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Przepisy
 Ustawa z 3.10.2008r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o
ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz.U.
z 2016r. poz.353 ze zm.) - ustawa ooś
 Rozporządzenie Rady Ministrów z 9.11.2010r. w
sprawie przedsięwzięć mogących znacząco
oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2016r.
poz.71 ze zm.) § 2 pkt.51i § 3 pkt.102 i 103.
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§ 2 pkt.51
• chów lub hodowla zwierząt w liczbie nie mniejszej niż 210

dużych jednostek przeliczeniowych inwentarza (DJP - przy
czym za liczbę DJP przyjmuje się maksymalną możliwą
obsadę inwentarza); współczynniki przeliczeniowe sztuk
zwierząt na DJP są określone w załączniku do
rozporządzenia;

§ 3 pkt.102
• chów lub hodowla zwierząt, inne niż wymienione w § 2

ust. 1 pkt 51, w liczbie nie mniejszej niż 60 dużych
jednostek przeliczeniowych inwentarza (DJP);
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§ 3 pkt. 103.

• chów lub hodowla zwierząt, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 51,
w liczbie nie mniejszej niż 40 dużych jednostek przeliczeniowych
inwentarza (DJP), jeżeli działalność ta prowadzona będzie:
a) w odległości mniejszej niż 100 m od następujących terenów w
rozumieniu przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i
Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i
budynków, nie uwzględniając nieruchomości gospodarstwa, na którego
terenie chów lub hodowla będą prowadzone: mieszkaniowych; innych
zabudowanych z wyłączeniem cmentarzy i grzebowisk dla zwierząt;
zurbanizowanych niezabudowanych; rekreacyjno-wypoczynkowych z
wyłączeniem kurhanów, pomników przyrody oraz terenów zieleni
nieurządzonej niezaliczonej do lasów oraz gruntów zadrzewionych i
zakrzewionych;
b) na obszarach objętych formami ochrony przyrody, o których mowa w
art.6ust.1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody, lub w otulinach form ochrony przyrody, o których mowa w art.6
ust. 1 pkt.1-3 tej ustawy;
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Opiniowane/uzgadniane przedsięwzięcia - chów zwierząt
(budynki inwentarskie) zlokalizowane są na terenach
nie/objętych miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego na terenach :
• przemysłowo - usługowych;
• produkcji i obsługi produkcji w gospodarstwach rolnych,
hodowlanych, ogrodniczych, w tym obiekty obsługi rolnictwa,
składy i magazyny, obiekty produkcji zwierzęcej i roślinnej;
• obsługi i produkcji w gospodarstwach rolnych, hodowlanych
i ogrodniczych;
• produkcji rolnej;
Najbliższa zabudowa mieszkaniowa znajduje się w odległości
od 50 m – 800m od planowanego przedsięwzięcia .
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Z analizowanych dokumentów (KIP i załączniki)
wynikało, że :
(1)
•

•

•
•
•

przedłożone przez inwestora informacje ( w karcie informacyjnej jak i jej
uzupełnieniu) wyczerpują w pełni wszystkie zagadnienia, konieczne do
właściwej oceny oddziaływania zamierzenia inwestycyjnego na
środowisko;
obory( budynki inwentarskie) nie wymagają ogrzewania ( brak emisji
gazów i pyłów);
ścieki z mycia krów kierowane będą do szczelnego zbiornika
bezodpływowego;
obornik będzie usuwany za pomocą zgarniacza na płytę obornikową;
gnojówka odprowadzana będzie grawitacyjnie do podziemnego
szczelnego zbiornika, o pojemności umożliwiającej gromadzenie
odchodów z okresu sześciomiesięcznego;
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Z analizowanych dokumentów (KIP i
załączniki) wynikało, że :
(2)
•
•
•

•

obornik i gnojówka będą wykorzystywane do nawożenia
gruntów rolnych w ramach prowadzonego gospodarstwa;
obszary Natura 2000 znajdują się w odległości od 3-7 km od
planowanego przedsięwzięcia;
realizacja przedsięwzięcia ( budowa obory) nie wymaga
wycinki drzew;
brak
informacji
o
protestach
społeczności
lokalnej
(mieszkańców).

7

Z analizowanych dokumentów (KIP i załączniki) wynikało, że :
(3)
•

w trakcie realizacji i eksploatacji
przedsięwzięcia nie będzie
występowała ingerencja w koryta cieków, brak przesłanek wskazujących
na możliwość negatywnego oddziaływania przedsięwzięcia na
osiągnięcie celów środowiskowych jednolitych części wód podziemnych
i powierzchniowych, w obrębie których jest zlokalizowane.

Mając powyższe informacje na uwadze, uwzględniając wymagania zawarte
w ustawie ooś, a w szczególności : niewielka skala przedsięwzięcia i
niewielki zasięg oddziaływania, którym nie jest objęta żadna zabudowa
mieszkaniowa, dla 6 przedsięwzięć nie stwierdzono konieczności
przeprowadzenia ooś.
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Obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na
środowisko (1)
dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na
środowisko polegającego na chowie zwierząt stwierdzono i ustalono
zakres raportu z uwagi na :
- rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia
• zmiana kwalifikacji przedsięwzięcia ( z § 3 do § 2 );
• zakres informacji zawartych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia,
nie pozwala jednoznacznie stwierdzić, czy planowane przedsięwzięcie
nie będzie wypływać negatywnie na środowisko i zdrowie ludzi;

• rozbudowa instalacji spowoduje zaliczenie jej do instalacji mogących
powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów
przyrodniczych albo środowiska jako całości w rozumieniu
rozporządzenia MŚ z dnia 26.07.2002r w sprawie rodzajów instalacji
mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych
elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości ;
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Obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na
środowisko (2)
dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na
środowisko polegającego na chowie zwierząt stwierdzono i ustalono

zakres raportu z uwagi na :
- usytuowanie przedsięwzięcia :
bliska zabudowa mieszkaniowa ( protesty mieszkańców, konflikty
społeczne ), drogi osiedlowe nie przystosowane do transportu;
- rodzaj i skalę możliwego oddziaływania:
realizacja: emisja hałasu i substancji do powietrza, pochodząca z
pracy maszyn i pojazdów transportujących materiały budowlane;
eksploatacja : emisja hałasu, emisja substancji gazowych i pyłowych
do powietrza (odory);
czas trwania oddziaływania - po realizacji przedsięwzięcia może być
ciągły;
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Treść raportu o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia na
środowisko np. dla przedsięwzięcia- rozbudowa i modernizacja
instalacji do hodowli brojlerów kurzych oraz zwiększenie rocznej
produkcji fermy drobiu….(1) :
Opis planowanego przedsięwzięcia, w tym w szczególności:
a) opisu rzeczywistego zagospodarowania terenu przeznaczonego
pod przedmiotową inwestycję oraz terenu będącego w zasięgu jej
oddziaływania,
b) charakterystykę przedsięwzięcia z uwzględnieniem parametrów
budynków, obiektów i niezbędnej infrastruktury technicznej tj.
instalacje i urządzenia, powierzchnia zajmowanego terenu pod
inwestycję,
c) opisu linii technologicznej.
 Opis poszczególnych elementów środowiska objętych
oddziaływaniem planowanego przedsięwzięcia, w tym:
a) uwarunkowania hydrologiczne terenu inwestycji, wskazać
rozwiązania zabezpieczające środowisko gruntowo-wodne przed
zanieczyszczeniem,
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Treść raportu o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia na
środowisko np. dla przedsięwzięcia- rozbudowa i modernizacja
instalacji do hodowli brojlerów kurzych oraz zwiększenie rocznej
produkcji fermy drobiu…. (2) :
b) wskazać źródło zaopatrzenia w wodę, podać łącznie zaopatrzenie
w rozbiciu na poszczególne cele,
c) wskazać elementy przyrodnicze środowiska, z uwzględnieniem form
ochrony przyrody określonych w art. 6 ustawy z dnia 16.04. 2004 r.
o ochronie przyrody . Opis winien dotyczyć wszystkich występujących
na terenie inwestycji i w obszarze jej oddziaływania form ochrony
przyrody ze szczególnym uwzględnieniem gatunków roślin, zwierząt,
grzybów chronionych oraz siedlisk przyrodniczych i gatunków
wymienionych w dyrektywie siedliskowej,

d) przedstawić ocenę wpływu planowanego przedsięwzięcia na cele
środowiskowe zawarte w „Planie gospodarowania wodami na
obszarze dorzecza Wisły” w związku z art. 81 ust.3ustawy ooś.
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Treść raportu o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia
na środowisko np. dla przedsięwzięcia- rozbudowa i
modernizacja instalacji do hodowli brojlerów kurzych oraz
zwiększenie rocznej produkcji fermy drobiu….(3)
 Przewidywane rodzaje i ilości zanieczyszczeń, wynikające
funkcjonowania planowanego przedsięwzięcia, w tym:

z

a) opis zorganizowanych źródeł emisji zanieczyszczeń do powietrza,
b) informację na jakiej podstawie zostaną ustalone wielkości emisji
zanieczyszczeń,
c) opis niezorganizowanych źródeł emisji zanieczyszczeń do
powietrza,

d) analizę rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w powietrzu,
obejmującą wszystkie źródła emisji zanieczyszczeń wykonaną
zgodnie z obowiązująca metodyką, z uwzględnieniem aktualnego
stanu jakości powietrza określonego przez WIOŚ.
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Treść raportu o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia na
środowisko np. dla przedsięwzięcia- rozbudowa i modernizacja
instalacji do hodowli brojlerów kurzych oraz zwiększenie rocznej
produkcji fermy drobiu….(4)
e)podanie charakterystyki źródeł hałasu, określenie wielkości i zasięgu
oddziaływania planowanego przedsięwzięcia pod względem emisji
hałasu na terenach podlegających ochronie akustycznej;
g) podanie propozycji poziomów dopuszczalnych hałasu przenikającego
do środowiska,
f) określenie sposobu zagospodarowania wód opadowych z terenów
utwardzonych(drogi dojazdowe, parkingi/miejsca postojowe) z dachów
oraz ścieków bytowych i technologicznych,

g) określenie rodzaju, przewidywanych ilości i sposobu postępowania z
odpadami powstającymi w wyniku eksploatacji oraz na etapie
ewentualnej likwidacji wg kodów stosownie do rozporządzenia MŚ w
sprawie katalogu odpadów, określić ilość odpadów, wskazać miejsce
czasowego magazynowania poszczególnych grup odpadów.
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Treść raportu o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia na
środowisko np. dla przedsięwzięcia- rozbudowa i modernizacja
instalacji do hodowli brojlerów kurzych oraz zwiększenie rocznej
produkcji fermy drobiu….(5)

Wskazania rozwiązań organizacyjnych i technicznych
minimalizujących uciążliwości przedsięwzięcia w stosunku do
poszczególnych elementów środowiska, w tym ograniczenia
niezorganizowanej emisji zanieczyszczeń do powietrza i
charakterystycznych odorów.

Przeanalizowania kwestii dotyczących kumulacji oddziaływań
na środowisko biorąc pod uwagę zrealizowane i planowane
inwestycje na tym terenie, zlokalizowane w
obszarze
oddziaływania przedmiotowej inwestycji.
Analizy dotyczącej możliwości konfliktów społecznych
związanych z planowanym przedsięwzięciem.
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Treść raportu o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia
na środowisko np. dla przedsięwzięcia- rozbudowa i
modernizacja instalacji do hodowli brojlerów kurzych oraz
zwiększenie rocznej produkcji fermy drobiu….(6)
Opisu analizowanych wariantów, w tym wariantu proponowanego
przez wnioskodawcę jego uzasadnienie oraz racjonalnego wariantu
alternatywnego i wariantu najkorzystniejszego dla środowiska, wraz
z uzasadnieniem ich wyboru.
W roś ponad zakres wymagany ustawą ooś (art. 66 ust. 1 pkt 7 lit
b) należy odnieść się do zmian klimatycznych, konieczności
adaptacji do tych zmian oraz emisji gazów cieplarnianych w
szczególności:
- ocenić wpływ i wrażliwość planowanego przedsięwzięcia na
zmiany klimatu,
- przeprowadzić analizę wrażliwości na zmiany klimatyczne, w tym
przewidywany wpływ zmian klimatu na eksploatację przedsięwzięcia
oraz rozważenie potrzeby adaptacji do zmian.
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Odmowa uzgodnienia realizacji przedsięwzięcia i
określenia warunków w przypadku braku uzupełnień,
wyjaśnień dotyczących (1):

•

•

•

•

•

informacji o rodzajach terenów podlegających ochronie
akustycznej znajdujących się najbliżej miejsca lokalizacji
planowanej fermy drobiu;
rozbieżności w odległościach lokalizacji fermy od najbliższej
zabudowy
mieszkaniowej
wynoszące
200m
(
opinia
mieszkańców, mpzp, raport);
informacji o pracy wentylatorów w porze nocnej; określenia
izolacyjności akustycznej planowanego przedsięwzięcia;
błędnych informacji
na temat wielkości emisji np.pyłu
zawieszonego PM 10 z projektowanego kurnika( podano roczną
emisję pyłu PM10 - 2,67 Mg/rok po przeliczeniu emisja pyłu PM10
wynosi 2,92 Mg/rok);
rozwiązań ograniczających uciążliwość odorową;
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Odmowa uzgodnienia realizacji przedsięwzięcia i
określenia warunków w przypadku braku uzupełnień,
wyjaśnień dotyczących (2):
•

•

•

•

wpływu inwestycji na środowisko przyrodnicze w tym :
oddziaływania
skumulowanego,
opisu
oddziaływania
planowanego przedsięwzięcia na obszary objęte ochroną na
podstawie ustawy o ochronie przyrody;
uzasadnienia
braku
wpływu
przedsięwzięcia
na
cele
środowiskowe jednolitych części wód ( jcw), w tym zwłaszcza wód
podziemnych (jcwpd);
informacji nt. lokalizacji i pojemności szamba; ogrodzenia od drogi
i zjazdu na drogę; ilości i magazynowania gnojowicy,
sposobu zabezpieczenia drzew przed uszkodzeniem
mechanicznym i chemicznym.
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