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Poczesna 14.08.2015r. 

Nr GIZ.6220.16.2014.AM 
 

 

Decyzja 
 

 

 Na podstawie art. 104 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U.  z  2013 

r.,  poz. 267 z późn. zm.),  w związku z art. 71 ust.1 i ust. 2 pkt.1, art.75 ust.1 pkt. 4,  

art. 82 i art. 85 ust. 2 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 2013 r.,  poz. 1235 z późn. zm.),   

a także § 2 ust. 1 pkt. 51 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r.  

w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko  

(Dz. U. z 2010r.  Nr 213 poz. 1397 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku złożonego  

w dniu 16.10.2014r. (wniosek uzupełniony w dniu 30.10.2014r.) przez Pana 

Maksymiliana Wawrzyńczak w sprawie wydania decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn : „Budowa dwóch kurników  

o obsadzie 66000 sztuk brojlerów na działce o nr ewid. 10/5 i zmiana sposobu 

użytkowania istniejącego budynku gospodarczego na kurnik o obsadzie 32000 sztuk 

brojlerów na działce o nr ewid. 7/1” w miejscowości Młynek, ul. Wiosenna, gmina 

Poczesna, powiat częstochowski i przeprowadzeniu postępowania w sprawie oceny 

oddziaływania na środowisko 

 

orzekam 
 

określić środowiskowe uwarunkowania  na realizację przedsięwzięcia pn : 

„Budowa dwóch kurników o obsadzie 66000 sztuk brojlerów na działce  

o nr ewid. 10/5  i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku 

gospodarczego na kurnik o obsadzie 32000 sztuk brojlerów na działce  

o nr ewid. 7/1” w miejscowości Młynek, ul. Wiosenna, gmina Poczesna, 

powiat częstochowski.  

  

I. Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia: 

 

Planowane przedsięwzięcie będzie polegało na budowie dwóch kurników na działce  

o nr ewid. 10/5 i zmianie sposobu użytkowania istniejącego budynku gospodarczego na 

kurnik na działce nr ewid. 7/1 w miejscowości Młynek przy ul. Wiosennej na terenie 

gminy Poczesna. Łączna obsada planowanych kurników wynosić będzie 98000 sztuk 

brojlerów kurzych. Planowane obiekty zlokalizowane będą w sąsiedztwie terenów  

z zabudową zagrodową i mieszkaniową, przemysłowo-magazynową oraz gruntami 

leśnymi i nieużytkami.  

W wyniku realizacji przedsięwzięcia na terenie fermy eksploatowane będą następujące 

obiekty kubaturowe: 

- kurnik Nr 1 o obsadzie 32000 szt./cykl z kotłownią – pow. 2120 m
2
  

- kurnik Nr 2 o obsadzie 34000 szt./cykl z kotłownią – pow. 2250 m
2
  

- kurnik Nr 3 o obsadzie 32000 szt./cykl z kotłownią – pow. 2630 m
2
  

- kotłownie wyposażone w kotły o mocy nominalnej 220 kW każdy, opalane węglem 

kamiennym, 

- 6 sztuk silosów paszowych o wymiarach: średnica – 3m, wysokość – 7 m, pojemności 

16 Mg każdy (po dwa silosy dla każdego kurnika). 
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Teren planowanego przedsięwzięcia jest objęty miejscowym planem zagospodarowania 

przestrzennego przyjętym uchwałą nr 12/II/14 Rady Gminy Poczesna z dnia 11 grudnia 

2014r.  - strefa III obejmująca sołectwa Nierada, Michałów, część sołectwa Młynek – 

Mazury, opublikowany w Dzienniku Urz. Woj. Śląskiego (Dz. Urz. Woj. Śląskiego  

z 2014r. poz. 6583 z dnia 17 grudnia 2014r.). 

W obowiązującym planie teren jest oznaczony symbolem – 1RU – teren obsługi produkcji 

rolnej. Przeznaczenie uzupełniające - teren przetwórstwa surowców rolnych   

i leśnych, hodowli, zabudowa gospodarcza, obsługa komunikacyjna, urządzenia 

infrastruktury technicznej i zieleń towarzysząca. Dla w/w terenu jest dopuszczona 

lokalizacja przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.  

 

II.  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. Faza budowy : 

 

1.1. Plac budowy i jego zaplecza oraz drogi techniczne należy zorganizować w sposób 

zapewniający oszczędne korzystanie z terenu i minimalne przekształcenie jego 

powierzchni. 

1.2. Prace montażowo-budowlane związane z wykorzystaniem środków transportu  

i urządzeń emitujących hałas o dużym natężeniu należy prowadzić jedynie w porze 

dziennej tj. w godzinach 6:00 – 22:00. 

1.3. Bazy materiałowo-sprzętowe miejsca magazynowania odpadów należy zlokalizować 

na terenach utwardzonych i uszczelnionych i zabezpieczyć przed możliwością 

przedostania się szkodliwych substancji do środowiska wodno-gruntowego. 

1.4. Materiały budowlane należy składować na terenach utwardzonych w ilości 

niezbędnej do zapewnienia ciągłości robót budowlanych, w sposób zabezpieczający przed 

zanieczyszczeniem środowiska wodno-gruntowego na skutek działania czynników 

atmosferycznych tj. wiatru lub deszczu. 

1.5. Należy stosować rozwiązania organizacyjno – techniczne minimalizujące emisję 

substancji pyłowo – gazowych do powietrza ze spalania paliw w silnikach maszyn, 

urządzeń i pojazdów wykorzystywanych przy realizacji przedsięwzięcia poprzez 

stosowanie maszyn i urządzeń w dobrym stanie technicznym, eliminowanie pracy maszyn 

i urządzeń na biegu jałowym. 

1.6. Należy stosować rozwiązania organizacyjno-techniczne minimalizujące emisję 

niezorganizowaną pyłu w szczególności poprzez: 

- czyszczenie kół pojazdów przed wyjazdem z placu budowy, 

- zraszanie powierzchni dróg dojazdowych do miejsca budowy, 

- odpowiednie zabezpieczenie materiałów sypkich podczas transportu, 

- odpowiednie składowanie materiałów wykorzystywanych przy realizacji 

przedsięwzięcia. 

1.7. Teren prac budowlanych winien zostać wyposażony w środki techniczne i chemiczne 

do usuwania lub neutralizacji ewentualnych awaryjnych wycieków substancji 

ropopochodnych. 

1.8. Należy zorganizować zaplecze socjalno – sanitarne dla pracowników wykonujących 

roboty oraz zapewnić prawidłową gospodarkę ścieków o charakterze bytowym  

z zaplecza budowy. 

1.9. Odpady wytwarzane w fazie realizacji przedsięwzięcia winny być magazynowane  

w sposób selektywny w pojemnikach, kontenerach ustawionych w wyznaczonym, 

utwardzonym miejscu na terenie prowadzenia robót budowlanych. 
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1.10. Odpady powstające w trakcie w/w robót oraz w trakcie eksploatacji instalacji należy 

magazynować selektywnie w miejscach do tego wyznaczonych i dostosowanych do czasu 

przekazania ich wyspecjalizowanym firmom.  

1.11. Uciążliwości dla środowiska i zdrowia ludzi związane z prowadzonymi pracami 

budowlanymi, montażowymi i instalacyjnymi należy minimalizować poprzez sprawną 

organizację ruchu transportu i prowadzonych robót, zapewnienie nadzoru nad pracą 

maszyn i urządzeń oraz utrzymanie ich w należytym stanie technicznym.  

1.12. Należy prowadzić bieżącą kontrolę szczelności układów smarowania pracujących 

maszyn, urządzeń i pojazdów, a wszelkie usterki i nieszczelności należy natychmiast 

eliminować.  

1.13. W ramach planowanego przedsięwzięcia zrealizowane zostaną 2 kurniki o obsadzie  

i powierzchni zabudowy  wynoszących odpowiednio : 

 Kurnik nr 1 o obsadzie 32000szt./cykl o powierzchni 2120 m
2
 z kotłownią, 

 Kurnik nr 2 o obsadzie 34000szt./cykl o powierzchni 2250 m
2
 z kotłownią, 

a także dokonana zostanie zmiana sposobu użytkowania istniejącego na działce nr 

ewid. 7/1 budynku gospodarczego na kurnik o obsadzie 32000szt./cykl o powierzchni 

2630 m
2
 z kotłownią. 

1.14. Kotłownie poszczególnych kurników wyposażone będą w kotły c.o. opalane węglem 

kamiennym o mocy nominalnej 220 kW/każdy.  

1.15. Na terenie fermy zlokalizowanych będzie 6 silosów paszowych o pojemności  

16 Mg /każdy.  

1.16. Silosy paszowe usytuowane przy każdym kurniku wyposażone będą w worki 

odpylające.  

1.17. Na terenie przedsięwzięcia usytuowana będzie chłodziarka kontenerowa sztuk 

padłych.  

1.18. Teren przedsięwzięcia zabezpieczony będzie przed dostępem osób postronnych 

ogrodzeniem trwałym.  

1.19. Rozwiązania projektowe, techniczne, technologiczne i materiałowe realizowanej 

hodowli winny uwzględniać w/w uwarunkowania, a także założenia zawarte  

w przedłożonym raporcie o oddziaływaniu na środowisko w/w przedsięwzięcia.  

 

2. Faza eksploatacji : 

 

2.1. Planowana obsada dla 3 kurników w cyklu wynosić będzie do 98000 sztuk brojlerów, 

co stanowi do 392 DJP.  

2.2. Planowana roczna ilość cyklów hodowlanych brojlerów wyniesie  - 6 rzutów 

trwających po około 6 tygodni.  

2.3. Zanieczyszczenia z wnętrza każdego z 3 kurników należy odprowadzać do powietrza:  

- 12 kominami wyciągowymi wyprowadzonymi na wysokość 7,0 m n.p.t.  

o średnicy wylotowej 0,6 m, 

- 6 naściennymi wentylatorami umieszczonymi w ścianach szczytowych 

budynku na wysokości 1,5 m. 

2.4. Wentylacja interwencyjna uruchamiana będzie wyłącznie w okresie letnim w porze 

dnia.  

2.5. Do opalania kotłów wykorzystywanych do ogrzewania kurników należy stosować 

węgiel o następujących parametrach: 

- wartość opałowa ≥ 27 MJ/kg, 

- zawartość siarki całkowitej do 0,6 %, 

- zawartość popiołu do 6 %. 

2.6. Zwierzęta chore i padłe należy na bieżąco usuwać ze stada i przechowywać do czasu 

odbioru przez specjalistyczną firmę w chłodziarce kontenerowej. 
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2.7. Warunki eksploatacji i sposób prowadzenia prac na terenie hodowli nie może 

stanowić zagrożenia dla wód powierzchniowych i podziemnych oraz powodować 

skażenia gruntów. 

2.8. Zakład będzie zaopatrywany w wodę za pomocą przyłącza wodociągowego. 

2.9. Ścieki socjalno-bytowe z zaplecza sanitarnego zakładu należy odprowadzać do 

szczelnego zbiornika bezodpływowego okresowo opróżnianego przez firmę zewnętrzną. 

2.10. Załadunek obornika na samochody/naczepy oraz ich postój (w przypadku braku 

możliwości wywozu obornika w danym dniu) prowadzić należy wewnątrz hali kurnika.  

2.11. Opróżnianie kurników z obornika należy realizować sprawnie tak aby maksymalnie 

skrócić czas wykonywania tej czynności na całej fermie (ograniczenie uciążliwości 

odorowej). 

2.12. Redukcja wilgotności ściółki prowadzona będzie poprzez kontrolę linii pitnej, 

skraplania pary wodnej z dachu i ścian, a także poprzez stosowanie mieszanki paszowej 

uzupełniającej np. SUPRESOR redukującej emisję amoniaku.  

2.13. Zmniejszenie koncentracji odoru w powietrzu prowadzone będzie poprzez 

stosowanie techniki zamgławiania z użyciem specjalistycznych środków np. Mentofiny 

posiadającej zdolność wiązania amoniaku i siarkowodoru.  

2.14. Odbiór obornika i jego transport do odbiorców powinien odbywać się odpowiednim 

transportem pod wodoszczelnym przykryciem (zawsze nakrywany plandeką). 

2.15. Zaniechane zostanie wywożenie obornika z kurników przy silnym wietrze, co może 

powodować rozprzestrzenianie się nieprzyjemnych zapachów poza teren fermy.  

2.16. Pomiot kurzy po zakończeniu cyklu produkcyjnego usuwany będzie  

z poszczególnych kurników i przekazywany do odbiorcy zewnętrznego  bez składowania 

na terenie gospodarstwa hodowlanego.  

2.17. Czyszczenie kurników należy prowadzić „na sucho”, bez użycia wody przy 

wykorzystaniu technologii niewiążącej się z powstawaniem ścieków przemysłowych. 

2.18. Wody opadowe  i roztopowe z terenu fermy należy odprowadzać powierzchniowo 

na tereny zielone w obrębie nieruchomości należących do inwestora w sposób nie 

powodujący zagrożenia dla gruntów sąsiednich. 

2.19. Zagospodarowanie odchodów zwierzęcych, jako nawozów naturalnych wymaga 

stosowania warunków określonych w przepisach szczegółowych o nawozach i nawożeniu 

oraz zasad dobrej praktyki rolniczej. 

2.20. Należy stosować rozwiązania organizacyjne mające na celu ograniczanie 

uciążliwości zapachowej tj.: przestrzegać wymogów żywieniowych, utrzymywać ściółkę 

w możliwie jak najmniejszej wilgotności, pomiot usuwany z kurników bezpośrednio 

ładować na specjalistyczne pojazdy wyposażone w plandeki do przykrywania obornika i 

wywozić poza teren fermy, unikać wywożenia pomiotu przy silnym wietrze, 

zamgławianie kurników i inne. 

2.21. Transport pomiotu nie może stanowić uciążliwości zapachowej dla osób 

zamieszkujących przy trasie przejazdu. 

2.22. Zapylone gazy z silosów magazynowych pasz należy przed wprowadzeniem do 

powietrza odpylać w filtrach workowych o gwarantowanym stężeniu pyłu na wylocie nie 

mniejszym niż 20 mg/m
3
. 

2.23. Środki transportu będą pracowały tylko w porze dziennej. 

2.24. Czasy pracy poszczególnych źródeł hałasu: 

 

Źródła  hałasu 

typu budynek 

 

Czas pracy źródła Poziom równoważny 

dB(A) 

pora dnia 

godz. 

pora nocy 

 nocy  

pora dnia pora nocy 

Kurnik 1 16 - 87 - 

Kurnik 2 16 - 87 - 

Kurnik 3 16 - 87 - 
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Sterownia z agregatem 

prądotwórczym  

16 8 81 81 

 

Nr źródła Źródła  hałasu 

 

Czas pracy źródła 

godzinach 

dzień noc 

kurnik 1 

1-12 

 

 

13-18 

Wentylatory  typu EU56MpP 

Q=12130 m
3
/h  

Obroty /min=1300  

16 8 

Wentylatory  typu EX-50  

Q=41900 m
3
/h  

obroty 420/min 

10 - 

kurnik 2 

19-30 

 

 

31-37 

Wentylatory  typu EU56MpP 

Q=12130 m
3
/h  

Obroty /min=1300  

16 8 

Wentylatory  typu EX-50  

Q=41900 m
3
/h  

obroty 420/min 

10 - 

kurnik 3 

38-49 

 

 

50-55 

Wentylatory  typu EU56MpP 

Q=12130 m
3
/h  

Obroty /min=1300  

16 8 

Wentylatory  typu EX-50  

Q=41900 m
3
/h  

obroty 420/min 

10 - 

kurniki  

107,108,109 

Paszowozy z pneumatycznym 

podawaniem paszy do silosa  

1 - 

 

2.25. Należy zapewnić właściwie urządzone miejsce czasowego magazynowania 

odpadów wytwarzanych w związku z eksploatacją przedsięwzięcia. Odpady winny być 

magazynowane selektywnie w odpowiednio dostosowanych pojemnikach.  

2.26. Odpady należy przekazywać specjalistycznym jednostkom posiadającym właściwe 

zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami. 

 

III. W dokumentacji wymaganej do uzyskania decyzji wymienionych w art. 72 ust. 1 

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 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.), należy 

uwzględnić: 

 

      1. Zapisy gwarantujące dotrzymanie warunków określonych w pkt II. 

2. Zaplanowanie kontenerowej chłodziarki do magazynowania padłych sztuk. 

3. Wyposażenie planowanych kurników w szczelne, betonowe posadzki. 

 4. Każdy z 2 planowanych kurników oraz adaptowany budynek gospodarczy należy   

     wyposażyć w: 

- system wentylacji składający się z: 

 12 kominów wyciągowych zainstalowanych na dachu, wyprowadzonych 

na wysokość 7,0 m n.p.t. o średnicy wylotowej 0,6 m. Należy zastosować 

wyrzutniki pozwalające na zwiększenie wyrzutu gazów o 80 %, 

 naściennych wentylatorów umieszczonych w ścianach szczytowych 

budynku na wysokości 1,5 m, 

- niewyciekowy system pojenia, 
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- kotłownię z kotłem o nominalnej mocy cieplnej nie wyższej niż 220 kW, 

sprawności cieplnej nie mniejszej niż 85 % z emitorem do odprowadzania 

spalin z kotła o wysokości nie mniejszej niż 7,5 m. 

     5. Silosy magazynowe paszy wyposażone w filtry workowe o gwarantowanym   

         stężeniu pyłu na wylocie nie mniejszym niż 20 mg/m
3
. 

     6. Zamknięty system przesyłania paszy z silosów do wnętrza kurnika. 

     7. Instalację urządzeń stanowiących punktowe źródła hałasu o następującej   

          charakterystyce: 

 

Nr źródła Źródła  hałasu 

 

Ilość sztuk Równoważny poziom mocy 

akustycznej dB(A) 

wentylatora  

kurnik 1 

1-12 

 

 

 

13-18 

Wentylatory  typu 

EU56MpP 

Q=12130 m
3
/h  

Obroty /min=1300  

12 sztuk 72 

Wentylatory  typu EX-50  

Q=41900 m
3
/h  

obroty 420/min 

6 sztuk 83 

kurnik 2 

19-30 

 

 

 

31-37 

Wentylatory  typu 

EU56MpP 

Q=12130 m
3
/h  

Obroty /min=1300  

12 sztuk 72 

Wentylatory  typu EX-50  

Q=41900 m
3
/h  

obroty 420/min 

7 sztuk 83 

kurnik 3 

38-49 

 

 

 

50-55 

Wentylatory  typu 

EU56MpP 

Q=12130 m
3
/h  

Obroty /min=1300  

12 sztuk 

 

 

72 

Wentylatory  typu EX-50  

Q=41900 m
3
/h  

obroty 420/min 

6 sztuk 83 

kurniki  

107,108,109 

Paszowozy z 

pneumatycznym 

podawaniem paszy do silosa  

1 83 

 

8. Projektowane obiekty budowlane wykonane z materiałów o następujących    

   minimalnych parametrach izolacyjności akustycznej: 

a) kurniki: 

        • ściany pełne z płyt wielowarstwowych o RA=31dB(A); 

        • bramy stalowe, uszczelnione ocieplone RA=29  dB(A); 

        • strop płyt RA=31  dB(A); 

        • RAŚ ścian z otworami nawiewnymi = 19,7 dB(A); 

b) pomieszczenia z agregatem prądotwórczym: 

        • ściany pełne z płyt wielowarstwowych o RA=31dB(A); 

        • brama stalowa, uszczelniona, ocieplona RA=30  dB(A); 

        • okno szklone szybą podwójna RA=25 dB(A); 

        • strop z płyt o RA=31  dB(A); 

        • RAŚ  ścian z oknem  = 24.3 dB(A). 
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IV. Wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych  

w odniesieniu do przedsięwzięć zaliczanych do zakładów stwarzających 

zagrożenie wystąpienia poważnych awarii: 

 

Nie określa się, gdyż planowane przedsięwzięcie nie należy do zakładów stwarzających 

zagrożenie wystąpienia poważnych awarii, o których mowa w art. 248 ust. 1 ustawy  

z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. z 2013r.  poz. 1232 z późn.  

zm.) w związku z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 10 października 2013r.   

w sprawie rodzajów i ilości substancji niebezpiecznych, których znajdowanie się  

w zakładzie decyduje o zaliczeniu go do zakładu o zwiększonym ryzyku albo zakładu  

o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej ( Dz. U.  2013 poz. 1479  

z późn.  zm.). 

 

V. Stwierdzenie konieczności utworzenia obszaru ograniczonego 

użytkowania: 

 

Planowana inwestycja nie należy do przedsięwzięć wymienionych w art. 135 ust. 1 

ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013r.  poz. 1232  

z późn.  zm.)  

 

VI. Przed rozpoczęciem realizacji przedsięwzięcia nie stwierdzam potrzeby 

przeprowadzenia: 

 

1. Ponownej oceny oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie 

wydania pozwolenia na budowę. 

2. Postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania przedsięwzięcia na 

środowisko. 

 

          VII. Nie stwierdzam potrzeby nałożenia obowiązku przedstawienia                    

           analizy  porealizacyjnej.  

 

          VIII. Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik do decyzji  

          o środowiskowych uwarunkowaniach. 

 

 

Uzasadnienie 
 

W dniu 16.10.2014r. (wniosek uzupełniony w dniu 30.10.2014r.)  

Pan Maksymilian Wawrzyńczak wystąpił do Wójta Gminy Poczesna z wnioskiem  

o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację  

przedsięwzięcia pn. :„ Budowa trzech kurników o obsadzie 98000 sztuk brojlerów” 

w miejscowości Młynek, ul. Wiosenna, gmina Poczesna, powiat częstochowski. 

 

W toku postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  

dla planowanego przedsięwzięcia, Wójt Gminy Poczesna na podstawie art. 77 ust. 1  

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  2013 r.,  poz. 1235 z późn. zm.), pismem nr GIZ.6220.16.2014.AM 

z dnia 05.11.2014r. przekazał wniosek wraz z załącznikami do Regionalnego Dyrektora 

Ochrony Środowiska w Katowicach i Państwowego Powiatowego  Inspektora Sanitarnego  

w Częstochowie i wystąpił o uzgodnienie środowiskowych uwarunkowań dla  

ww. przedsięwzięcia.  
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Wnioskowane przedsięwzięcie wymienione jest w § 2 ust. 1 pkt 51 rozporządzenia Rady 

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

oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010r.  Nr 213 poz. 1397 z późn. zm.).  

   

 Ponadto Wójt Gminy Poczesna obwieszczeniem nr GIZ.6220.16.2014.AM  

z dnia 06.11.2014r. podał do publicznej wiadomości informację o wszczęciu 

postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających o uzgodnienie 

środowiskowych uwarunkowań. Ponadto zawiadomiono o przystąpieniu do 

przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i możliwości 

udziału społeczeństwa w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla powyższej 

inwestycji poprzez składanie uwag i wniosków w ww. sprawie. 

Do Urzędu Gminy Poczesna w wyznaczonym terminie wpłynęły pisma od mieszkańców i stron 

prowadzonego postępowania  zgłaszających protest przeciwko planowanej inwestycji. 

Wszystkie uwagi zostały przesłane do organów uzgadniających.  

W oparciu o przesłane zarzuty dotyczące planowanego przedsięwzięcia Wójt Gminy Poczesna 

obwieszczeniem z dn. 26.11.2014r. zawiadomił mieszkańców i strony prowadzonego 

postepowania, że w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach zostanie przeprowadzona rozprawa administracyjna otwarta dla 

społeczeństwa, która odbyła się w dniu 15 grudnia 2014r.  

Protokół z przeprowadzonej rozprawy administracyjnej został przesłany do organów 

uzgadniających inwestycję.  

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny pismami z dn. 24.11.2014r. (wpływ 02.12.2014r.), 

08.01.2015r. (wpływ 19.01.2015r.), 29.01.2015r. (wpływ 06.02.2015r.) oraz  Regionalny 

Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach pismami  z dnia 11.12.2014r. (wpływ 

15.12.2014r.),  16.02.2015r. (wpływ 19.02.2015r.) po zapoznaniu się z protestem mieszkańców  

i całą dokumentacją sprawy wzywali inwestora do uzupełnień raportu o oddziaływaniu  

na środowisko oraz wyjaśnień w w/w sprawie.  

Pan Maksymilian Wawrzyńczak pismem z dnia 18.02.2015r. zmienił nazwę planowanego 

przedsięwzięcia.  

Planowane przedsięwzięcie będzie polegać na:   

 „ Budowie dwóch kurników o obsadzie 66000 sztuk brojlerów na działce o nr ewid. 10/5  i na 

zmianie sposobu użytkowania istniejącego budynku gospodarczego na kurnik o obsadzie 32000 

sztuk brojlerów na działce o nr ewid. 7/1” w miejscowości Młynek, ul. Wiosenna, gmina 

Poczesna, powiat częstochowski. 

O powyższym fakcie zostali powiadomieni mieszkańcy oraz strony prowadzonego postępowania 

– zawiadomieniem Wójta Gminy Poczesna z dnia 24.02.2015r.  

Inwestor 16.03.2015r. uzupełnił raport o oddziaływaniu na środowisko.  

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny pismem z dn. 18.03.2015r. wezwał inwestora do 

złożenia wyjaśnień w w/w sprawie.  

Inwestor 26.03.2015r. złożył w urzędzie kolejne pismo wyjaśniające w sprawie.  

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Częstochowie opinią sanitarną   

nr  NS/NZ.523-85/14/15 z dnia 13.04.2015r. (data wpływu 17.04.2015 r.) zaopiniował 

pozytywnie w zakresie wymagań higienicznych i zdrowotnych w/w przedsięwzięcie i określił 

środowiskowe uwarunkowania jego realizacji.  

         Po uzyskaniu uzupełnień od inwestora  Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska 

postanowieniem nr WOOŚ.4242.153.2014.EJ.3 z dnia 03.06.2015r. (data wpływu 08.06.2015 r.) 

uzgodnił środowiskowe uwarunkowania  realizacji ww. przedsięwzięcia. 

  

Wójt Gminy Poczesna obwieszczeniem nr GIZ.6220.16.2014.AM  

z dnia 10.06.2015r. podał do publicznej wiadomości informację o ponownym przystąpieniu  

do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko  

(po otrzymaniu  kompletnego raportu o oddziaływaniu na środowisko oraz wymaganych 

prawem uzgodnień niezbędnych do wydania decyzji środowiskowej) i możliwości udziału 
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społeczeństwa w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla powyższej inwestycji poprzez 

składanie uwag i wniosków w ww. sprawie. 

Do Urzędu Gminy Poczesna w wyznaczonym terminie nie wpłynęły żadne uwagi ani wnioski. 

  

 W ramach postępowania o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia 

rozpatrzono dowody : 

 wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz  

z załącznikami,  

 raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko sporządzony przez  

P.P.U.H. Multitest s.c.  ul. Namysłowska 43, 42 – 200 Częstochowa 

w październiku 2014r. oraz uzupełnienia do raportu z dnia 22 grudnia 2014r.,  

19 stycznia 2015r., 18 lutego 2015r. , 16 marca 2015r. oraz 26 marca 2015r., 

 wypisy z rejestru gruntów,  

 mapy ewidencyjne, 

 wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego -  strefa III 

obejmująca sołectwa Nierada, Michałów, część sołectwa Młynek – Mazury, przyjęty 

uchwałą nr 12/II/14 Rady Gminy Poczesna z dnia 11 grudnia 2014r. opublikowany  

w Dzienniku Urz. Woj. Śląskiego (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2014r. poz. 6583  

z dnia 17 grudnia 2014r.),  

 pisma mieszkańców miejscowości Młynek z dnia 20.11.2014r. oraz pisma od stron 

prowadzonego postępowania z dnia 20.11.2014r., 

 opinię sanitarną nr NS/NZ.523-85/14/15 z dnia 13.04.2015r.  

(data wpływu 17.04.2015 r.), 

 postanowienie nr  WOOŚ.4242.153.2014.EJ.3 z dnia 03.06.2015r. (data wpływu 

08.06.2015 r.). 

 

Ponadto stwierdzono, że : 

- Teren przedsięwzięcia jest objęty miejscowym planem zagospodarowania 

przestrzennego przyjętym uchwałą nr 12/II/14 Rady Gminy Poczesna z dnia 11 grudnia 

2014r. - strefa III obejmująca sołectwa Nierada, Michałów, część sołectwa Młynek – 

Mazury, opublikowany w Dzienniku Urz. Woj. Śląskiego (Dz. Urz. Woj. Śląskiego  

z 2014r. poz. 6583 z dnia 17 grudnia 2014r.). 

W obowiązującym planie teren jest oznaczony symbolem – 1RU – teren obsługi produkcji 

rolnej. Przeznaczenie uzupełniające  - teren przetwórstwa surowców rolnych   

i leśnych, hodowli, zabudowa gospodarcza, obsługa komunikacyjna, urządzenia 

infrastruktury technicznej i zieleń towarzysząca. Dla w/w terenu jest dopuszczona 

lokalizacja przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Planowana 

inwestycja jest zgodna z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. 

- Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska postanowieniem nr  WOOŚ.4242.153.2014.EJ.3  

z dnia 03.06.2015r.   i  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Częstochowie  w opinii 

sanitarnej nr NS/NZ.523-85/14/15 z dnia 13.04.2015r. uzgodnili środowiskowe uwarunkowania  

oraz wymagania higieniczne  i zdrowotne  na realizację ww. przedsięwzięcia.   

- Planowana ferma składać się będzie z trzech kurników produkcyjnych, w których prowadzony 

będzie chów brojlerów w 6 cyklach w ciągu roku. Czas hodowli trwa 6 tygodni, po czym 

następuje około 10-14 dniowa przerwa technologiczna.  Poszczególne budynki kurników będą 

całe zasiedlane równocześnie i całe jednocześnie opróżniane.  Drób  będzie  trzymany  systemem  

halowym  na  ściółce ze słomy i żywiony  gotowymi  paszami  zbożowymi,  pełnoporcjowymi  

zadawanymi  rurociągiem  do karmików. Ptaki będą posiadały stały dostęp do wody podawanej 

do poideł kroplowych. Po zakończeniu cyklu obornik kurzy będzie usuwany specjalistycznym 

sprzętem i przekazywany w całości do zagospodarowania podmiotom zewnętrznym. Kurniki 

będą czyszczone i dezynfekowane, a następnie będzie rozkładana nowa ściółka.  W celu 



  10 

utrzymania odpowiednich warunków klimatycznych, kurniki wyposażone będą w wentylację 

mechaniczną i system schładzania oparty o instalację zamgławiania. 

- Faza realizacji przedsięwzięcia będzie polegać na pracach budowlanych  

i montażowych związanych z budową obiektów inwentarskiego, urządzeń i instalacji 

pomocniczych oraz infrastruktury technicznej. Wpływ fazy realizacji przedsięwzięcia na 

środowisko wynikać będzie w szczególności z prowadzenia robót ziemnych, ruchu pojazdów  

i maszyn, eksploatacji sprzętu wykorzystywanego podczas prac, magazynowania materiałów na 

terenie budowy. Zastosowanie rozwiązań ochrony środowiska mających na celu 

wyeliminowanie lub ograniczenie wpływu prac budowlano-montażowych na jakość środowiska, 

określonych w pkt. II.1 niniejszej decyzji, zapewni, że oddziaływanie fazy realizacji 

przedsięwzięcia będzie miało charakter lokalny i przejściowy, a uciążliwości  

z tym związane ustaną po zakończeniu budowy. 

- Faza eksploatacji przedsięwzięcia będzie związana z prowadzeniem chowu brojlerów kurzych 

w niezależnych  cyklach  oraz  emisją:  substancji  do  powietrza,  hałasu,  ścieków,  wód 

opadowych, odpadów oraz nawozów. Źródłem emisji zanieczyszczeń powietrza na terenie fermy 

będą: 

 chów brojlerów, 

 spalanie węgla kamiennego do ogrzewania kurników, przy czym 

stosowany będzie węgiel o wysokiej wartości opałowej i niskiej 

zawartości popiołu, 

 spalanie oleju napędowego w agregacie prądotwórczym, 

 magazynowanie paszy w silosach, przy czym silosy będą wyposażone  

w wysokosprawne filtry, 

 ruch pojazdów po terenie fermy. 

 

- Z przeprowadzonej analizy wpływu fermy na jakość powietrza wynika, że dotrzymane będą 

wartości odniesienia określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. 

w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 16, Poz. 87) 

oraz standardy jakości powietrza określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 

sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz.U. z 2012 r. poz. 

1031). Eksploatacja kurników powinna być prowadzona zgodnie z wymogami określonymi  

w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie 

wymagań i sposobu postępowania przy utrzymywaniu gatunków zwierząt gospodarskich, dla 

których normy ochrony zostały określone w przepisach Unii Europejskiej (Dz .U. Nr 56, poz 344 

ze zm). Przed uruchomieniem instalacji wymagane jest uregulowanie stanu formalno – 

prawnego w zakresie wprowadzania gazów i pyłów do powietrza.  

- Analiza oddziaływania hałasu wykazała, że planowana instalacja nie będzie stanowić 

uciążliwości  akustycznej  na  terenach  najbliższej  zabudowy  mieszkaniowej. Inwestycja 

będzie źródłem hałasu, który nie spowoduje przekroczenia w środowisku - na terenach objętych 

ochroną przed hałasem - dopuszczalnych poziomów określonych w  rozporządzeniu Ministra  

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

środowisku (Dz.U. 2014 r. poz 112) : 

 LAeqD - 55 dB(A)  - dla pory dnia, tj. w godzinach od 6.00 do 22.00) (dla  przedziału  

czasu odniesienia równemu 8 najmniej korzystnych godzinom dnia kolejno po sobie 

następujących); 

 LAeqN - 45 dB(A)  - dla pory nocy, tj. w godzinach od 22.00 do 6.00) (dla  przedziału  

czasu odniesienia równemu 1 najmniej korzystnej godzinie). 

Raport o oddziaływaniu na środowisko oraz jego część dotycząca hałasu został uzgodniony 

przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach oraz Państwowego 

Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Częstochowie. 

- Przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie stanowić zagrożenia dla środowiska ze względu na 

ilość i rodzaj wytwarzanych odpadów pod warunkiem prowadzenia prawidłowej gospodarki 
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odpadami. Wytwarzane na terenie zakładu odpady będą zbierane selektywnie  

(ze szczególnym zwróceniem uwagi na odpady niebezpieczne) i przekazywane sukcesywnie 

firmom specjalistycznym posiadającym stosowne zezwolenia właściwego organu na 

prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania. Odpady będą 

magazynowane w odpowiednich dla danego typu substancji pojemnikach i kontenerach 

ustawionych na utwardzonej nawierzchni i zabezpieczonych przed wpływem czynników 

atmosferycznych. Padłe sztuki lub ubite z konieczności magazynowane będą do czasu ich 

odbioru przez wyspecjalizowaną firmę, w specjalistycznej chłodziarce kontenerowej. Po każdym 

cyklu hodowlanym obornik będzie w całości przekazywany podmiotom zewnętrznym na 

podstawie stosownej umowy. Załadunek obornika na specjalistyczne pojazdy/naczepy odbywać 

się będzie bezpośrednio w kurnikach. 

- Ferma będzie zaopatrywana w wodę na potrzeby socjalne i technologiczne za pomocą 

przyłącza do istniejącej sieci wodociągowej. Eksploatacja zaplecza socjalnego związana będzie  

z powstawaniem ścieków socjalno-bytowych, które odprowadzane będą do szczelnego zbiornika 

bezodpływowego okresowo opróżnianego przez uprawniony do tego podmiot. Budynki 

kurników wyposażone będą w szczelne posadzki stanowiące zabezpieczenie środowiska 

gruntowo-wodnego. Po zakończonym cyklu produkcyjnym obornik z poszczególnych kurników 

przekazywany będzie odbiorcom zewnętrznym w oparciu o stosowne umowy. Załadunek 

obornika na pojazdy transportowe prowadzony będzie wewnątrz hal kurników. Naczepy/pojazdy 

będą uszczelnione i czyszczone przed wyjazdem z kurnika, aby obornik lub odcieki nie spływały 

na drogę w czasie transportu. Czyszczenie i dezynfekcja kurników po zakończonym cyklu 

produkcyjnym prowadzona będzie przy użyciu metod niewiążących się z powstawaniem 

ścieków technologicznych oraz przy wykorzystaniu środków odkażających niewymagających 

spłukiwania. Wody opadowe i roztopowe z terenu zakładu nie będą ujmowane w zorganizowane 

systemy kanalizacyjne i w wyniku naturalnych spływów wnikać będą w grunt w obrębie terenów 

zielonych należących do inwestora. Biorąc pod uwagę charakterystykę przedsięwzięcia oraz 

zastosowane rozwiązania organizacyjno-techniczne stwierdzono, że brak jest przesłanek 

wskazujących na jakąkolwiek możliwość negatywnego oddziaływania planowanego 

przedsięwzięcia na osiągnięcie celów środowiskowych jednolitych części wód 

powierzchniowych i podziemnych w obrębie, których zlokalizowana jest inwestycja. 

- Przedmiotowe przedsięwzięcie zlokalizowane będzie poza obszarami sieci NATURA 2000,  

a także innymi obszarami podlegającymi ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 

r. o ochronie przyrody ( Dz.U. 2013, poz. 627 ze zm.). Ze względu na zasięg oddziaływania 

planowanego przedsięwzięcia nie stwierdzono możliwości negatywnego wpływu na obszary 

Natura 2000 oraz potrzeby przeprowadzania postępowania w sprawie transgranicznego 

oddziaływania na środowisko. Ponadto informacje dostępne w raporcie o oddziaływaniu na 

środowisko oraz w uzupełnieniu raportu są wystarczająco szczegółowe, aby w pełni ocenić 

oddziaływanie planowanego przedsięwzięcia na środowisko. 

 

 Wójt Gminy Poczesna zawiadomieniem z dnia 14.07.2015r.  

Nr GIZ.6220.16.2014.AM na podstawie art. 10 kpa przed wydaniem decyzji 

środowiskowej zawiadomił strony postępowania o możliwości zapoznania się ze 

zgromadzoną dokumentacją w Urzędzie Gminy Poczesna i wypowiedzeniem się  

w ww. sprawie przed jej ostatecznym rozstrzygnięciem. 

Do Urzędu Gminy Poczesna w wyznaczonym terminie nie wpłynęły żadne uwagi ani wnioski. 

 

W przedłożonym raporcie o oddziaływaniu na środowisko wykazano, że przy przyjętych 

założeniach inwestycja nie będzie  powodowała istotnych skutków dla środowiska  

i zdrowia oraz warunków życia ludzi. 

Mając to na uwadze nie stwierdzono potrzeby przeprowadzania ponownej oceny 

oddziaływania na środowisko ani postępowania w sprawie transgranicznego 

oddziaływania na środowisko. 
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Uwzględniając powyżej wymienione rozwiązania oraz warunki wymienione w sentencji decyzji 

należy uznać, że możliwe  potencjalne oddziaływanie na środowisko zostanie wyeliminowane 

lub w istotny sposób ograniczone. 

Ustalone warunki wynikają z obowiązujących regulacji prawnych w zakresie ochrony 

środowiska, a zatem należało orzec jak w sentencji.  

 

Pouczenie 

 

1. Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie 

decyzji o której mowa w art. 72 ust. 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  2013 r.,  

poz. 1235 z późn. zm.); wniosek ten powinien być złożony w terminie 4 lat od dnia,  

w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.  

2. Termin o którym mowa w punkcie 1 może ulec wydłużeniu o 2 lata, jeżeli realizacja 

planowanego przedsięwzięcia przebiega etapowo oraz nie zmieniły się warunki określone 

w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. 

3. Od wydanej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium 

Odwoławczego w Częstochowie za pośrednictwem organu wydającego decyzję,  

w terminie 14 dni od dnia doręczenia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Załączniki: 

 Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia zgodnie z art. 82 ust. 3 ustawy ooś. 

 

 

Otrzymują: 
1. Maksymilian Wawrzyńczak ul. Staszica 46, 42 – 263 Brzeziny Kolonia 

       2.   Strony w ilości powyżej 20 : zgodnie z art. 74 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 2013r., poz. 

1235 z późn. zm.) 

       3.   BIP, Tablica Ogłoszeń Urzędu Gminy Poczesna oraz  w miejscu planowanej inwestycji. 

       4.   a/a 
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Poczesna 14.08.2015r. 

 

Nr GIZ.6220.16.2014.AM 
Załącznik do decyzji 

z dnia 14 sierpnia 2015r.                                                 

 

 

Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia pn : 

 „Budowa dwóch kurników o obsadzie 66000 sztuk brojlerów na działce  

o nr ewid. 10/5 i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku gospodarczego 

na kurnik o obsadzie 32000 sztuk brojlerów na działce o nr ewid. 7/1”  

w miejscowości Młynek, ul. Wiosenna, gmina Poczesna, powiat częstochowski. 
 

              Planowane przedsięwzięcie będzie polegało na budowie dwóch kurników na 

działce o nr ewid. 10/5 i zmianie sposobu użytkowania istniejącego budynku 

gospodarczego na kurnik na działce nr ewid. 7/1 w miejscowości Młynek przy ul. 

Wiosennej na terenie gminy Poczesna. Łączna obsada planowanych kurników wynosić 

będzie 98000 sztuk brojlerów kurzych. Planowane obiekty zlokalizowane będą  

w sąsiedztwie terenów z zabudową zagrodową i mieszkaniową, przemysłowo-

magazynową oraz gruntami leśnymi i nieużytkami.  

W wyniku realizacji przedsięwzięcia na terenie fermy eksploatowane będą następujące 

obiekty kubaturowe: 

- kurnik Nr 1 o obsadzie 32000 szt./cykl z kotłownią – pow. 2120 m
2
  

- kurnik Nr 2 o obsadzie 34000 szt./cykl z kotłownią – pow. 2250 m
2
  

- kurnik Nr 3 o obsadzie 32000 szt./cykl z kotłownią – pow. 2630 m
2
  

- kotłownie wyposażone w kotły o mocy nominalnej 220 kW każdy, opalane węglem 

kamiennym, 

- 6 sztuk silosów paszowych o wymiarach: średnica – 3m, wysokość – 7 m 

pojemności 16 Mg każdy (po dwa silosy dla każdego kurnika); 

 

Teren planowanego przedsięwzięcia jest objęty miejscowym planem zagospodarowania 

przestrzennego przyjętym uchwałą nr 12/II/14 Rady Gminy Poczesna z dnia 11 grudnia 

2014r. - strefa III obejmująca sołectwa Nierada, Michałów, część sołectwa Młynek – 

Mazury, opublikowany w Dzienniku Urz. Woj. Śląskiego (Dz. Urz. Woj. Śląskiego  

z 2014r. poz. 6583 z dnia 17 grudnia 2014r.). 

W obowiązującym planie teren jest oznaczony symbolem – 1RU – teren obsługi produkcji 

rolnej. Przeznaczenie uzupełniające  - teren przetwórstwa surowców rolnych   

i leśnych, hodowli, zabudowa gospodarcza, obsługa komunikacyjna, urządzenia 

infrastruktury technicznej i zieleń towarzysząca. Dla w/w terenu jest dopuszczona 

lokalizacja przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.  

                Planowana ferma składać się będzie z trzech kurników produkcyjnych,  

w których prowadzony będzie chów brojlerów w 6 cyklach w ciągu roku. Czas hodowli 

trwa 6 tygodni, po czym następuje około 10-14 dniowa przerwa technologiczna.  

Poszczególne budynki kurników będą całe zasiedlane równocześnie i całe jednocześnie 

opróżniane.  Drób  będzie  trzymany  systemem  halowym  na  ściółce ze słomy i żywiony  

gotowymi  paszami  zbożowymi,  pełnoporcjowymi  zadawanymi  rurociągiem  do 

karmików. Ptaki będą posiadały stały dostęp do wody podawanej do poideł kroplowych. 

Po zakończeniu cyklu obornik kurzy będzie usuwany specjalistycznym sprzętem i 

przekazywany w całości do zagospodarowania podmiotom zewnętrznym. Kurniki będą 

czyszczone i dezynfekowane, a następnie będzie rozkładana nowa ściółka.  W celu 

utrzymania odpowiednich warunków klimatycznych, kurniki wyposażone będą w 

wentylację mechaniczną i system schładzania oparty o instalację zamgławiania. 
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Wnioskodawca planuje pobierać wodę za pomocą przyłącza do istniejącej sieci 

wodociągowej. 

Woda zużywana będzie na terenie fermy do: 

- pojenia zwierząt (woda dostępna bez ograniczeń). Pojenie kurcząt przewiduje się  

z poideł niewyciekowych ( poidełek  kropelkowych), 

- na potrzeby zamgławiania. 

Na potrzeby zamgławiania zużycie wody szacuje się na poziomie: 

ok. 0,06 m³/cykl, kurnik; w roku na trzy kurniki ok. 1,08 m
3
 

Oszczędności wody wynikać mogą jedynie z ciągłego sprawdzania poideł i likwidowania 

ewentualnych wycieków. 

Zapotrzebowanie na wodę będzie zmienne w trakcie cyklu rozwojowego.  

Zgodnie z Dokumentem BREF zapotrzebowanie na wodę do pojenia brojlerów wynosi: 

Tabela 1. Zużycie wody BAT 

Drób Zużycie wody w 

cyklu produkcyjnym 

dm
3
/osobnik/cykl) 

Roczne zużycie 

wody 

(dm
3
/stanowisko/rok) 

Brojler kurzy         4.5-11.0 27-70 

 

Tabela 2. Planowane zużycie wody przez ptaki  

Drób Zużycie wody w 

cyklu produkcyjnym 

(dm
3 

/ptaka/cykl) 

Roczne zużycie 

wody (dm
3
/ptaka/ 

rok) 

Brojler kurzy 5-10.0 30-60 

 

Łączne średnioroczne zapotrzebowanie na wodę dla przedmiotowych kurników szacuje 

się na poziomie ok.  4411 m³ , a maksymalne do 5881 m
3
. 

 

Dostawa energii planowana jest z istniejącej sieci energetycznej, na podstawie umowy  

z właściwym zakładem energetycznym. Inwestor planuje zapotrzebowanie na energię na 

poziomie 250 MWh. 

Energia cieplna do ogrzewania kurników wytwarzana będzie w indywidualnych 

kotłowniach opalanych węglem. Zainstalowane kotły z rusztem stałym i ciągiem 

naturalnym będą miały nominalną moc cieplną nie wyższą niż 220 kW, sprawność cieplną 

nie mniejszą niż 85 % z emitorem do odprowadzania spalin z kotła o wysokości nie 

mniejszej niż 7,5 m. 

      Tabela 3. Planowane  zużycie surowców. 

   Zużycie  

 na sztuka/cykl  cykl  roczne  

Surowce  słoma - 49 Mg lub 

226m
3 

294 Mg i 1356 m
3 

pasza starter  0,5 [kg] 

 

49 [Mg] 294 [Mg] 

grower  1,8 - 2,0 [kg] 

 

196 [Mg] 1176 [Mg] 

finiszer  1,5 [kg] 

 

147 [Mg] 882 [Mg] 

woda 5-10 dm
3 

od 490,4-

do 980,4 

m
3
 

od 4411 -  do 5881 m
3 
 

kurczęta  - 98000 szt. 588 000 szt. 
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              Eksploatacja zaplecza socjalnego związana będzie z powstawaniem ścieków 

socjalno-bytowych, które odprowadzane będą do szczelnego zbiornika bezodpływowego 

okresowo opróżnianego przez uprawniony do tego podmiot. Inwestor przewiduje 

zatrudnienie maksymalnie 3 pracowników.  

Ilość ścieków bytowych przy zatrudnieniu 3 osób  wynosi 3 x 60 dm
3
/d =180 dm

3
/d 

W skali miesiąca - 5.4 m
3
, a rocznie 64.8 m

3
. 

Budynki kurników wyposażone będą w szczelne posadzki stanowiące zabezpieczenie 

środowiska gruntowo-wodnego. Po zakończonym cyklu produkcyjnym obornik  

z poszczególnych kurników przekazywany będzie odbiorcom zewnętrznym w oparciu  

o stosowne umowy. Załadunek obornika na pojazdy transportowe prowadzony będzie 

wewnątrz hal kurników. Naczepy/pojazdy będą uszczelnione i czyszczone przed 

wyjazdem z kurnika, aby obornik lub odcieki nie spływały na drogę w czasie transportu. 

Czyszczenie i dezynfekcja kurników po zakończonym cyklu produkcyjnym prowadzona 

będzie przy użyciu metod niewiążących się z powstawaniem ścieków technologicznych 

oraz przy wykorzystaniu środków odkażających niewymagających spłukiwania. Wody 

opadowe i roztopowe z terenu zakładu nie będą ujmowane w zorganizowane systemy 

kanalizacyjne i wyniku naturalnych spływów wnikać będą w grunt w obrębie terenów 

zielonych należących do inwestora.  

 W trakcie realizacji prac powstawały będą następujące odpady:  

-17 01 07 – zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06 - ok. 1,0 Mg    

- 17 02 01 – drewno - ok. 0,1 Mg 

- 17 04 07 – mieszaniny metali - ok. 0,2 Mg 

- 17 06 04 – materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01, 17 06 03 - ok. 0,05 Mg                                                                                                                                  

- 15 01 06 – zmieszane odpady opakowaniowe  - ok. 0,3 Mg 

- 15 02 03 – sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania ochronne inne 

niż wymienione w 15 02 02  - ok. 0,02 Mg 

- 20 03 01 – niesegregowane (zmieszane) odpady  komunalne  - ok. 0,1 Mg                                                                                                                                              

Odpady wytworzone na etapie realizacji będą przekazane specjalistycznym firmom 

posiadającym uprawnienia w zakresie gospodarowania odpadami. Wytwarzający odpady 

ma obowiązek usunięcia i przekazania do unieszkodliwienia lub odzysku odpadów po 

zakończeniu prac lub po przygotowaniu ilości odpowiedniej do transportu. W trakcie prac 

ziemnych zostaną wytworzone masy ziemne w ilości ok. 200 Mg, które będą 

zagospodarowane przez inwestora na terenie własnej działki. 

 

W związku z prowadzonym procesem chowu brojlerów powstawały będą następujące 

odpady: 

-  15 01 01 – opakowania z papieru i tektury  - 0,08 Mg  

-  15 01 02 – opakowania z tworzyw sztucznych - 0,05 Mg     

- 150110*–opakowania z tworzyw sztucznych (opakowania po środkach dezynfekcyjnych 

-  po wapnie) - 0,05 Mg   

- 16 02 13* –  zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy  inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12   - 0,005 Mg 

-  20 03 01 – Niesegregowane odpady komunalne  - 0.250 Mg 

Odpady będą magazynowane w odpowiednich dla danego typu substancji pojemnikach  

i kontenerach ustawionych na utwardzonej nawierzchni i zabezpieczonych przed 

wpływem czynników atmosferycznych.  

Wnioskodawca nie przewiduje odzysku żadnego odpadu, wszystkie odpady przekazywane 

będą firmom zewnętrznym. 

 

             Padłe sztuki lub ubite z konieczności magazynowane będą do czasu ich odbioru 

przez wyspecjalizowaną firmę, w specjalistycznej chłodziarce kontenerowej. Po każdym 
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cyklu hodowlanym obornik będzie w całości przekazywany podmiotom zewnętrznym na 

podstawie stosownej umowy. Załadunek obornika na specjalistyczne pojazdy/naczepy 

odbywać się będzie bezpośrednio w kurnikach. 

              Etap likwidacji przedsięwzięcia będzie wiązał się z demontażem urządzeń  

i wywiezieniem ich z terenu inwestora. Budynek pozostanie do dyspozycji inwestora  

w celu innego rodzaju zagospodarowania. 

          W trakcie budowy planowana inwestycja będzie źródłem emisji  

niezorganizowanej, pochodzącej z sypkich materiałów budowlanych, z wykopów oraz   

z silników pojazdów dostarczających materiały budowlane. 

Ze względu na rodzaj emisji i zakres prac, uciążliwość placu budowy ograniczy się tylko 

do najbliższego sąsiedztwa budowy tym bardziej, że unoszone pyły pochodzące  

z materiałów budowlanych są grubo-frakcyjne i ich odległość unoszenia jest niewielka.  

Likwidacja inwestycji wiązać się będzie głównie z demontażem konstrukcji stalowych  

i wywozem wyposażenia. Demontaż konstrukcji może być związany z niewielką emisją 

gazów i pyłów pochodzących z procesów cięcia palnikami spawalniczymi. Wyburzenia  

powinny prowadzić firmy specjalistyczne.  

Na wielkość emisji  z kurnika ma wpływ: 

 konstrukcja pomieszczeń do chowu 

 system wentylacji 

 krotność wymiany powietrza  

 rodzaj ogrzewania  

 ilość i jakość odchodów  

Wśród powstających zanieczyszczeń gazowych w czasie hodowli  kur i pracy instalacji 

towarzyszących (kotłownia, silosy) należy wymienić m.in.: amoniak, podtlenek azotu, 

dwutlenek azotu,  pył, siarkowodór.  

Dominującą substancją jest amoniak. 

Źródła  emisji gazów i pyłów na fermie: 

- kurniki (proces chowu kur)  - instalacja podstawowa 

oraz instalacje pomocnicze : 

- silosy pasz (proces  załadunku paszy ) 

- kotłownia (proces spalania węgla kamiennego do ogrzewania kurnika ) 

- agregat prądotwórczy - paliwo olej opałowy. 

             Z przeprowadzonej analizy wpływu fermy na jakość powietrza wynika, że 

dotrzymane będą wartości odniesienia określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska  

z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji  

w powietrzu (Dz. U. Nr 16, Poz. 87) oraz standardy jakości powietrza określone  

w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów 

niektórych substancji w powietrzu (Dz.U. z 2012 r. poz. 1031). Eksploatacja kurników 

powinna być prowadzona zgodnie z wymogami określonymi w rozporządzeniu Ministra 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie wymagań i sposobu 

postępowania przy utrzymywaniu gatunków zwierząt gospodarskich, dla których normy 

ochrony zostały określone w przepisach Unii Europejskiej (Dz .U. Nr 56, poz 344 ze zm). 

Przed uruchomieniem instalacji wymagane jest uregulowanie stanu formalno – prawnego 

w zakresie wprowadzania gazów i pyłów do powietrza.  

           Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007r.  

w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014r., poz.112), 

dopuszczalne poziomy hałasu obowiązujące na terenie zabudowy mieszkaniowo - 

usługowej wynoszą: LAeqD=55 dB (w porze dziennej) i LAeqN = 45 dB (w porze 

nocnej). Przeprowadzone obliczenia wykazały, że przy uwzględnieniu przyjętych  

w analizie założeń eksploatacja planowanego przedsięwzięcia nie będzie stanowić 

uciążliwości  akustycznej  na  terenach  najbliższej  zabudowy  mieszkaniowej. 

Raport o oddziaływaniu na środowisko oraz jego część dotycząca hałasu został 

uzgodniony przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach oraz 
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Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Częstochowie.  

Na obszarze planowanej inwestycji i w jej sąsiedztwie nie znajdują się tereny objęte 

ochroną prawną w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody  

(Dz.U. z 2013 r., poz. 627 ze zm.). Ponadto planowane przedsięwzięcie nie wpłynie na 

siedliska przyrodnicze i gatunki, dla ochrony których wyznaczono najbliżej zlokalizowane 

obszary Natura 2000. 

W toku oceny oddziaływania na środowisko nie stwierdzono możliwości negatywnego 

oddziaływania na obszary Natura 2000. Ponadto informacje dostępne w raporcie 

oddziaływania na środowisko oraz w uzupełnieniu raportu są wystarczająco szczegółowe, 

aby w pełni ocenić oddziaływanie planowanego przedsięwzięcia na środowisko.  

Mając to na uwadze nie stwierdzono potrzeby przeprowadzenia ponownej oceny 

oddziaływania na środowisko ani postępowania w sprawie transgranicznego 

oddziaływania na środowisko. 

 

 

 

 

 

 

 

 


