przewidywane rodzaje i ilości zanieczyszczeń, wynikające z funkcjonowania planowanego
przedsięwzięcia.

2. Opis elementów przyrodniczych środowiska, objętych zakresem przewidywanego
oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko, w tym elementów środowiska
objętych ochrona na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

3. Opis istniejących w sąsiedztwie lub w bezpośrednim zasięgu oddziaływania planowanego
przedsięwzięcia zabytków chronionych na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad
zabytkami.

4. Opis kraj obrazu, w którym dane przedsięwzięcie ma być zlokalizowane.

5 _ Opis przewidywanych skutków dla środowiska w przypadku niepodejmowania
przedsięwzięcia.

6. Opis analizowanych wariantów, w tym: I I
a) wariantu proponowanego przez wnioskodawcę oraz racjonalnego wariantu alternatywnego,
b) wariantu najkorzystniej szego dla środowiska wraz z uzasadnieniem ich wyboru.
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7. Określenie przewidywanego oddziaływania na środowisko analizowanych wariantów.

8. Uzasadnienie proponowanego przez wnioskodawcę wariantu, ze wskazaniem jego
oddziaływania na środowisko, w szczególności na:
a) ludzi, rośliny, zwierzęta, grzyby i siedliska przyrodnicze, wodę i powietrze,
b) powierzchnię ziemi, z uwzględnieniem ruchówmasowych ziemi, klimat i krajobraz
c) dobra materialne,
d) zabytki i kraj obraz kulturowy, objęte istniejącą dokumentacją, w szczególności rejestrem
lub ewidencjązabytków.
da) krajobraz
e) wzajemne oddziaływanie między elementami, o których mowaw lit. a-da.

9. Opis metod prognozowania zastosowanych przez wnioskodawcę oraz opis
przewidywanych znaczących oddziaływań planowanego przedsięwzięcia na środowisko,
obejmujący bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, krótko-, średnio-
i długoterminowe, stałe i chwilowe oddziaływania na środowisko wynikające z:
a) istnienia przedsięwzięcia,
b) wykorzystywania zasobów środowiska,
c) emisji.

10. Opis przewidywanych działań mających na celu zapobieganie, ograniczanie lub
kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko, w szczególności na cele
i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru.

11. Wskazanie, czy dla planowanego przedsięwzięcia jest konieczne ustanowienie obszaru
ograniczonego użytkowania w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. -
Prawo ochrony środowiska, oraz określenie granic takiego obszaru, ograniczeń w zakresie
przeznaczenia terenu, wymagań technicznych dotyczących obiektów budowlanych i sposobów
korzystania z nich.

12. Przedstawienie zagadnień w formie graficznej.

13. Przedstawienie zagadnień w fonnie kartograficznej w skali odpowiadającej przedmiotowi
iszczegółowości analizowanych w raporcie zagadnień oraz umożliwiającej kompleksowe
przedstawienie przeprowadzonych analiz oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

14. Przedstawić oddziaływanie skumulowane elementów istniej ących i projektowanych na
działkach objętych wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

15. Przedstawić analizę emisji substancji zanieczyszczających do powietrza wykonaną
woparciu o referencyjne metody modelowania emisji substancji do powietrza. Ocenić
oddziaływanie odorowe na tereny przyległe w oparciu o kierunki i siłę przeważających
wiatrów. ,

16. Przedstawió analizę emisji hałasu do środowiska wraz z interpretacją graficzną zasięgu
oddziaływania przedsięwzięcia na tereny podlegające ochronie akustycznej, przedstawioną
woparciu o symulację wykonaną zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa krajowego
i unijnego, przy zastosowaniu programu do obliczeń rozprzestrzeniania hałasu iw środowisku,
w którym model obliczeniowy jest zgodny z normą PN-ISO 9613-2:2002. Załączyć
klasyfikację akustyczną terenów, na które może oddziaływać przedsięwzięcie, sporządzoną
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przez właściwą jednostkę samorządu terytorialnego. Załączyć wypis !i wyrys z miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego na podstawie którego będzie istniała możliwość
zidentyfikowania terenów chronionych akustycznie, na które może oddziaływać
przedsięwzięcie.

17. Powstające w fazie realizacji, eksploatacji, likwidacji przedsięwzięcia odpady
sklasyfikować zgodnie z katalogiem odpadów, przedstawić miejsca magazynowania odpadów
oraz określić sposób ich ostatecznego zagospodarowania na terenie inwestycji.

18. Wykazać, iż istniejąca oraz zaprojektowana infrastruktura techniczna pozwoli na
właściwe magazynowanie powstających na terenie inwestycji nawozów naturalnych
w okresach niekorzystnych do rolniczego wykorzystania. W związku z zakazem wskazanym
w mpzp dotyczącym wylewania gnojownicy i wód kiszonkowych na terenie inwestycji na
użytki rolne nalezy przedstawić informację o instalacji, na której mogłaby być
zagospodarowana roczna ilość gnojownicy powstająca na terenie inwestycji po realizacji
przedsięwzięcia. W przypadku zbycia gnojownicy innym rolnikom na podstawie umów
o zbyciu nawozu naturalnego należy wyliczyć zawartość azotu w gnoj ownicy wraz
z określeniem areału niezbędnego do jej właściwego zagospodarowania wraz
z scharakteryzowaniem użytków rolnych, które będą nawożone gnojownicą. Określić
dotychczasowy sposób zagospodarowania obornika i gnojówki z istniejących obiektów
inwentarskich, w których zwierzęta utrzymywane są na płytkiej ściółce.

19. Przedstawić oddziaływanie przedsięwzięcia na wody powierzchniowe i podziemne
w fazie eksploatacji przedsięwzięcia, zwłaszcza na ciek wody przecinaj ący działki objęte
wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Scharakteryzować JCW
i JCWPd terenu inwestycji oraz określić, czy przedsięwzięcie może spowodować możliwość
nieosiągnięcia celów środowiskowych wyznaczonych dla wód podziemnych
ipowierzchniowych w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (Dz. U.
z 2011 r. Nr 40, poz. 451).

20. Wyliczyć łączne zapotrzebowanie na wodę wszystkich obiektów inwentarskich po
realizacji przedsięwzięcia, wyliczyć ilości powstających ścieków bytowych, przemysłowych,
wód opadowych wraz z określeniem ostatecznego sposobu ich zagospodarowania.
Przedstawić kopię umowy na odbiór ścieków bytowych z terenu inwestycji.

21. Przedstawić oddziaływanie na środowisko przyrodnicze terenu inwestycji w oparciu
o przeprowadzoną inwentaryzację przyrodniczą, zaproponować ewentualne środki
minimalizuj ące te oddziaływania.

22. Wykazać, iż zaprojektowana infrastrukttua techniczna pozwoli zapewnić minimalne
warunki utrzymania zwierząt gospodarskich, tj. minimalne warunki utrzymania
poszczególnych grup technologicznych trzody chlewnej w budynkach inwentarskich, dla
których normy określono w przepisach Unii Europejskiej. Wykazać, iz zaprojektowane
budowle rolnicze spełniały będą odpowiednie warunki techniczne oraz iż będą właściwie
usytuowane wobec granic działek objętych wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach oraz innych obiektów.

23. Opisać, czy obecne funkcjonowanie obiektów inwentarskich na działkach objętych
wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest źródłem konfliktów
społecznych.
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24. Analiza możliwych konfliktów społecznych związanych z planowanym
przedsięwzięciem.

25. Przedstawienie propozycji monitoringu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na
etapie jego budowy i eksploatacji lub użytkowania, w szczególności na cele i przedmiot
ochrony obszaru Natura 2000 oraz intergralność tego obszaru.

26. Wskazanie trudności wynikających z niedostatków techniki lub luk we współczesnej
wiedzy, jakie napotkano, opracowuj ąc raport.

27. Streszczenie w języku niespecjalistycznym informacji zawartych w raporcie, w odniesieniu do
każdego elementu raportu.

28. Nazwisko osoby lub osób sporządzających raport.

29. Źródła informacji stanowiących podstawę do sporządzenia raportu.

Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko powinien uwzględniać
oddziaływanie przedsięwzięcia na etapach jego realizacji, eksploatacji oraz likwidacji.

UZASADNIENIE

W dniu 19.05.2016 r. wpłynął wniosek
, o wydanie decyzji o środowiskowych

uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: „Budowa budynku chlewni wraz z instalacjami
iniezbędną infrastrukturą technicznąf' na działkach o nr 533, 534, 535/1, 536/2 w obrębie
Mokrsko, gm. Mokrsko.

W dniu 23.05.2016 r. wnioskodawca został wezwany do uzupełnienia braków
w złożonym wniosku. Wnioskodawca uzupełnił braki wniosku w dniu 30.05.2016 r.

Przedsięwzięcie polega na budowie budynku chlewni wraz z instalacjami i niezbędną
infrastrukturą techniczną oraz zwiększeniu obsady w ramach prowadzonego gospodarstwa do
maksymalnej liczby do 100,0 DJP na ww. działkach. Przedsięwzięcia powstanie 'w obrębie
działek, na których obecnie znajduje się już budynek chlewni o maksymalnej obsadzie 350
sztuk tucznika, tj. 49,0 DJP. W ramach inwestycji przewidziano budowę nowego budynku
chlewni na 98 loch i maksymalną liczbę do 51,0 DJP.
W ramach przedsięwzięcia planuje się budowę budynku chlewni o powierzchni do 850 m2
oraz szczelnego zbiornika na gnojowicę. Zakłada się budowę murowanego parterowego
iniepodpiwniczonego budynku z systemem utrzymania na rusztach. Rozwiązania chroniące
środowisko to m. in.: wyposazenie w sprawną i niskoemisyjną wentylację mechaniczną oraz
gromadzenie odchodów zwierząt w szczelnym zbiorniku na gnojowicę, zastosowanie
rusztowego systemu utrzymania trzody chlewnej ma ograniczyć emisję amoniaku do
powietrza.

Zgodnie z § 3 ust. 2 Rozporządzenia Rady. Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r.
w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r.
poz. 71) planowana inwestycja może należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie
znacząco oddziaływać na środowisko, dla których wydanie decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach jest konieczne, a sporządzenie raportu ooś może być wymagane.

Zgodnie z kartą informacyjną przedsięwzięcia: analiza usytuowania iparametrów
istniejącego oraz planowanego budynku chlewni wykazała, że przedmiotowe przedsięwzięcie
może kwalifikować się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na
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środowisko, o których mowa w ww. rozporządzeniu ~ w § 3 ust. 1, pkt 103, lit. a dotyczącym
chowu lub hodowli zwierząt innych niż wymienione w § 2 ust. 1, pkt 51, w liczbie: nie
mniejszej niż 40 dużych jednostek przeliczeniowych inwentarza (DJP) oraz odległości,
w jakiej przedsięwzięcia powinno się znależć by spełnić te kryteria - w odległości nie
mniejszej niz 100 m od m. in. terenów mieszkaniowych, nie uwzględniając nieruchomości
gospodarstwa, na terenie którego chów będzie prowadzony.

Planowane przedsięwzięcie należy do inwestycji mogących potencjalnie znacząco
oddziaływać na środowisko, dla których raport o oddziaływaniu na środowisko może być
wymagany.

W trakcie prowadzonego postępowania w sprawie w oparciu o art. 64 ustawy z dnia
3 października 2008 r. o udostępnianiu infonnacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.
z 2016 r. poz. 353), zwrócono się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi
oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wieluniu z wnioskiem o wydanie
opinii w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
przedmiotowego przedsięwzięcia. Pismem znak: WOOŚ-I.4240.519.2016.KLO|.2 z dnia 11
lipca 2016 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi wydał opinię, iż dla
przedmiotowego przedsięwzięcia istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na
środowisko, określając jednocześnie zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na
środowisko oraz wskazując zagadnienia, na które należy zwrócić szczególną uwagę.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny wWieluniu - pismem znak: PSSE.ZNS.460-
38/15/16 z dn. 10.06.2016 r. stwierdził, ze na podstawie Karty infonnacyjnej nie jest mozliwe
określenie zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko oraz nie jest
możliwe w sposób jednoznaczny wykluczenie możliwości ponadnorrnatywnego
oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a tym samym na zdrowie ludzi i uznał, że
przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia winno
być wymagane w zakresie określonym w art. 66 ustawy ooś.
Przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko, w tym sporządzenie raportu
o oddziaływaniu na środowisko z uwzględnieniem wszystkich standardów jego ochrony
pozwoli dokładniej ocenić wpływ planowanej inwestycji na środowisko naturalne i tereny
sąsiednie, umożliwiając jednocześnie dokładniej rozpoznać warunki realizacji
przedsięwzięcia konieczne do uwzględnienia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
dla przedmiotowej inwestycji.
Ponadto w zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia nie występuj ą:
- obszary wodno-błotne oraz obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych,
- obszary wybrzeży,
- obszary górskie,
- obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone,
- obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne,
- obszary przylegające do jezior,
- uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej.

Zarówno realizacja jak i eksploatacja przedmiotowej inwestycji nie będzie
powodowała zagrożenia wystąpienia poważnej awarii i nie wymaga przeprowadzenia
postępowania dotyczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko.

Podczas realizacji robót budowlanych w ramach przedmiotowego przedsięwzięcia
może występować lokalny, krótkotrwały wzrost emisji zanieczyszczeń do powietrza. Jednak
nie będzie on znaczący i nie wpłynie na pogorszenie jakości powietrza. W trakcie realizacji
przedsięwzięcia na terenie prowadzenia prac budowlanych może wystąpić wzrost poziomu
natężenia hałasu związany z pracą maszyn i ruchem pojazdów. Jednak krótki czas trwania
prac nie powinien powodować nadmiernej uciążliwości w tym zakresie. W wyniku
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prowadzenia prac budowlanych wytwarzane będą typowe odpady budowlane, które odbierane
będą przez firmy posiadające stosowne zezwolenia.

Eksploatacja planowanej chlewni będzie powodować emisję zanieczyszczeń do
powietrza z procesu hodowli zwierząt oraz procesów pomocniczych, a także będzie
powodować powstawanie odorów, których emisja stanowi szczególną uciążliwość dla
otoczenia i może powodować konflikty społeczne. W dniu 18.11.2015 r. do Urzędu Gminy
Mokrsko wpłynęło pismo mieszkańców Mokrska podpisane przez 56 osób, którzy
sprzeciwiają się budowie przedmiotowej chlewni. Mieszkańcy obawiają się rozchodzącego
się fetoru, który może utrudniać egzystencję.
Planowane do realizacji przedsięwzięcie będzie oddziaływać na poszczególne elementy
środowiska. Przedstawiony raport oddziaływania na środowisko wykaże, czy oddziaływanie
na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia będzie mieściło się w granicach ustalonych
norm środowiskowych.

W trakcie funkcjonowania przedsięwzięcia emisja hałasu będzie spowodowana
głównie pracą wentylatorów oraz ruchem pojazdów poruszających się po terenie
przedsięwzięcia.

Wody opadowe i roztopowe z dachów oraz terenów utwardzonych będą
odprowadzane powierzchniowo na tereny zielone, należące do inwestora.

Przedmiotowe przedsięwzięcie realizowane będzie poza formami ochrony przyrody,
o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody, w tym
poza obszarem Natura 2000, a także poza terenami cennyrni faunistycznie. Na objętym
inwestycjąterenie nie stwierdzono stanowisk chronionych gatunków roślin i grzybów.

Po przeanalizowaniu całości postanowiłem jak w sentencji tj. nakładam obowiązek
przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko ww. przedsięwzięcia.

Pouczenie

Na niniejsze postanowienie służy zażalenie do Samorządowego Kolegium
Odwoławczego w Sieradzu za moim pośrednictwem w terminie 7 dni od daty jego
doręczenia.
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