Znak : GKP 6220.1.2015

21.04.2015

DECYZJA
O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH
Na podstawie art.71 ust. 1 i 2 pkt. 1 , art. 72 ust. 1 pkt. 4, art. 75 ust.1 pkt.4, art.82 i 85 ust.1 i
ust.2 pkt.1 ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania
na środowisko (Dz. U. z 2008 roku Nr 199,poz.1227 ze zm. ), § 2 ust. 1 pkt. 51 rozporządzenia
Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań
związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na
środowisko (Dz.U. Nr 213, poz.1379) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98,poz. 1071 ze zm. ) po rozpatrzeniu
wniosku przedłożonego przez :

Pana Sylwestra Imiołek zam. Krępa 56 , 99- 434

Domaniewice w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i po
przeprowadzeniu postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko oraz po
uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Łodzi i Państwowym
Powiatowym Inspektoratem Sanitarnym w Łowiczu
ustalam środowiskowe uwarunkowania
dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na: na rozbudowie zespołu inwentarskiego
hodowli bydła mlecznego na dz. nr 989/10, 985/3 i 574 w miejscowości Krępa, gmina Domaniewice,
powiat łowicki, województwo łódzkie.

I.a. Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia.
I.

Zakres przedsięwzięcia obejmuje:
1. Rozbudowę obory nr 1 w kierunku wschodnim, polegającą na dobudowie nowej części, która
zostanie zlokalizowana na działkach o numerach ewidencyjnych 989/10 i 574.
2. Zwiększenie obsady w istniejącej (zachodniej) części obory nr 1 ze 120 DJP do 190 DJP.
3. Budowę dwóch zewnętrznych nadpoziomowych zbiorników na gnojowicę o pojemności co
najmniej 3700 m3 każdy, na działce nr 989/10.
4. Budowę trzech silosów na paszę o pojemności ok. 60 Mg każdy. na działce nr 989/10.
5. Budowę wiaty na słomę na dz. nr 989/10.
6. Budowę wiaty na siano na dz. nr 989/10.
7. Budowę poziomego, przejazdowego silosu na kiszonkę na dz. nr 989/10 o powierzchni zabudowy
ok. 2520m2.
8. Likwidację istniejącego nadpoziomowego zbiornika na gnojowicę o pojemności ok. 450 m 3.

I.

1.

b. 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.
Plac budowy, zaplecze oraz drogi techniczne należy zorganizować w sposób
zapewniający
oszczędne korzystanie z terenu oraz minimalne jego przekształcenie. Plac budowy należy
zaopatrzyć w sorbenty na wypadek wycieku substancji ropopochodnych.

2. Podczas prowadzenia prac budowlanych należy przewidzieć miejsca do parkowania maszyn
budowlanych, na terenie utwardzonym i zabezpieczonym przed ewentualnym wpływem substancji
3.
4.
5.
6.

ropopochodnych na środowisko gruntowo-wodne.
Tankowanie maszyn oraz wszelkie naprawy sprzętu winny być prowadzone poza terenem placu
budowy.
Pracownikom budowlanym należy zapewnić zaplecze socjalne.
Prace budowlane należy ograniczyć do pory dziennej, tj. do godzin 6.00 - 22.00.
Prace budowlane należy prowadzić w porze suchej, przy maksymalnie niskim poziomie wód
podziemnych.

7. W czasie etapu realizacyjnego należy monitorować codziennie w godzinach rannych wykopy pod
kątem znalezienia uwięzionych płazów, gadów oraz małych ssaków. W przypadku znalezienia
uwięzionego zwierzęcia w wykopie ziemnym należy zwierzę oswobodzić. Ponadto prace ziemne
należy prowadzić etapowo przesuwając się tak. aby ewentualne osobniki znajdujące na omawianej
powierzchni zdołały ten teren opuścić.
8. Odpady wytworzone w trakcie budowy i eksploatacji należy gromadzić selektywnie w zależności
od rodzaju odpadów w wydzielonych i przystosowanych miejscach w warunkach odpowiednio
zabezpieczonych przed przedostaniem się do środowiska substancji szkodliwych, przed dostępem
osób postronnych i zwierząt, w oznakowanych pojemnikach i kontenerach, w szczególności
odpady niebezpieczne należy magazynować w atestowanych pojemnikach, a następnie
przekazywać firmom posiadającym stosowne zezwolenie na zbieranie odpadów. odzysk czy
unieszkodliwienie.
9. Wycinkę drzew/krzewów należy ograniczyć do niezbędnego minimum wycinając na potrzeby
przedmiotowego przedsięwzięcia maksymalnie 37 sztuk żywotnika wzdłuż wschodniej ściany
istniejącego budynku inwentarskiego oraz 37 sztuk żywotnika wokół zbiornika na gnojowicę,
tworzących pasy zieleni izolacyjnej.
10. W ramach kompensacji. należy wykonać nowe pasy zieleni izolacyjnej.
11. Prace budowlane należy prowadzić w taki sposób. by istniejące zadrzewienie. nie przeznaczone do
wycinki, zachowało żywotność i dobry stan zdrowotny po zakończeniu etapu realizacji inwestycji.
w razie potrzeby należy stosować zabezpieczenia przed urazami mechanicznymi i innymi
uszkodzeniami, które należy zdemontować po zakończeniu prac prowadzonych w rejonie
zabezpieczonego zadrzewienia.
12. Padłe zwierzęta na zgłoszenie Inwestora winny być odbierane transportem specjalistycznym i
przewożone do miejsc ich unieszkodliwiania (w ciągu doby od upadku zwierzęcia). Do momentu
przyjazdu wyspecjalizowanego podmiotu, padła sztuka winna być przetrzymywana na podłożu
utwardzonym w oborze.
13. Nie należy ingerować zarówno na etapie budowy jak i funkcjonowania przedsięwzięcia w ciek

przepływający od strony północnej terenu inwestycji (Dopływ spod Krępy). Zaplecze budowy
należy zlokalizować w jak największym oddaleniu od cieku. w środkowej lub południowej części
gospodarstwa.
14. Ingerencję w istniejący budynek inwentarski nr 1 należy ograniczyć do minimum (tzn. do
wykonania dobudowy od strony wschodniej). ze względu na jego zasiedlenie przez chroniony
gatunek (wróbel domowy Passer domesticusy. Przy realizowaniu dobudowy części wschodniej
budynku nr 1 należy jednocześnie pozostawić istniejące otwory nad okapem dachu w pozostałych
ścianach budynku nr 1, umożliwiające wlot i wylot ptaków zasiedlających budynek (z
ewentualnym ich udrożnieniem. jeśli zajdzie taka potrzeba).
15. Prace budowlane przy realizacji wschodniej dobudowy budynku nr 1 należy prowadzić poza
okresem od 1 kwietnia do końca lipca.
16.

Należy stosować nawóz naturalny (gnojowicę i obornik) na gruntach własnych i dzierżawionych

zgodnie z Kodeksem dobrej praktyki Rolniczej.
17. Przeładunku wytworzonego nawozu naturalnego należy dokonywać w sposób eliminujący
możliwość zanieczyszczenia wód opadowych i roztopowych oraz środowiska gruntowowodnego
substancjami zawartymi w nawozie.
18. Ruch pojazdów obsługujących obiekt inwentarski winien odbywać się jedynie w porze dziennej.
19. Woda na potrzeby funkcjonowania przedsięwzięcia winna być zapewniona z gminnej sieci
wodociągowej.
20. W projektowanej oborze należy zainstalować poidła wannowe.
21.

Należy prowadzić na bieżąco przeglądy instalacji wodociągowej pozwalające na szybkie wykrycie

ewentualnych nieszczelności.
22. Zużycie mediów należy opomiarować.
23. Karmienie winno odbywać się przy wykorzystaniu zbóż i zielonek z własnych terenów rolnych
oraz częściowo z zakupionych gotowych mieszanek paszowych, Na terenie przedmiotowego
gospodarstwa kiszonki i sianokiszonki winny być sporządzane w przejazdowym silosie na
kiszonkę, natomiast mieszanki paszowe (z zakupu) magazynować w zewnętrznych silosach na
paszę.
24. Silosy na kiszonki winny posiadać odpowiednio wyprofilowane i szczelne dna. uniemożliwiające
przedostanie się soków kiszonkowych do środowiska wodno - gruntowego. Soki kiszonkowe
należy odprowadzać do szczelnych zbiorników, a następnie rozsączyć na pola lub łąki, z których
pochodziła masa roślinna przeznaczona do zakiszania.
25. Pasza dla bydła winna być przygotowywana za pomocą wozu paszowego, który umożliwia
wymieszanie wszystkich składników, a następnie ich zadanie na stół paszowy. W projektowanej
wschodniej części obory nr 1 należy zastosować system podawania paszy: w części hodowlanej bezpośrednio z wozu paszowego na stoły paszowe, w izolatkach i porodówkach - do koryt
paszowych.
26. Powstające ścieki technologiczne z mycia urządzeń udojowych winny być odprowadzane
podziemnym rurociągiem do szczelnego. istniejącego podziemnego zbiornika bezodpływowego,
zlokalizowanego w pobliżu hali udojowej, a następnie wywożone do oczyszczalni ścieków
taborem asenizacyjnym.
27. Mycie obiektu inwentarskiego winno być prowadzone przy użyciu metody na sucho, natomiast
ścieki z mycia urządzeń udojowych winny być odprowadzane do istniejącego podziemnego
szczelnego zbiornika bezodpływowego. Ścieki winny być wywożone taborem asenizacyjnym do

oczyszczalni ścieków.
28. Dezynfekcję pomieszczeń hodowlanych należy przeprowadzać poprzez czyszczenie budynków,
które odbywać się ma na sucho, przy pomocy metody zamgławiania w obecności zwierząt (bez
powstawania ścieków) lub poprzez spryskiwanie powierzchni za pomocą środków ulegających
biodegradacji, nie stwarzających zagrożenia dla środowiska.
29. Wody opadowe i roztopowe z połaci dachowych obiektów należy odprowadzać do gruntu zgodnie
ze spadkiem terenu na działkę Inwestora, bez zakłócania stosunków wodnych terenów sąsiednich.
30. Wody opadowe i roztopowe ze strefy silosu na kiszonkę odprowadzać do studzienek, do których
odprowadzać również soki kiszonkowe, skąd okresowo pobierać je transportem asenizacyjnym i
31.

32.

33.
34.
35.

rozsączać na grunty orne w sposób analogiczny do gnojowicy.
W planowanej oborze należy zapewnić oświetlenie naturalne oraz sztuczne. Budynek inwentarski
winien być wyposażony w kurtyny ścienne (rolety) rozmieszczone na dłuższych ścianach
bocznych oraz świetlik kalenicowy. Z kolei oświetlenie sztuczne należy zapewnić poprzez użycie
lamp energooszczędnych.
Obornik wytwarzany na terenie gospodarstwa winien być usuwany z budynków z częstotliwością
do dwóch razy w roku. Nie może on być magazynowany na zewnątrz obiektów inwentarskich
należy go ładować na środki transportu kołowego bezpośrednio z budynków i wywozić na pola w
celu wykorzystania jako nawóz naturalny.
Obornik usuwać w okresach. kiedy jego rolnicze wykorzystanie jest dopuszczalne prawem.
Obornik i gnojowicę wykorzystywać do nawożenia gruntów należących i dzierżawionych przez
inwestora.
Należy utrzymywać istniejące pas: zieleni na terenie przedmiotowego gospodarstwa. Należy
stosować właściwe zabiegi pielęgnacyjne. by istniejące i projektowane pasy zieleni ochronnej
zachowały swoją funkcję przez cały okres użytkowania obiektów inwentarskich.

I.c. Wymagania dotyczące środowiska niezbędne do uwzględnienia w dokumentacji
wymaganej do wydania decyzji, o której mowa w art. 72 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 03
października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
(Dz. U. z 2008 roku Nr 199,poz.1227 ze zm.).
1. Po zakończeniu procesu inwestycyjnego na terenie gospodarstwa rolno-hodowlanego należącego
do inwestora należy prowadzić hodowlę bydła mlecznego w trzech obiektach inwentarskich o
następującej obsadzie maksymalnej i sposobie zagospodarowania:
-

obora nr 1: łącznie 510 krów, w tym:


części zachodniej (istniejącej) - 190 krów. tj. 190 DJP. utrzymywanych w systemie
wolnostanowiskowyrn. bezściółkowym (rusztowym z matami legowiskowymi) ;
 w części wschodniej (projektowanej) - 300 krów. tj. 300 DJP. utrzymywanych w systemie
wolnostanowiskowyrn,

bezściółkowym

(maty

legowiskowe

i

kanały

gnojowe

z

mechanicznym usuwaniem gnojowicy) oraz 20 krów. tj. 20 DJP. utrzymywanych na ściółce
głębokiej (w izolatkach i porodówkach).
-

obora nr 2 (istniejąca) - 70 cieląt do pół roku, tj. 10,5 DJP. utrzymywanych w systemie

ściółkowym (na ściółce głębokiej);
-

obora nr 3 (istniejąca) - 45 jałówek od pół roku do jednego roku oraz 45 jałówek powyżej jednego
roku, tj. 49,5 DJP, utrzymywanych w systemie wolnostanowiskwyrn, bezściółkowym (rusztowym
z matami legowiskowymi),

2. W oborze numer 1 we wschodnim i zachodnim krańcu części hodowlanej zaprojektować
korytarze gnojowe. z których gnojowica usuwana ma być mechanicznie za pomocą zgarniaczy.
Należy zaprojektować po dwa zgarniacze pracujące w każdym korytarzu gnojowym oraz jeden
zgarniacz poprzeczny. Gnojowica winna być przepompowywana do zaprojektowanych dwóch
nadpoziomowych zbiorników na płynne odchody zwierzęce o pojemności co najmniej 3700 m³
każdy.
3. Zastosować w istniejących oborach oraz projektowanym budynku inwentarskim system
wentylacji grawitacyjnej.
4. W projektowanej wschodniej części obory nr 1 należy zaprojektować system wentylacji
grawitacyjnej ścienno - kalenicowej w postaci otworu ściennego z regulacją za pomocą kurtyny,
który będzie stanowił nawiew powietrza, natomiast wywiew powietrza będzie się odbywał
kanałem wyciągowym wzdłuż kalenicy dachu stanowiącym jednocześnie doświetlenie obory
(świetlik).
5. Należy zaprojektować i wykonać trzykomorowe silosy na kiszonkę o pojemności ok. 60 Mg
każdy.
6. Zaprojektować pasy zieleni izolacyjnej (ochronnej) co najmniej wzdłuż wschodniej ściany
projektowanej wschodniej części obory nr 1 oraz wokół dwóch naziemnych zbiorników na
gnojowicę. Wiek sadzonek. ich wysokość i gęstość sadzenia należy dobrać w taki sposób, by w
jak najszybszym czasie stworzyć zwarty szpaler drzew i/lub krzewów spełniający funkcje
izolacyjne względem otaczających terenów.
7. Projektowane obiekty należy zlokalizować w jak największej odległości od cieku (Dopływ spod
Krępy) zachowując minimalne odległości do cieku poszczególnych obiektów: ok. 6,8 m dla
wschodniej części obory nr 1, ok. 7 m dla silosu na paszę, ok. 15 m dla silosu na kiszonkę, ok. 56
m dla wiaty na słomę i ponad 1OO m dla wiaty na siano oraz naziemnych zbiorników na
gnojowicę.

I.d. Przedsięwzięcie wymaga sporządzenia analizy prealizacyjnej w przedmiocie
oddziaływania w zakresie gospodarki nawozami:
1.

Analiza porealizacyjna w zakresie gospodarki nawozami winna wykazać jak zagospodarowane będą
odchody zwierząt - gnojowica i obornik - jako nawóz naturalny na użytkach rolnych inwestora
(własnych i dzierżawionych). W tym celu przedstawić należy plan nawożenia. dla zagospodarowania
wytworzonego w gospodarstwie nawozu naturalnego, sporządzony bazując na obowiązujących

2.

przepisach prawa i zaopiniowany przez stację chemiczno-rolniczą.
W przypadku niemożliwości zagospodarowania całości wytworzonego nawozu naturalnego należy
do analizy załączyć umowy zbycia. o których mowa w obowiązujących przepisach prawa, na zbycie
pozostałej ilości nawozu naturalnego w celu jego rolniczego wykorzystania. Wraz z umowami należy

3.

załączyć plany nawożenia odbiorców.
Analiza porealizacyjna powinna być wykonana w terminie maksymalnie do 6 miesięcy po oddaniu do
użytkowania inwestycji, ale przed przystąpieniem do nawożenia. Analizę należy niezwłocznie
przedstawić Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Łodzi oraz Wójtowi Gminy
Domaniewice w terminie miesiąca od dnia jej wykonania.

4.

W przypadku. gdy pierwsza analiza porealizacyjna nie będzie uwzględniać odchodów przy
maksymalnej obsadzie na terenie inwestycji, należy wykonać kolejną analizę zawierającą plan
nawożenia, zaopiniowany przez stację chemiczno-rolniczą w przeciągu czterech miesięcy od czasu
osiągnięcia maksymalnej obsady ale przed przystąpieniem do nawożenia tym nawozem naturalnym
(wytworzonym przy maksymalnej obsadzie). Analizę należy niezwłocznie przedstawić Regionalnemu
Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Lodzi oraz Wójtowi Gminy Domaniewice w terminie miesiąca

od dnia jej wykonania.

I. e. Nie określam wymogów w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych,
gdyż

przedsięwzięcie nie zalicza się

do zakładów stwarzających zagrożenie

wystąpienia poważnych awarii w rozumieniu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.
I. f. Nie określam wymogów w zakresie ograniczania transgranicznego oddziaływania na
środowisko
II.a. Stwierdzam, iż z przeprowadzonej oceny oddziaływania na środowisko nie wynika
potrzeba wykonania kompensacji przyrodniczej; nie stwierdzam konieczności
wykonania takiej kompensacji.

III. Stwierdzam, iż nie zachodzi

potrzeba

przeprowadzenia

ponownej

oceny

oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w ramach postępowania w sprawie
wydania, o których mowa a art. 72 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 03 października 2008 roku
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w
ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 roku
Nr 199,poz.1227 ze zm.).
Integralną częścią niniejszej decyzji jest załącznik nr 1: Charakterystyka przedsięwzięcia.

UZASADNIENIE
W dniu 04.02.2015 (data wpływu 05.02.2015) Pan Sylwester Imiołek zam. Krępa
56 , 99-434 Domaniewice wystąpił z wnioskiem do Wójta Gminy Domaniewice o wydanie
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego
dla
realizacji przedsięwzięcia polegającego na: na rozbudowie zespołu inwentarskiego hodowli bydła
mlecznego na dz. nr 989/10, 985/3 i 574 w miejscowości Krępa, gmina Domaniewice, powiat łowicki,
województwo łódzkie.

Ze względu na wnioskowanie o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia
mogącego zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, stosownie do § 2 ust. 1 pkt.51
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213,poz.1397), do wniosku
załączono raport o oddziaływaniu na środowisko dla w/w przedsięwzięcia wykonany przez
Biuro Geologii i Sozologii GEOTECHNIKA Aleje Sienkiewicza 44 , 99- 400 Łowicz.
W dniu 16.02.2015 Wójt Gminy Domaniewice zawiadomił o wszczęciu postępowania
oraz o możliwości składania uwag i wniosków . Informacja została podana do publicznej
wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu Gminy Domaniewice- w
Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu oraz na tablicy ogłoszeń w
miejscu prowadzenia inwestycji – we wsi Krępa.
Na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu
informacji o środowisku oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199,poz.
1227 z późn zm.) Wójt Gminy Domaniewice w dniu 29 lipca 2013 r. pismem nr GKP
6220.1.2015 wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi oraz
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łowiczu o uzgodnienia
środowiskowych uwarunkowań warunków realizacji inwestycji polegającej na:
polegającego na rozbudowie zespołu inwentarskiego hodowli bydła mlecznego na dz. nr 989/10, 985/3 i
574 w miejscowości Krępa, gmina Domaniewice, powiat łowicki, województwo łódzkie.

Regionalny
Dyrektor
Ochrony
Środowiska
w
Łodzi
pismem
nr
WOOŚ.4242.43.2015.JCH. z dnia 23 lutego 2015 roku wezwał Wójta Gminy Domaniewice o
uzupełnienie braków formalnych wniosku.
Wójt Gminy pismem dnia 4 marca 2015 roku uzupełnił braki.
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi pismem z dnia 23 marca 2015 r.
wezwał również wnioskodawcę do uzupełnienia informacji zawartych w raporcie.
Wnioskodawca uzupełnił informacje. Po otrzymaniu informacji Regionalny Dyrektor
Ochrony Środowiska w Łodzi postanowieniem znak WOOŚ 4242.43.2015.JCH.2 z dnia
09.04. 2015r. ( data wpływu 13.04.2015 ) uzgodnił realizację przedsięwzięcia i jej warunki.

Planowane przedsięwzięcie polegające na rozbudowanie zespołu inwentarskiego hodowli bydła
mlecznego na dz. nr 989/ 10., 985/3 i 574 w miejscowości Krępa. gmina Domaniewice. powiat łowicki.

województwo łódzkie zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 51 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w
sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213. poz. 1397 ze zm.) tu
cyt.: „ chów lub hodowla zwierząt w liczbie nie mniejszej niź 210 dużych jednostek przeliczeniowych
inwentarza" zaliczane są do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko.
W wyniku realizacji zamierzenia inwestycyjnego łączna maksymalna obsada na terenie zespołu

inwentarskiego zwiększy się ze 180 DJP do 570 DJP.
Obecnie w obszarze w/w działek znajdują się następujące budynki i obiekty towarzyszące:
1. Budynek mieszkalny o powierzchni zabudowy ok. 157 m2;
2.

Budynek gospodarczy o powierzchni zabudowy 930 m2;

3. Obora nr 1 wraz z zapleczem socjalno - technicznym o powierzchni zabudowy ok. 1660,2 m2:
4. Budynek hali udojowej o powierzchni zabudowy ok. 223 m2;
5. Obora nr 2 (cielętnik) o powierzchni zabudowy ok. 212 m2;
6. Obora nr 3 wraz z częścią gospodarczą o powierzchni zabudowy ok. 543 m2: w tym obora nr 3
- 380,64 m2. część gospodarcza - 162,36 m2:
7. Budynek gospodarczy o powierzchni zabudowy 701,6 m2;
8. Silos poziomy. przejazdowy na kiszonkę o powierzchni zabudowy ok. 2640 m2:
9. Nadpoziomowy zbiornik na gnojowicę o pojemności 450 m³.
Na terenie gospodarstwa wykonane są niezbędne przyłącza wodociągowe i energetyczne oraz
podziemne zbiorniki bezodpływowe na ścieki (bytowe i technologiczne). Źródłem zaopatrzenia w wodę
jest wodociąg gminny.
Teren, na którym Inwestor planuje realizację ocenianego zadania inwestycyjnego, stanowi dz. nr
989/10, 985/3 i 574 w miejscowości Krępa, gmina Domaniewice, powiat łowicki, województwo łódzkie.
Bezpośrednie otoczenie nieruchomości stanowią:
-

na północ od działki nr 574 rozciąga się kompleks leśny zwany „Sulejówek";

-

na wschód od działki nr 989/10 oraz 994 (będących własnością Inwestora) rozciąga się rozległy
obszar gruntów użytkowanych rolniczo, głównie jako grunty orne oraz łąki kośne/pastwiska;

-

na południe działka nr 989/10 graniczy:


w części zachodniej z drogą lokalną, poza którą zlokalizowane są grunty inwestora (dz. nr
989/2, 989/4 i989/3) użytkowane jako grunty rolne oraz częściowo jako tereny leśne;



w części centralnej z działką nr 989/6 będącą własnością inwestora. W obszarze ww. działki
znajduje się budynek mieszkalny:


-

w części wschodniej z działką nr 993, użytkowaną rolniczo;

na zachód od granic zespołu inwentarskiego (po północnej stronie drogi lokalnej) zlokalizowana
jest zabudowa przysiółka Krępa Podrzeczna. Najbliższy budynek mieszkalny zlokalizowany jest
w obszarze działki nr 985/.2. w odległości ok. 10 m od zachodniej granicy zespołu inwentarskiego
oraz ok. 82 m od projektowanej obory.
Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Domaniewice

zatwierdzonego uchwałą Nr XXXIV/129/97 Rady Gminy Domaniewice z dnia 29 sierpnia 1997 r. część
działki nr 989/10 położona jest:
-

na terenie urbanistycznym oznaczonym symbolem 2.04.KGg. przeznaczonym pod wewnętrzną
drogę ogólnodostępną jednostek osadniczych;

-

na terenie urbanistycznym oznaczonym symbolem 2.03.MR.j. przeznaczonym pod zabudowę
zagrodową z mieszkaniowo-usługową.

Część działki nr 985/3 położona jest na terenie urbanistycznym oznaczonym symbolem 2.03.MRj.
przeznaczonym pod zabudowę zagrodową z mieszkaniowo-usługową.
Jak wynika z informacji przedstawionych w uzupełnieniu do raportu realizacja planowanego
przedsięwzięcia spełniać ma wszystkie zasady i warunki zagospodarowania określone w ww. uchwale dla
terenu urbanistycznego oznaczonego symbolem 2.03.MRj.
Według przedstawionych informacji w rejonie lokalizacji przedmiotowego zespołu inwentarskiego
brak jest innych obiektów przeznaczonych do hodowli zwierząt (najbliższe gospodarstwa rolne
zlokalizowane są w odległości ponad 280 m na zachód od przedsięwzięcia), jak również brak jest
przedsięwzięć mogących być źródłem emisji hałasu przemysłowego. Projektowana rozbudowa obory nr l
będzie polegała na dobudowie nowej części od strony wschodniej, co związane będzie z wyburzeniem

części wschodniej ściany istniejącego budynku. Projektowana wschodnia część obory nr 1 będzie to
budynek jednokondygnacyjny o wymiarach zewnętrznych ok. 43 m x 72 m i wysokości ( do kalenicy) - ok.
12.5 m. Ściany zewnętrzne budynku oraz pokrycie dachu zaprojektowano z płyt warstwowych z rdzeniem
poliuretanowym lub styropianowym. W budynku przewiduje się wydzielenie strefy hodowlanej dla krów
mlecznych (o powierzchni zabudowy ok. 34 m x 72 m = 2448 m²) oraz łącznika ( o powierzchni zabudowy
ok. 9 m x 72 m = 648 m²), w którym zostaną wydzielone: porodówki. izolatki oraz korytarz.
W części hodowlanej utrzymywane będą krowy mleczne w ilości maksymalnie 300 sztuk (300
DJP) w systemie bezuwięziowyrn (wolnostanowiskowym), bezściółkowym (maty legowiskowe i korytarze
gnojowe z mechanicznym usuwaniem gnojowicy). W osi części hodowlanej będzie znajdował się korytarz
paszowy, po bokach którego rozmieszczone będą kojce dla zwierząt. We wschodnim i zachodnim krańcu
części hodowlanej będą znajdowały się korytarze gnojowe, z których gnojowica usuwana będzie
mechanicznie za pomocą zgarniaczy. Zaprojektowano po dwa zgarniacze pracujące w każdym korytarzu
gnojowym oraz jeden zgarniacz poprzeczny. Gnojowica będzie następnie przepompowywana do
projektowanych nadpoziomowych zbiorników na płynne odchody zwierzęce.
W łączniku będą znajdowały się porodówki dla krów (maksymalnie 10 stanowisk) oraz izolatki
(maksymalnie 10stanowisk). Zwierzęta utrzymywane będą na ściółce.
W projektowanej wschodniej części obory nr 1 zaprojektowano system wentylacji grawitacyjnej
ścienno - kalenicowej. We wschodniej ścianie budynku wykonany zostanie otwór ścienny z regulacją za
pomocą kurtyny, który będzie stanowił nawiew powietrza, natomiast wywiew powietrza będzie się
odbywał kanałem wyciągowym wzdłuż kalenicy dachu stanowiącym jednocześnie doświetlenie obory

(świetlik). Projektowana część obory nr 1 zostanie podłączona do przyłącza sieci wodociągowej i przyłącza
elektroenergetycznego.
Inwestor planuje posadowienie na terenie gospodarstwa silosów komorowych o pojemności
wystarczającej do wykarmienia zwierząt w założonym okresie. Nie przewiduje się ogrzewania budynku
obory.
W fazie przygotowania terenu oddziaływanie na środowisko występować będzie w niedługim
okresie czasu i ograniczać się będzie jedynie do pory dziennej. Krótkotrwały okres trwania prac
związanych z przygotowaniem terenu pod budowę pozwala prognozować, że etap ten nie wpłynie
negatywnie na otoczenie. W fazie budowy inwestycji oddziaływania występować będą na wszystkie
obszary środowiska,
Źródłem emisji zanieczyszczeń do powietrza w trakcie prowadzonych prac budowlanych będzie
transport samochodowy związany z dostawami materiałów i wyposażenia oraz z pracami budowlano
montażowymi. Wskazane źródła z uwagi na swój charakter zaliczają się do emisji niezorganizowanej, a
wielkość emitowanych zanieczyszczeń do powietrza uzależniona będzie od wielu czynników poczynając
od rodzaju. stanu technicznego urządzeń i sprzętu. a kończąc na warunkach klimatycznych. W trakcie
budowy obiektu wystąpią oddziaływania akustyczne związane z wykonywaniem prac montażowych, pracą
sprzętu budowlanego oraz transportem materiałów i surowców. Oddziaływanie to będzie miało miejsce
tylko w porze dziennej. Odpady powstające na etapie budowy stanowiły będą własność podmiotów
zewnętrzny eh. świadczących na terenie inwestycji usługi budowlane. W związku z powyższym firma
budowlana będzie odpowiedzialna za prawidłowe postępowania z wytwarzanymi odpadami.
Oddziaływanie ewentualnych uciążliwości na środowisko, występujące na etapie budowy będzie miało
jedynie zasięg lokalny, ograniczający się bezpośrednio do placu budowy.
Przy przyjętych założeniach projektowych i planowanych rozwiązaniach technicznych oraz
przedstawionych w raporcie danych o emisji i jej parametrach, nie będą występowały przekroczenia

dopuszczalnych poziomów albo wartości odniesienia substancji w powietrzu.
W raporcie przeprowadzono również analizę oddziaływania na klimat akustyczny.
Obliczenia propagacji hałasu w środowisku wywołanego działalnością przedmiotowego zespołu
inwentarskiego wykonano za pomocą programu komputerowego SON2 wersja 4.0 autorstwa firmy .Eko-

Soft" z Łodzi, w którym zastosowano model obliczeniowy zgodny z normą PN-ISO 9613- 2:2002.
Przeprowadzona analiza akustyczna wykazała, że w czasie eksploatacji inwestycji planowane źródła hałasu
nie spowodują przekroczeń dopuszczalnych poziomów hałasu na terenach podlegających ochronie
akustycznej.
Zapotrzebowanie na wodę dla przedmiotowego zadania inwestycyjnego realizowane będzie z
gminnego przyłącza wodociągowego.
Wody opadowe i roztopowe z terenu inwestycji, w tym z terenów utwardzonych i dachu będą bez
oczyszczania, powierzchniowo wprowadzane do ziemi w granicach nieruchomości, stanowiącej własność
inwestora. Wody opadowe i roztopowe z rejonu istniejącego oraz projektowanego silosu na kiszonkę
odprowadzane będą razem z sokami kiszonkowymi do studzienek, a następnie będą rozsączane na
gruntach ornych w sposób analogiczny do gnojowicy.
Budynek nr 1 zasiedlony jest przez wróbla i brak widocznych śladów zasiedlenia go przez
jaskółki.
Przed rozpoczęciem prac mogących doprowadzić do zniszczenia gatunków chronionych i ich
siedlisk. umyślnego płoszenia lub niepokojenia lub mieć inny negatywny wpływ na gatunki chronione
należy uzyskać stosowne zezwolenia, zgodnie z art. 56 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 627 ze zm.). W sytuacji uniemożliwienia wlotu
i wylotu ptaków zasiedlających budynek nr 1. czynność taka wymaga uzyskania zezwolenia, o którym
mowa powyżej. wraz z wykonaniem kompensacji utraty siedliska. Jednakże w raporcie wskazano. że
dobudowa do części wschodniej budynku nr 1 nowego obiektu inwentarskiego, nic spowoduje zniszczenia
siedliska gatunku chronionego. Obecnie otwory. z których korzystają wróble znajdują się także w
zachodniej ścianie budynku pod okapem dachu. jak również ptaki korzystają z otwartych wrót obory. Tym
samym dostęp do budynku zostanie zachowany.
Teren przedmiotowego zespołu inwentarskiego na działce nr 574, 985/3 oraz 989/10 w
miejscowości Krępa nie znajduje się na obszarze podlegającym ochronie na podstawie ustawy z dnia 16
kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody

(t.

j. Dz. U. z 2013 r., poz. 627 ze zm.), w tym nie znajduje się ,w

obrębie jakiegokolwiek obszaru należącego do Europejskiej Sieci Ekologicznej NATURA. 2000. Najbliżej
zlokalizowanymi obszarami są:
- Obszary Natura 2000: Pradolina Warszawsko-Berlińska PLB 100001 – 1,1 km. Pradolina BzuryNeru PLH100006 - 1,1 km;
Obszar Chronionego Krajobrazu Pradoliny Warszawsko-Berlińskiej - 0,75 km;
- Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Bzury - 9,84 km.
Wykonane analizy oddziaływania przedmiotowej inwestycji na środowisko pokazują. iż
wymienione obszary chronione znajdują się poza zasięgiem oddziaływania planowanego przedsięwzięcia.
Realizacja zamierzenia inwestycyjnego nie będzie zatem negatywnie oddziaływać na żaden z ww.
obszarów podlegających ochronie. Z uwagi na rodzaj i skalę planowanej inwestycji przedsięwzięcie nic
będzie miało znaczącego negatywnego oddziaływania na cele ochrony. przedmioty ochrony, integralność
obszarów i spójność Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000.
W raporcie wyliczono. że na terenie zespołu inwentarskiego w ciągu roku wytwarzane będzie ok.
14 005 m; gnojowicy oraz 640 Mg obornika, co związane będzie z produkcją ok. 56 210,5 kg azotu.
Minimalny areał niezbędny do wykorzystania nawozów naturalnych, które będą wytwarzane na terenie

przedmiotowego zespołu inwentarskiego (obornika i gnojowicy) wynosi 331 ha. Jak wynika z treści
raportu obecnie Inwestor dysponuje gruntami o łącznej powierzchni ok. 263 ha. przy czym powierzchnia
gruntów na których można stosować nawozy naturalne wynosi ok. 247 ha. Po zakończeniu
przedmiotowego procesu inwestycyjnego grunty o powierzchni ok. 247 ha pozwolą inwestorowi na
zagospodarowanie ok. 74,7 % wytwarzanego azotu. W związku z powyższym inwestor przed
uruchomieniem produkcji w projektowanej wschodniej części obory nr 1 zadeklarował podpisanie umowy
dzierżawy lub zakupienie gruntów rolnych o powierzchni min. 84 ha.
Prawidłowo wykonany plan pozwala racjonalnie gospodarować nawozami naturalnymi i
mineralnymi mając na uwadze zarówno czynniki ekonomiczne, jak i ochronę środowiska. Plan nawozowy
obejmuje rozdział nawozów naturalnych i mineralnych pod poszczególne rośliny i pola w gospodarstwie z
uwzględnieniem ich dawek, terminów ich stosowania. zakwaszenia i zasobności gleby w składniki
pokarmowe. Jedną z ważniejszych rzeczy jest również oszacowanie i wykorzystanie składników
nawozowych (głównie nawozów naturalnych) wyprodukowanych i dostępnych w gospodarstwie. W
planie nawozowym wyróżnić można dwa ważne aspekty: rolniczy i ochrony środowiska, a podstawową
zasadą jest określenie maksymalnej dawki azotu wprowadzanej z nawozami naturalnymi do 170 kg
N/ha/rok.
Gęstość zaludnienia dla gminy Domaniewice wynosi 54 osoby / km² ( GUS 2013 .Na terenie
przedsięwzięcia oraz w jego najbliższym otoczeniu:
brak jest obszarów wodno-błotnych i obszarów o płytkim zaleganiu wód podziemnych:

-

nie znajdują się obszary wybrzeży:
-

nie znajdują się obszary górskie. najbliższe tereny leśne to kompleks zwany „Sulejówek"
zlokalizowany na północ od zespołu inwentarskiego oraz dwa obszary leśne położone na południe
i południowych zachód od terenu przedsięwzięcia:
nie znajdują sic strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych nie

-

występują obszary. na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone:
-

brak jest obszarów o krajobrazie mającym znaczenie historyczne lub kulturowe:

-

nie występują obszary wymagające szczególnej ochrony czystości powietrza tj. parki narodowe.
leśne kompleksy promocyjne, oraz obszary, na których znajdują się pomniki historii wpisane na
„ Listę Dziedzictwa Światowego".
Z przedstawionej dokumentacji nie wynika aby w zasięgu oddziaływania przedsięwzięcia

znajdowały się obszary przylegające do jezior czy też uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej. Z
uwagi na położenie przedsięwzięcia w stosunku do granicy państwa (lokalizacja w centralnej Polsce) oraz
możliwy zasięg znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia w fazie jego realizacji. eksploatacji i
likwidacji. ograniczający się jedynie do terenu działki wnioskodawcy, stwierdza się brak występowania
oddziaływania transgranicznego.
Realizacja planowanej inwestycji winna nastąpić z zachowaniem obowiązujących przepisów
prawa m.in. z zachowaniem wymaganych odległości zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra
Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 7 października 1997 r. w sprawie warunków technicznych,
jakim powinny odpowiadać budowle rolnicze i ich usytuowanie (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 81). Masy
ziemne pochodzące z wykopów winny być w części wykorzystane do wyrównania terenu w obrębie terenu
własności Inwestora przedsięwzięcia lub przekazane innym podmiotom do wykorzystania w innej
lokalizacji, zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 21 marca 2006 r. w sprawie
odzysku lub unieszkodliwiania odpadów poza instalacjami i urządzeniami (Dz. U. Nr 49, poz. 356).
Z odpadami pochodzenia zwierzęcego należy postępować zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu

Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 z dnia 21 października 2009 r. określającym przepisy
sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia
przez ludzi, i uchylającym rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 (rozporządzenie o produktach
ubocznych pochodzenia zwierzęcego) (Dz. U. UE L 09.300.1 ze zm.) w powiązaniu z ustawą z dnia z
dnia 22 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób
zakaźnych zwierząt oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r., poz. 29). Odpady weterynaryjne
wytwarzane w związku z diagnozowaniem. leczeniem i profilaktyką weterynaryjną należy
niezwłocznie przekazywać uprawnionemu lekarzowi weterynarii świadczącemu usługi leczenia
zwierząt, będącemu wytwórcą ww. odpadów zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 32 ustawy z dnia 14 grudnia
2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21 ze zm.). Dawki, terminy stosowania oraz sposób
nawożenia nawozami naturalnymi powinny być zgodne z zapisami ustawy z dnia 10 lipca 2007 r. o
nawozach i nawożeniu, rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 kwietnia 2008 r.
w sprawie szczegółowego sposobu stosowania nawozów oraz prowadzenia szkoleń z zakresu ich
stosowania, Obiekt inwentarski spełniać winien wymogi rozporządzenia Ministra Rolnictwa i
Rozwoju Wsi z dnia 28 czerwca 201 O r. w sprawie minimalnych warunków utrzymywania gatunków
zwierząt gospodarskich innych niż te, dla których normy ochrony zostały określone w przepisach Unii
Europejskiej (Dz. U. Nr 116, poz. 778). Na etapie realizacji i eksploatacji inwestycji należy stosować
sprzęt i urządzenia w dobrym stanie technicznym zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z
dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń używanych na zewnątrz
pomieszczeń w zakresie emisji hałasu dla środowiska (Dz. U. Nr 263, poz. 2202 ze zm.), gwarantując
dotrzymanie wartości dopuszczalnych poziomów hałasu na terenach podlegających ochronie
akustycznej. Realizacja nowego obiektu i elementów infrastruktury przedsięwzięcia winna nastąpić z
zachowaniem wymaganych odległości zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Rolnictwa i
Gospodarki Żywnościowej z dnia 7 października 1997 r. w sprawie warunków technicznych, jakim
powinny odpowiadać budowle rolnicze i ich usytuowanie (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 81) oraz
rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych.
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 ze zm.). Emisja hałasu
do środowiska w trakcie eksploatacji przedsięwzięcia nie może naruszać standardów jakości
środowiska i winna być zgodna z dopuszczalnymi wartościami określonymi przepisami prawa.
charakterystycznymi dla terenu oddziaływania przedsięwzięcia,
Informacje dostępne w raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko są
wystarczająco szczegółowe, aby ocenić oddziaływanie planowanego zamierzenia inwestycyjnego na
środowisko. Mając powyższe na uwadze nie wskazano potrzeby przeprowadzenia ponownej oceny
oddziaływania na środowisko. Planowane przedsięwzięcie po zrealizowaniu , nie będzie stwarzało
zagrożenia dla środowiska.

POUCZENIE
1. Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium
Odwoławczego w Skierniewicach w terminie 14 dni od daty otrzymania za moim
pośrednictwem.

2. Zgodnie z art. 72 ust. 3 ustawy OOŚ decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach
dołącza się do wniosku o wydanie decyzji , o których mowa w art. 72 ust. 1 ustawy z dnia
03 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie oraz
o ocenach oddziaływania na środowiska (Dz.U. z 2008 r., Nr 199,poz. 1227 z późn zm.)
Złożenie wniosku powinno nastąpić w terminie 4 lat od dnia w którym decyzja o
środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna. W w/w termin może ulec
wydłużeniu o dwa lata , jeżeli realizacja planowanego przedsięwzięcia przebiega etapowo
oraz nie zmieniły się warunki określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
3. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza
praw własności i uprawnień osób trzecich.
4. W przypadku , kiedy realizacja planowanego przedsięwzięcia naruszać będzie przepisy o
ochronie gatunkowej roślin, grzybów i zwierząt , należy uzyskać stosowne zezwolenie , o
których mowa w art.56 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z
2009 r. Nr 151,poz.1220, z późn zm.)
Załączniki:
1. Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia.
Otrzymują :
Otrzymują:
1. Sylwester Imiołek
Krępa 56
99 – 434 Domaniewice
2. Sołtys wsi Krępa
3. a/a

Decyzja zostaje opublikowana
1. Na tablicy Urzędu Gminy w Domaniewicach,
2. W biuletynie informacji publicznej Gminy Domaniewice
Wójt Gminy Domaniewice
Paweł Kwiatkowski

