
       Świedziebnia , dnia 29.06.2011 r. 
 
GP.6220.7.2011 
 
    POSTANOWIENIE 

w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na 

     środowisko 

 

 
 Na podstawie art. 63 ust. 1, 66  ust. 1  oraz ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. 
o udostępnianiu informacji o środowisku i jej ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz.1227) oraz art. 
123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. Z 
2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), po zaciągnięciu opinii Regionalnego Dyrektora 
Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 16.06.2011r. znak WOO.4240.502.2011.AMP.1 
oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brodnicy z dnia 07.06.2011r. znak 
N.NZ-425-187/ 2847/ 11. 
 
     postanawiam 

 
stwierdzić obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko 
planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko , 
w związku z § 2 ust. 1 pkt. 51 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w 
sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko 
(Dz.U. Nr 213 ,poz.1397 z póz. Zm.), polegającego na rozbudowie fermy drobiu w 
miejscowości Chlebowo Gmina Świedziebnia, na działce nr 115/1, 119, 120. 
 
 Inwestorem i właścicielem terenu, na którym będzie budowany kurnik jest Andrzej 
Gapa zam. Świedziebnia 58 A, 87-335 Świedziebnia. 
 
W związku z powyŜszym ustalam zakres raportu o oddziaływaniu na środowisko dla 
planowanego przedsięwzięcia  polegającego na rozbudowie fermy drobiu w Chlebowie gm. 
Świedziebnia. 
W przygotowanym raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko szczegółowej 
analizie będą wymagać: 

1. oddziaływania zamierzenia na wody powierzchniowe i podziemne, z uwzględnieniem                            
kierunku spływu wód podziemnych ,lokalizacji studni lub miejsc poboru wody wraz z 
załączeniem mapy w czytelnej skali; 

2. rozwaŜenia moŜliwości włączenia obiektu do gminnej sieci kanalizacyjnej lub 
zastosowania przydomowej oczyszczalni ścieków, ze względu na zaplanowany 
nieakceptowany zbiornik bezodpływowy na ścieki socjalno- bytowe; 

3. podania danych dotyczących źródeł hałasu (agregaty prądotwórcze ,wentylatory) oraz 
analizy akustycznej w rejonie najbliŜszej zabudowy mieszkaniowej; 

4. omówienia oddziaływania zanieczyszczeń na powietrze atmosferyczne wraz z 
podaniem danych przyjętych do obliczeń; 

5. oznaczenia na mapie ewidencyjnej projektowanych budowli rolniczych; 
6. opisania miejsca składowania i sposobu postępowania z podmiotem kurzym; 
7. omówienia przewidywanego oddziaływania na środowisko analizowanych wariantów, 

w tym równieŜ w przypadku wystąpienia powaŜnej awarii przemysłowej; 



8. określenia dotychczasowego sposobu uŜytkowania terenu przeznaczonego pod 
budowę planowanej fermy drobiu; 

9. przedstawienie rozwiązań chroniących środowisko , ze szczegółowym 
uwzględnieniem oddziaływania na powietrze (odory) i klimat akustyczny; 

10. podanie ilości i rodzaju odpadów (wg katalogu) przewidzianych do wytworzenia na 
etapie realizacji i eksploatacji , z uwzględnieniem sposobu postępowania z nimi: 

11. analiza moŜliwych konfliktów społecznych związanych z realizacją przedmiotowej 
inwestycji; 

12. opisanie typów siedlisk przyrodniczych wraz z gatunkami roślin i zwierząt (w tym 
m.in. : ptaków i płazów ) występujących w zasięgu oddziaływania planowanej 
inwestycji; 

13. określenia skali oddziaływania inwestycji na środowisko przyrodnicze ze wskazaniem 
potrzeby podejmowania działań minimalizujących lub kompensacyjnych  wraz z 
podaniem metod i terminów ich wykonania ( w przypadku gdy zachodzi potrzeba 
przeprowadzenia ww. działań w stosunku do stwierdzonych siedlisk przyrodniczych 
lub gatunków flory i fauny ); 

14. podania informacji dotyczących potrzeby przeprowadzenia wycinki drzew i krzewów; 
15. wskazania, w przypadku wycinki drzew i krzewów , terminu ich usuwania z 

uwzględnieniem okresu lęgowego ptaków oraz podanie liczby usuwanych drzew, 
gatunku, średnicy pierśnicy na wysokości 1,3 m, stanu zdrowotnego , w tym 
obecności próchnowisk; 

16. przedstawienia , w sytuacji usuwania , drzew , w których stwierdzono obecność 
próchnowisk , informacji o występowaniu chronionych gatunków owadów , w tym 
pachnący dębowej wraz z podaniem terminu i metodyk wykonywanych badań; 

17. podania zakresu i sposobu podejmowanych działań zabezpieczających drzewa i 
krzewy przed mechanicznym uszkodzeniem lub przesuszeniem brył korzeniowych w 
czasie prowadzonych w bezpośrednim sąsiedztwie wykopów, opisanie planowanych 
zabezpieczeń przed przedostaniem się substancji zanieczyszczających do gruntu i wód 
podziemnych; 

18. przedstawienie połoŜenia terenu objętego realizacją projektowanego zamierzenia na 
tle obszarów i obiektów objętych ochrona na postawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 
r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2009 r. Nr 151,poz. 1220 z późn.zm.) 

 
 

Uzasadnienie 
 Wójt Gminy Świedziebnia , wnioskiem z dnia 31 maja 2011 r.  (wpływ: 2 czerwca 
2011r. ), znak: GP.6220.7.20011(uzupełń.: 8 czerwca 20011r.), zwrócił się do Regionalnego 
Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy i Państwowego Powiatowego Inspektora 
Sanitarnego w Brodnicy z prośbą o wyraŜenie opinii w sprawie zakresu raportu o 
oddziaływaniu na środowisko dla ww. zamierzenia. 
 Po zapoznaniu się z załączoną do wniosku dokumentacją stwierdzono  ,Ŝe kwalifikuje 
się ono do przedsięwzięć wymienionych w § 2 ust. 1 pkt 51 ww. rozporządzenia rady 
Ministrów  z dnia 9 listopada 2010 r. ,dla którego sporządzenie raportu o oddziaływaniu 
przedsięwzięcia na środowisko jest obligatoryjnie wymagane. 
 Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na rozbudowie istniejącej fermy drobiu na 
terenie działek , wchodzących w skład gospodarstwa rolnego w miejscowości Chlebowo o 
nowy obiekt inwentarski –kurnik. W stanie istniejącym działalność fermy obejmuje  chów kur 
niosek, produkcje oraz sprzedaŜ jaj. Na omawianym terenie zlokalizowane są cztery kurniki , 
w których znajduje się ok. 440 DJP. W ramach przedsięwzięcia wielkość i skala produkcji nie 
ulegnie znaczącej zmianie (po rozbudowie ilość zostanie pomniejszona do 436 DJP). 



 Dla przedmiotowej działki nie ma opracowanego miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego. NajbliŜej połoŜona zabudowa mieszkaniowa znajduje się 
w odległości około n70 m i 130 m względem projektowego załoŜenia. 
 Zgodnie z informacjami zawartymi  w przedłoŜonej przez Inwestora dokumentacji, 
planowana budowa  instalacji, zarówno na etapie realizacji , jak i eksploatacji, mimo 
przewidywanych zabezpieczeń ,moŜe być źródłem emisji substancji do powietrza. 
 Głównym zagroŜeniem dla środowiska na etapie eksploatacji przedsięwzięcia jest 
powstanie substancji złowonnych i pyłów. Do gazów występujących w budynku 
inwentarskim dla drobiu zaliczamy przede wszystkim amoniak i siarkowodór. W przypadku 
niesprawnie działającej wentylacji stęŜenie ww. substancji moŜe wzrastać , powodując 
zagroŜenie dla ludzi i zwierząt. 
 Na etapie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko konieczne jest 
ustalenie, czy realizacja inwestycji będzie przebiegała  według najkorzystniejszego wariantu 
zarówno dla samego Inwestora , jak i dla wszystkich właścicieli sąsiednich nieruchomości. 
NaleŜy przeprowadzić analizę moŜliwych konfliktów społecznych (analiza ta winna stanowić 
obligatoryjny element raportu ), a takŜe uwzględnić w jaki sposób  Inwestor zamierza 
przeciwdziałać konfliktom społecznym w związku z planowana inwestycją. 
 Planowana inwestycja zlokalizowana zostanie poza obszarami chronionymi w myśl 
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Z 2009 r. Nr 151 , poz. 1220 z 
późn. zm.), w tym poza wyznaczonymi, mającymi znaczenie dla Wspólnoty i projektowanymi 
przekazanymi do Komisji Europejskiej obszarami Natura 2000. 
 W związku z powyŜszym , mając na względzie zasięg oddziaływania zamierzenia ,ze 
szczególnym uwzględnieniem ludności , na która przedsięwzięcie moŜe oddziaływać oraz 
charakter planowanej inwestycji, ustalono zakres raportu zgodnie  przytoczonymi wyŜej 
wymogami. 
 Niniejsze postanowienie zostaje przesłane stronom i podane do publicznej wiadomości 
przez zamieszczenie na stronie BIP Gminy Świedziebnia : www.bip.swiedziebnia.pl oraz 
wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Świedziebni , a takŜe wysłane do sołtysa 
wsi Chlebowo w Gminie Świedziebnia ,w celu powiadomienia zainteresowanych osób w 
sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości. 
 W nawiązaniu do powyŜszego orzeczono jak w sentencji. 
 

Pouczenie 
 
Na niniejsze postanowienie nie słuŜy zaŜalenie. 
 
                                                                                   Z up. Wójta 
                                                                            /-/ Tadeusz Ratkowski 
                                                                                      inspektor 
 
 
Otrzymują: 

1. Pan Andrzej Gapa, Chlebowo, 87-335 Świedziebnia 
2. Sołtys wsi Chlebowo Henryka Szymańska 

87-335 Świedziebnia  
3. a/a 

 

 


