
                                                                                     Świedziebnia,  18.01.2012r. 

 

GP.6220.1.2012 

 

 Decyzja  

 

 

 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia 

 

 

 Na podstawie art. 71 ust.1,2 pkt 2 ,art. 72 ust. 1, art. 73, art. 75 ust. 1 pkt 1,4, ust. 3, 

art. 80 ust. 3, art. 82, art. 85 ust. 2, 3, art. 86 ustawy z dnia 3 października 2008 roku  

o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 

środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 z 2008 r.,             

poz. 1227z późn. zm.),  § 2 ust. 1 pkt 51  rozporządzenia Rady Ministrów dnia 9 listopada 

2010 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać oraz 

szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do 

sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 z późn. zm.) 

oraz na podstawie art.104,  Kodeksu Postępowania Administracyjnego po rozpatrzeniu  

wniosku  Pana Andrzeja Gapy zam. w Świedziebni, 87-335 Świedziebnia  z dnia 23.05.2011 

roku o wydanie decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację 

przedsięwzięcia pn. ,,rozbudowa fermy drobiu w miejscowości Chlebowo na działce 115/1, 

119, 120
 
  w miejscowości Chlebowo, gmina Świedziebnia”. 

 

określam  

środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia pn. 
 

,, rozbudowa fermy drobiu  na działce 115/1, 119, 120
 
  w miejscowości Chlebowo, gmina 

Świedziebnia” na rzecz Pana Andrzeja Gapa  zam. Świedziebnia  gm. Świedziebnia 

 

1.Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia: 

 

Rozbudowa fermy drobiu w miejscowości Chlebowo na działce 115/1, 119, 120
 

w miejscowości Chlebowo, gmina Świedziebnia . 

 

2.Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczegółowym 

uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów 

naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich: 

 

1. Planowana inwestycja  nie może negatywnie oddziaływać na środowisko naturalne. 

Uciążliwość przedsięwzięcia winna zamknąć się w granicach władania terenem przez 

inwestora. Ewentualna uciążliwość winna mieś charakter krótkotrwały, lokalny i tylko 

w fazie realizacji przedsięwzięcia. 

 

     2.   Przedsięwzięcie wymaga sporządzenia analizy porealizacyjnej w zakresie:  

           badań rozprzestrzeniania się hałasu w środowisku.  Pomiary należy przeprowadzić          

           w  rejonie najbliższej zabudowy zagrodowej zarówno w porze dnia jak i nocy, po 

           upływie 6 miesięcy od dnia oddania obiektu do użytkowania, a wyniki i wnioski 

           niezwłocznie przedstawić w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska                        

          w  Bydgoszczy, jak i w Wojewódzkim Inspektoracie  w Bydgoszczy, celem 

          weryfikacji. 



 

        

3.Wymagania dotyczące ochrony środowiska koniecznie do uwzględnienia w projekcie 

budowlanym: 

 

1. Uciążliwość inwestycji nie może wykraczać poza teren władania, nie może 

powodować konfliktów społecznych oraz naruszać interesy osób trzecich. 

2. Dokumentacja projektowa przedsięwzięcia wymaga uzgodnienia z odpowiednimi 

instytucjami . 

3. Przy projektowaniu i realizacji przedsięwzięcia należy przyjąć technologię                   

i urządzenia techniczne przyjazne środowisku tj. eliminujące lub ograniczające wpływ 

obiektu budowlanego na środowisko przyrodnicze i zdrowie ludzi. 

4. W dokumentacji należy uwzględnić: 

- wodę dostarczać z istniejącej sieci wodociągowej, 

            - wody opadowe i roztopowe z terenów utwardzonych, skierować poprzez  kratki     

               wpustów  oraz komory osadnicze, do rowu melioracyjnego, 

            - z chwila podłączenia zamierzenia do sieci kanalizacji sanitarnej, zbiornik 

               bezodpływowy na ścieki socjalno-bytowe niezwłocznie zlikwidować,  

            - w projektowanym  kurniku zastosować 12 sztuk wentylatorów dachowych                

                o poziomie mocy akustycznej nie przekraczającej 75 dB i wydajności jednostkowej 

               wynoszącej ok. 15000 m 
3 

/h  zlokalizowanych na wys. min. H – 6,5 m oraz 6 

               wentylatorów szczytowych o poziomie mocy akustycznej nie przekraczającej 80 dB 

              i wydajności jednostkowej  wynoszącej ok. 25000 m
3 

/h zlokalizowanych na wys. 

               min. H – 4 m ,  

             -zapewnić izolacyjność akustyczną ścian projektowanych kurników na poziomie 

              minimum  30 dB, 

             -agregat prądotwórczy o maksymalnym poziomie dźwięku do 100 dB umieścić         

              w   pomieszczeniu o izolacyjności ścian na poziomie 50 dB, 

            - posadowić 4 silosy do magazynowania paszy wyposażone w filtry przeciwpyłowe 

              umożliwiające uzyskanie stężenia zawieszonego (PM 10) za filtrem wynoszącego 

              max. 50 mg/m
3 

,  

 

5. Na etapie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia należy podjąć 

następujące działania : 

- prace budowlane i ziemne należy rozpocząć poza okresem lęgowym ptaków, 

- podczas realizacji inwestycji należy używać wyłącznie sprawnego sprzętu, 

- nie magazynować smarów, olejów i innych produktów ropopochodnych               

w pobliżu budowy, zwłaszcza przy wykonywanych wykopach, 

- na etapie budowy wszelkie prace organizować w taki sposób, aby powodować jak 

najmniejszą uciążliwość dla klimatu akustycznego. 

- dokonywać systematycznej kontroli wszystkich maszyn i urządzeń na placu 

budowy pod katem wzrostu hałasu, 

- prace budowlane prowadzić w godzinach dziennych, 

- na etapie realizacji inwestycji wyznaczyć miejsca tymczasowego gromadzenia 

odpadów i sukcesywnie przekazywać je do zagospodarowania lub 

unieszkodliwiania, 

- obszar niezajęty pod inwestycję , po zakończeniu prac zrekultywować,  

- odpady  segregować i składować w wydzielonym miejscu,  pojemnikach, 

zapewniając ich regularny odbiór przez uprawnione  podmioty.  Odpady 

niebezpieczne segregować celem wywozu do specjalistycznych przedsiębiorstw 



zajmujących się ich unieszkodliwianie.  Miejsca ich gromadzenia należy 

zabezpieczyć przed skażeniem środowiska, 

- odpady zawierające składniki niebezpieczne magazynować w wydzielonych          

i przystosowanych miejscach w sposób uniemożliwiający przedostanie się 

substancji niebezpiecznych do środowiska i przekazywać je odbiorcom 

posiadającym stosowne pozwolenia, 

- odpady z produkcji zwierzęcej przechowywać w szczelnych kontenerach  do czasu 

przekazania odbiorcom do unieszkodliwiania w wyspecjalizowanych zakładach 

utylizacyjnych, 

- na terenie fermy nie prowadzić procesu suszenia i magazynowania pomiotu,           

z powstający obornik kierować bezpośrednio na  przyczepy i bezzwłocznie,           

z zastosowaniem szczelnego przykrycia, wywozić poza teren fermy, 

- nawozy naturalne wykorzystać w celach rolniczych z zachowaniem przepisów 

szczegółowych w tym zakresie,  

- prowadzić okresowe przeglądy instalacji wentylacyjnej oraz instalacji związanych 

z przygotowaniem i rozprowadzaniem pasz, 

            -  pomiot kurzy niezagospodarowany jako nawóz naturalny traktować jako odpad         

                 i  postępować   z nim zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.               

                o   odpadach ( Dz.U.  z 2010r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm),  

- transport samochodowy na terenie fermy  prowadzić wyłącznie w godzinach 

dziennych, 

- zastosować odpowiednie metody żywieniowe polegające na modyfikacji składu 

paszy lub suplementu w celu ograniczenia wydalania azotu i związków 

odorotwórczych,  

- utrzymywać wysoki poziom higieny pomieszczeń inwentarskich, w celu 

ograniczenia emisji gazów, substancji złowonnych oraz areozoli bakteryjnych,  

- zastosować urządzenia wentylacyjne oraz technologiczne charakteryzujące się 

niskim poziomem dźwięku, 

- urządzenia i instalacje powodujące nadmierną uciążliwość akustyczną wyposażyć 

w obudowy dźwiękochłonne,   

- w celu eliminowania emisji związków złowonnych  należy stosować dodatki 

wiążące azot w ściółce, 

- wokół wnioskowanej działki, w szczególności od strony najbliższej położonej 

zabudowy zagrodowej zlokalizowanej od strony południowo-zachodniej  

wprowadzić gęstą zieleń izolacyjną zimnozieloną. 

 

 

4.Wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych, w odniesieniu 

do przedsięwzięć zaliczanych do zakładów stwarzających wystąpienia poważnych 

awarii. 

 

 Nie formułuje się, należy stosować się do wymagań  jednostek organizacyjnych 

upoważnionych  do uzgadniania i opiniowania dokumentacji technicznej. 

 

5. Wymogi w zakresie ograniczenia transgranicznego oddziaływania na środowisko          

w odniesieniu do przedsięwzięć, dla których przeprowadzono postępowanie dotyczące 

transgranicznego oddziaływania na środowisko. 

 

Nie określa się, nie prowadzono postępowania dotyczącego transgranicznego postępowania 

na środowisko. 



 

6.Wymogi w zakresie stwierdzenia konieczności utworzenia obszaru ograniczonego 

użytkowania. 

 

Nie stwierdza się konieczności utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania.  

 

7. Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik do niniejszej decyzji. 

 

 

Uzasadnienie 

 

 

Postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. ,,rozbudowa fermy drobiu            

w miejscowości Chlebowo na działce 115/1, 119, 120
 
  w miejscowości Chlebowo, gmina 

Świedziebnia” zostało wszczęte na wniosek  Pana Andrzeja Gapa  zam. Świedziebnia  gm. 

Świedziebnia z dnia 23.05.2011 r. 

 

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

w sprawie  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. 1397 z późn. zm.), 

planowane przedsięwzięcie zaliczane jest do inwestycji mogących pogorszyć stan 

środowiska, dla którego  sporządzenie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na 

środowisko jest obligatoryjnie wymagane.  

W dniu  23. 05. 2011 r.   Pan Andrzej Gapa zam. Świedziebnia  gm. Świedziebnia  wystąpił    

z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na zadanie pn. 

,,rozbudowa fermy drobiu w miejscowości Chlebowo na działce 115/1, 119, 120
 

w miejscowości Chlebowo, gmina Świedziebnia”.  

O wszczęciu postępowania powiadomiono mieszkańców, którzy w określonym terminie nie 

wnieśli żadnych uwagi i nie zgłosili zastrzeżeń. 

 Zgodnie z art.59 ust.1, art. 61 ust.1, art. 64 ust 1 pkt. 1), 2) , ust 2  ustawy  z dnia 3 

października 2008 roku  o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 

Nr 199 z 2008 r., poz. 1227 z póżn. zm.), Wójt Gminy Świedziebnia wystąpił do 

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brodnicy oraz Regionalnego Dyrektora 

Ochrony Środowiska w Bydgoszczy  o wydanie  opinii co do konieczności przeprowadzenia 

oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko planowanej inwestycji.. 

Na podstawie opinii nr N.NZ-42-Św-187/2847/11 z dnia 07.06.2011 r. Państwowego 

Powiatowego  Inspektora Sanitarnego w Brodnicy uznano za celowe opracowanie raportu       

o oddziaływaniu na środowisko oraz postanowienia nr WOO. 4240.502.2011.AMP.1 z dnia 

16. 06.  2011r.   Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy orzeczono, że 

dla planowanego  przedsięwzięcia,  istnieje konieczność przeprowadzenia oceny 

oddziaływania na środowisko dla którego należy opracować raport o oddziaływaniu na 

środowisko. 

 Na podstawie art. 77 ust. pkt 1) 2  ustawy  z dnia 3 października 2008 roku                   

o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 

środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 z 2008 r. , poz. 1227 

z póżn. zm.),   Wójt Gminy Świedziebnia wystąpił do Państwowego Powiatowego Inspektora 

w Brodnicy oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy w sprawie 



uzgodnienia warunków realizacji dla powyższego przedsięwzięcia. Na podstawie opinii 

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brodnicy nr N.NZ-42-Ś-373/5401/11  

z dnia 26.10.2011 r.  uznano, że planowana rozbudowa fermy drobiowej  ze względu na 

zdrowie ludzi i ochronę środowiska może być zrealizowana przy spełnieniu n/w warunków: 

- uciążliwość inwestycji nie może wykraczać poza teren władania, nie może 

powodować konfliktów społecznych oraz naruszać interesów osób trzecich. 

Na podstawie  postanowienia WOO.4242.288.2011.AMP.1z dnia  5 stycznia 2012r.  

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy  uzgodniono realizację 

przedsięwzięcia pod warunkiem prawidłowego rozwiązywania gospodarki ściekowej              

z wykluczeniem zastosowania zbiorników bezodpływowych. 

Podczas prowadzonego postępowania dokonano szczegółowej analizy uwarunkowań, 

związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na 

środowisko do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko, określonych w § 2 ust.1 

pkt 51 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. 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. 1397 z późn. zm.), a także 

 odpowiednich kryteriów selekcji,  wymienionych w załączniku III Dyrektywy 85/337/EWG 

Rady Wspólnot Europejskich z dnia 27 czerwca 1985 r. w sprawie oceny skutków 

wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne 

85/337/EWG (Dz. U. UE L 175 z dnia 5 lipca 1985 z późn. zm.).  

Projektowane przedsięwzięcie realizowane będzie w miejscowości Chlebowo obręb 

Chlebowo na działce nr 115/1,119,120. Podczas analizy wszystkich uwarunkowań 

związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu 

przedsięwzięcia na środowisko stwierdzono, iż w zasięgu oddziaływania przedmiotowego 

przedsięwzięcia nie występują obszary wodno-błotne oraz inne o płytkim zaleganiu wód 

podziemnych, obszary wybrzeży, obszary górskie lub leśne, strefy ochronne ujęć wody           

i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych, obszary na których standardy jakości 

środowiska zostały przekroczone, obszary przylegające do jezior, uzdrowiska i obszary 

ochrony uzdrowiskowej. Projektowana inwestycja realizowana będzie poza wyznaczonymi, 

mającymi znaczenie dla Wspólnoty Europejskiej oraz potencjalnymi obszarami Natura 2000, 

a prace realizowane w zakresie budowy nowej infrastruktury na rzecz przedmiotowego 

przedsięwzięcia nie będą prowadzić do pogorszenia stanu siedlisk przyrodniczych najbliżej 

zlokalizowanych obszarów Natura 2000 PLH 040035 Mszar Płociczno, odległej od 

projektowanej inwestycji o 16 km, położony na terenie Gminy Świedziebnia. 

Z uwagi na rodzaj projektowanego przedsięwzięcia oceniono, iż jego negatywne 

oddziaływanie na środowisko będzie miało charakter lokalny, krótkotrwały, występujący 

głównie podczas fazy realizacji (budowy), o zasięgu ograniczonym do granic działek 

ewidencyjnych objętych planowaną inwestycją. Wykorzystanie zasobów naturalnych będzie 

minimalne. Organizacja robót budowlanych oraz zastosowanie rozwiązania techniczne 

powinny zminimalizować negatywne oddziaływanie na środowisko. Przedsięwzięcie nie 

powinno pogorszyć warunków bytowych mieszkańców. W związku z realizacją planowanej 

inwestycji nie powinno wystąpić zjawisko kumulacji negatywnych oddziaływań na 

środowisko. Projektowane przedsięwzięcie nie stwarza ryzyka wystąpienia poważnej awarii, 

a także wyklucza się możliwość jego transgranicznego oddziaływania. 

Po uzyskaniu powyższych uzgodnień wydano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach 

zgody na realizację w/w przedsięwzięcia. 

.  

 

 



 

Pouczenie 

 

 Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium 

Odwoławczego w Toruniu za pośrednictwem Wójta Gminy Świedziebnia w terminie 14 dni 

od dnia otrzymania decyzji. 

Niniejszą decyzję należy dołączyć do wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowę 

zgodnie z ustawą z dnia  7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane.  Wniosek ten powinien zostać 

złożony nie później niż przed upływem 2 lat od dnia,  w którym decyzja o środowiskowych 

uwarunkowaniach stała się ostateczna. 

Termin ten może ulec wydłużeniu o 2 lata jeżeli realizacja planowanego przedsięwzięcia 

przebiega etapowo oraz nie zmieniły się warunki w niniejszej decyzji. 

 

                                                                                               

                                                                                                                                                                                                    

 

Załączniki: 

 

1. Charakterystyka inwestycji 

 

 

Otrzymują: 

 

1. Pan Andrzej Gapa 

    Świedziebnia 

    87-335 Świedziebnia 

 

2. a/a 

 

Podano do publicznej wiadomości przez : 

 

1. Umieszczenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Świedziebnia 

2. Umieszczenie na tablicy ogłoszeń w miejscowości Chlebowo 

3. Umieszczenie na stronie  internetowej BIP  Urzędu Gminy Świedziebnia 

 

 

 

 

 

 

 


