Budzyń, dnia 28 czerwca 2011 r.

GKM.6220.4.2011

DECYZJA
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia
Na podstawie art. 71 ust. 1 i ust. 2 pkt. 2, art. 75 ust. 1 pkt. 4, art. 84 oraz art. 85 ust. 1
i ust. 2 pkt. 2 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 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), § 3 ust. 1 pkt. 103
lit. a tiretu 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r.
w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r.
Nr 213, poz. 1397) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku
Inwestora z dnia 12 kwietnia 2011 r. Pana Macieja Kowalaka zam. przy ul. Dworcowej 40,
64-840 Budzyń w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
dla przedsięwzięcia polegającego na „ADAPTACJI STAREGO BUDYNKU
NA CHLEWNIĘ I ROZBUDOWIE TUCZARNI O POWIERZCHNIĘ 271,62 m2
I WARCHLAKARNI O POWIERZCHNI 496,05 m2” na działce o numerze
ewidencyjnym 205/4 położonej w miejscowości Sokołowo Budzyńskie w Gminie Budzyń

orzekam
I. Realizację przedmiotowego przedsięwzięcia i stwierdzam brak potrzeby
przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
II. Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik do decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach.

Uzasadnienie
W dniu 12 kwietnia 2011 r. do Wójta Gminy Budzyń wpłynął wniosek
od Pana Macieja Kowalaka zam. przy ul. Dworcowej 40, 64-840 Budzyń w sprawie wydania
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
polegającego na „ADAPTACJI STAREGO BUDYNKU NA CHLEWNIĘ
I ROZBUDOWIE TUCZARNI O POWIERZCHNIĘ 271,62 m2 I WARCHLAKARNI
O POWIERZCHNI 496,05 m2” na działce o numerze ewidencyjnym 205/4 położonej
w miejscowości Sokołowo Budzyńskie w Gminie Budzyń.
Wójt Gminy Budzyń zwrócił się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
w Poznaniu i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Chodzieży z wnioskiem
znak: GKM.6220.4.2011 z dnia 18 kwietnia 2011 o wydanie opinii w sprawie konieczności

sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko planowanego przedsięwzięcia
i określenie jego zakresu.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Chodzieży, po zapoznaniu się
z kartą informacyjną przedsięwzięcia stanowiącą załącznik do wniosku o wydanie decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedmiotowej inwestycji,
opinią znak: ON.NS-72/2-7(4.1)/11 z dnia 4 maja 2011 r., która wpłynęła
do tutejszego organu w dniu 5 maja 2011 r., postanowił nałożyć na Inwestora potrzebę
przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia.
W związku z toczącym się postępowaniem w w/w sprawie, Regionalny Dyrektor
Ochrony Środowiska w Poznaniu pismem znak: WOO-I.4240.218.2011.AR1
z dnia 4 maja 2011 r., które wpłynęło do tutejszego organu w dniu 6 maja 2011 r.,
powiadomił o wezwaniu Inwestora do uzupełnienia karty informacyjnej oraz wezwał
Wójta Gminy Budzyń do złożenia dodatkowych wyjaśnień na temat faktycznego
zagospodarowania przestrzennego i przeznaczenia terenów wokół planowanej inwestycji.
Wójt Gminy Budzyń udzielił informacji odpowiadając na pisemne wezwanie pismem znak:
GKM.6220.4.2011 z dnia 20 maja 2011 r.
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu postanowieniem
znak: WOO-I.4240.218.2011.AR1 z dnia 24 maja 2011 r., które wpłynęło do tutejszego
urzędu w dniu 27 maja 2011 r., wyraził opinię, że dla niniejszego przedsięwzięcia
nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Ponadto, w/w organ
przesłał pismem z dnia 25 maja 2011 r. uzupełnienie karty informacyjnej Inwestora,
które wpłynęło do tutejszego organu w dniu 30 maja 2011 r.
W związku z powyższym, po zapoznaniu się z kartą informacyjną przedsięwzięcia
stanowiącą załącznik do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizację przedmiotowej inwestycji i jej uzupełnieniem, opiniami obu w/w organów,
oraz kierując się szczegółowymi uwarunkowaniami związanymi z zakwalifikowaniem
inwestycji do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko
zgodnie z § 3 ust. 1 pkt. 103 lit. a tiretem 2 Rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać
na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397), tutejszy organ postanowieniem
znak: GKM.6220.4.2011 z dnia 6 czerwca 2011 r. odstąpił od obowiązku sporządzenia
raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia
polegającego na „ADAPTACJI STAREGO BUDYNKU NA CHLEWNIĘ
I ROZBUDOWIE TUCZARNI O POWIERZCHNIĘ 271,62 m2 I WARCHLAKARNI
O POWIERZCHNI 496,05 m2” na działce o numerze ewidencyjnym 205/4 położonej
w miejscowości Sokołowo Budzyńskie w Gminie Budzyń.
Biorąc powyższe pod uwagę, a także uwarunkowania wymienione w art. 63 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 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) przeanalizowano:
skalę i charakter inwestycji, wykorzystanie terenu w fazie realizacji i eksploatacji,
ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony wartości przyrodniczych, zasobów
naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich.
Planowane przedsięwzięcie polega na adaptacji starego budynku gospodarczomagazynowego na chlewnię oraz dobudowaniu do niego tuczarni o powierzchni 271,62 m2
i warchlakarni o powierzchni 496,05 m2. Ponadto, Inwestor przewiduje wybudowanie
zamkniętego zbiornika na gnojowicę o pojemności 864 m3 i wyposażonej w zbiornik
na odcieki płyty obornikowej o powierzchni 300 m2. Na potrzeby inwestycji planuje się
hodować tuczniki w ilości 800 sztuk i warchlaki w ilości 400 sztuk. Łączna obsada zwierząt
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na terenie gospodarstwa wyniesie 140 DJP, a ich chów utrzymywany będzie na płytkiej
ściółce.
Inwestor będzie posiadał wystarczającą pojemność zbiornika przeznaczonego
do przechowywania płynnych nawozów naturalnych (gnojówki), który zapewni możliwość
ich gromadzenia przez okres, co najmniej 4 miesięcy. Planowana płyta obornikowa zapewni
przetrzymywanie obornika również przez ten sam okres. Część nawozów naturalnych
odbierana będzie przez rolników indywidualnych na podstawie umów, a część
wykorzystywana będzie przez Inwestora na gruntach własnych.
Woda przeznaczona do pojenia świń dostarczana będzie z wodociągu gminnego.
Ścieki bytowe oraz z mycia pomieszczeń inwentarskich będą gromadzone w zbiorniku
bezodpływowym i wywożone do oczyszczalni ścieków, z kolei wody opadowe i roztopowe
będą odprowadzane powierzchniowo do gruntu.
W celu utylizacji odpadów powstających w wyniku eksploatacji inwestycji
przewidywany jest odbiór przez wyspecjalizowany podmiot. Padłe zwierzęta będą
przechowywane w specjalnych, szczelnie zamkniętych kontenerach i odbierane przez firmę
zewnętrzną. Wobec powyższego, nie przewiduje się negatywnego wpływu inwestycji
na środowisko gruntowo-wodne przy zastosowaniu w/w rozwiązań chroniących środowisko.
Eksploatacja przedmiotowej fermy będzie źródłem emisji substancji do powietrza.
Z uwagi na stosunkowo niewielką skalę przedsięwzięcia, stosowanie niskobiałkowych pasz
ograniczających emisje odorów, nie przewiduje się by jego eksploatacja powodowała
przekroczenia dopuszczalnych poziomów substancji w powietrzu. Biorąc pod uwagę
zastosowanie wentylacji grawitacyjnej i znaczną odległość budynków inwentarskich
od zabudowy mieszkaniowej nie przewiduje się pogorszenia klimatu akustycznego w rejonie
inwestycji.
Przedmiotowa inwestycja znajduje się poza obszarami podlegającymi ochronie
na podstawie przepisów ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r.
(Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 120 z późn. zm). Najbliżej położonym obszarem Natura 2000
jest PLH300044 Jezioro Kaliszańskie, które znajduje się w odległości ok. 12 km
od planowanej inwestycji. Uwzględniając lokalizację przedsięwzięcia poza obszarami
podlegającymi ochronie, nie przewiduje się negatywnego oddziaływania inwestycji
na środowisko przyrodnicze, w tym na obszary chronione, a w szczególności na gatunki,
siedliska przyrodnicze lub siedliska gatunków roślin i zwierząt dla ochrony których zostały
wyznaczone w/w obszary Natura 2000, ani pogorszenia integralności tych obszarów
lub jego powiązania z innymi obszarami.
Jednocześnie należy stwierdzić, iż w toku prowadzonego postępowania
administracyjnego, tut. organ spełniając wymóg art.10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 z późn. zm.)
poinformował strony o możliwości zapoznania i wypowiedzenia się co do zebranych
materiałów w toku postępowania prowadzonego w związku z przedsięwzięciem polegającym
na „ADAPTACJI STAREGO BUDYNKU NA CHLEWNIĘ I ROZBUDOWIE TUCZARNI
O POWIERZCHNIĘ 271,62 m2 I WARCHLAKARNI O POWIERZCHNI 496,05 m2”
na działce o numerze ewidencyjnym 205/4 położonej w miejscowości Sokołowo Budzyńskie
w Gminie Budzyń.
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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 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.
2. Termin, o którym mowa w pkt. 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 niniejszej decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego
Kolegium Odwoławczego w Pile złożone za pośrednictwem tutejszego organu w terminie
14 dni od daty otrzymania pisma.

Informacja
Niniejsza decyzja:
- nie uprawnia do wycinki drzew,
- nie zastępuje pozwolenia na budowę lub pozwolenia wodno-prawnego, lecz stanowi
podstawę do ubiegania się o w/w pozwolenia.
Załącznik – charakterystyka przedsięwzięcia.
Otrzymują:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Maciej Kowalak
ul. Dworcowa 40, 64-840 Budzyń
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Poznaniu
ul. 28 Czerwca 1956 r. 223/229, 61-485 Poznań
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
ul. Składowa 5, 64-800 Chodzież
Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu
Rejonowy Oddział w Pile, ul. Motylewska 7, 64-920 Piła
Irena Górniak
Wyszyny 47, 64-834 Wyszyny
Gmina Budzyń
ul. Lipowa 6, 64-840 Budzyń
a/a
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