
Świedziebnia, dnia 01 lipca  2015 r.  

 

 

 

Nr 6220.18/P.2015 

 

 

P O S T A N O W I E N I E 

 

w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na 

środowisko 

 

 

 

 

 Na podstawie art. 63 ust.1, art. 64 ust. 1, art. 66 ust. 1 oraz ust.2 i 6 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 

2013 poz. 1235) oraz art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania 

administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.),  po zaciągnięciu opinii 

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska  w Bydgoszczy Nr WOO.4240.343.2015.MD1 

z dnia 26 czerwca 2015 r. oraz  Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w 

Brodnicy nr N.NZ-42-Ś-215/2996/15 z dnia  11 czerwca 2015 r. 

 

p o s t a n a w i a m 

 

stwierdzić obowiązek  przeprowadzenia oceny  oddziaływania przedsięwzięcia  na 

środowisko planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na 

środowisko (Dz. U. z 2013 r.,poz.1235 ze zm.), a także  z § 3 ust. 1 pkt 103 lit. a i b 

rozporządzenia Rady Ministrów  z dnia 9 listopada 2010 r.  roku w sprawie    przedsięwzięć 

mogących znacząco oddziaływać na środowisko  ( Dz. U. Nr 213  , poz. 1397  z póz. zm.), 

polegającego na ,,Budowie budynku inwentarskiego – tuczarni   o obsadzie 203,38 DJP, 2 szt. 

silosów paszowych   o pojemności 15 t oraz rampy załadunkowej wraz z  infrastrukturą  

techniczną w miejscowości Księte, obręb  Księte gm. Świedziebnia na działce nr 237/1 i 

238/2”, a tym samym sporządzenia raportu  o oddziaływaniu na środowisko. 

 

 

Inwestorem i właścicielem terenu, na którym będzie realizowana ,,Budowa budynku 

inwentarskiego – tuczarni o obsadzie 203,38 DJP, 2 szt. silosów paszowych o pojemności 15 t 

oraz rampy załadunkowej wraz z  infrastrukturą  techniczną w miejscowości Księte, obręb  

Księte gm. Świedziebnia jest Pan Adam Paweł Noskowski, zam. Księte  81, 87-335 

Świedziebnia. 

 

W związku z powyższym ustalam zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na 

środowisko  zgodnie z art. 66, ust. 1 pkt 1-9, 11-20, a także ust 6 ww.  ustawy z dnia                          

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

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływaniu na środowisko ze 

szczególnym uwzględnieniem: 

 
 



1) Opis planowanego przedsięwzięcia, a w szczególności:  

1. Przedstawienia na mapie zagospodarowania przedmiotowego terenu, tj. wskazanie 

lokalizacji : obiektów przeznaczonych do chowu zwierząt, zbiorników na   odchody        

( technologiczne), paszę, itp. 

2. Opisu elementów środowiska przyrodniczego terenu oddziaływania bezpośredniego i 

pośredniego inwestycji (wynikającego z prac budowlanych i funkcjonowania  i 

inwestycji) zawierającego wyniki inwestycji występującej roślinności, fauny oraz 

siedlisk  przyrodniczych wraz z metodyką przeprowadzonych badań. 

3. Charakterystyki i rozmieszczenia wraz z załącznikiem graficznym miejsc 

stwierdzonych siedlisk przyrodniczych, bytowania ptaków i płazów ( ze szczególnym  

uwzględnieniem cennych siedlisk przyrodniczych i gatunków chronionych), 

wykorzystujący badany teren. 

4.  Analizy oddziaływania przedmiotowej inwestycji względem stwierdzonych 

elementów środowiska przyrodniczego ( siedlisk, gatunków roślin i zwierząt ) oraz 

obszarów chronionych, w tym Górznieńsko – Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego.   

Wymagana analiza wpływu inwestycji winna w szczególności odnosić się do 

przedstawiania informacji dotyczących skali, bezpośredniego, pośredniego, 

skumulowanego,   krótkookresowego i długookresowego oddziaływania na elementy 

środowiska przyrodniczego, w tym różnorodność biologiczną. 

5.  Przedstawienia warunków planowanej inwestycji oraz działań minimalizujących oraz 

kompensacyjnych , których zastosowanie przyczyni się do ograniczenia lub 

wyeliminowania negatywnego wpływu na stwierdzone elementy środowiska 

przyrodniczego  oraz z ich szczegółowym opisem, zawierającym informacje 

dotyczące sposobu, lokalizacji i terenu wykonania. 

6. Zgodności planowanego przedsięwzięcia z przepisami obowiązującymi na terenie 

Górznieńsko – Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego. 

7. Informacji, jak głęboko będą realizowane wykopy i czy będą wymagały odwodnienia. 

8. Przedstawionych danych na temat warunków geologicznych i hydrogeologicznych 

terenu w tym warstw wodonośnych i ich izolacji. 

9. Lokalizacji najbliższych studni i ujęć wód podziemnych na potrzeby zaopatrzenia 

ludności oraz ich stref ochronnych, a także wskazanie, czy planowana inwestycja 

znajduje się w granicach takiej strefy wraz z określenie kierunku spływu wód 

podziemnych. 

10. Sposób zabezpieczenia gruntów i wód podziemnych przed zanieczyszczeniami na 

etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia. 

11. Usytuowania inwestycji względem zlewni i jednolitych części wód ( 

powierzchniowych i podziemnych ) oraz zidentyfikowania celów środowiskowych dla 

wód, na które przedsięwzięcie mogłoby oddziaływać, a także wskazanie czy i w jaki 

sposób zamierzenie to będzie oddziaływać na te cele ( w tym stan ekologiczny wód ). 

12. Omówienia gospodarki wodno – ściekowej, tzn. : 

a)  wskazania skąd pobierana będzie woda, na jakie cele będzie zużywana ; 

b)  jakie rodzaje ścieków będą powstawały, dokąd będą odprowadzane i czy będą 

wymagały podczyszczenia itp. 



13. Analizy możliwych zagrożeń powstania szkody w środowisku, w tym możliwości 

zanieczyszczenia wód na etapie realizacji, eksploatacji i likwidacji przedsięwzięcia. 

14. Opisu miejsc magazynowania i sposobu postępowania ze sztukami padłymi. 

15. Podania ilości oraz rodzaju odpadów ( wg katalogu ) przewidzianych do wytworzenia 

na etapie realizacji i eksploatacji, z uwzględnieniem sposobu postępowania z nimi. 

16. Omówienia sposobów i miejsc magazynowania poszczególnych rodzajów odpadów, 

wraz z podaniem procesów odzysku, unieszkodliwiania według załączników ustawy z  

dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach ( Dz. U. z 2013r., poz. 21 ze zm. ) zwłaszcza 

niebezpiecznych oraz zabezpieczeń jakie będą stosowane w celu wyeliminowania ich 

negatywnego oddziaływania na środowisko. 

17. Opisu metod zagospodarowania wytworzonych nawozów naturalnych, na gruntach 

rolnych, w kontekście wymogów ustawy z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i 

nawożenia ( Dz. U. Nr 147, poz. 1033 ze zm. ). 

18. Oddziaływania projektowanej inwestycji na klimat akustyczny, z uwzględnieniem 

wszystkich  źródeł dźwięku funkcjonujących na terenie  przedsięwzięcia ( analiza  

akustyczna ) w porze dnia i nocy, w odniesieniu do terenów chronionych akustycznie. 

Analiza akustyczna winna zawierać : dane wejściowe do obliczeń ( ilość, moc, 

wysokość,  lokalizację źródeł, wskaźnik gruntu itp. ) i wyniki obliczeń w postaci 

tabelarycznej i graficznej ( czytelna skala, odpowiednio dobrana siatka obliczeniowa ) 

– wydruki z licencjonowanego programu komputerowego. Ponadto, należy 

przedstawić oszacowane  tło w rejonie terenów podlegających ochronie akustycznej 

oraz wnioski      i zalecenia, które  wynikają z przeprowadzonych obliczeń poziomu 

dźwięku.  

19. Oddziaływania na powietrze atmosferyczne z uwzględnieniem emisji zorganizowanej 

i niezorganizowanej substancji zanieczyszczających do powietrza atmosferycznego  

charakterystycznych dla danego rodzaju inwestycji, zgodnie z metodyką modelowania 

poziomów substancji w powietrzu zawartą w rozporządzeniu Ministra Środowiska z 

dnia  26 stycznia 2010 roku w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji 

w  powietrzu ( Dz. U. Nr 16, poz. 87 ). Ww. obliczenia winny zawierać : dane 

wejściowe dla obliczeń oraz wyniki w postaci tabelarycznej i graficznej – wydruki z 

licencjowanego programu komputerowego. Ponadto, należy przedstawić aktualny stan 

jakości powietrza dla rozpatrywanego terenu oraz wnioski i zalecenia, które wynikają 

z przeprowadzonych obliczeń.  

20.  Podania rozwiązań chroniących środowisko, zwłaszcza w zakresie oddziaływania na 

powietrze ( odory) i klimat akustyczny.   

21. Przedłożenia identyfikacji obszarów chronionych akustycznie, o których mowa w art. 

115 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. z 2013 

r., poz.1232 ze zm.), którą przeprowadza Organ prowadzący postępowanie, na 

podstawie  obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, a 

w przypadku ich braku na podstawie rzeczywistego zagospodarowania terenu.  

22. Przedstawienia analizy oddziaływań przedsięwzięcia związanych ze zmianami klimatu 

(łagodzenie i adaptacja do zmian klimatu), na wszystkich etapach procesu  

inwestycyjnego.  



23.  Oddziaływania skumulowanego inwestycji z istniejącymi, projektowanymi i 

planowanymi przedsięwzięciami.  

24. Analizy istniejących konfliktów społecznych związanych z realizacją przedmiotowego 

zadania.  

U z a s a d n i e n i e 

 

 Pan Adam Paweł Noskowski  wystąpił z wnioskiem do Wójta Gminy Świedziebnia         

w dniu 29 maja 2015 r.  o wydanie decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach, dla 

planowanego przedsięwzięcia polegającego na” budowie budynku inwentarskiego – tuczarni 

o obsadzie 203,38 DJP, 2 szt. silosów paszowych o pojemności 15 t oraz rampy załadunkowej 

wraz z  infrastrukturą  techniczną w miejscowości Księte, obręb  Księte gm. Świedziebnia na 

działce nr 237/1 i 238/2”. Na w/w przedsięwzięcie zachodzi konieczność sporządzenia 

raportu o oddziaływaniu przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko. 

Projektowana inwestycja zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 103 lit. a i b  rozporządzenia Rady 

Ministrów z dnia 9 listopada 2004 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  ze zmianami), zaliczana jest do przedsięwzięć mogących znacząco 

oddziaływać na środowisko. Na w/w przedsięwzięcie zachodzi konieczność sporządzenia 

raportu o oddziaływaniu przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko. 

 

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 także wysłane do sołtysa  

wsi Księte  w Gminie Świedziebnia, w celu powiadomienia  zainteresowanych osób  w 

sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości. 

 W nawiązaniu do powyższego orzeczono jak w sentencji. 

 

 Na postanowienie niniejsze służy zażalenie do Samorządowego Kolegium 

Odwoławczego w Toruniu , za pośrednictwem Wójta Gminy Świedziebnia  w terminie 7 dni 

od daty jego doręczenia. 

                                                                                                            

                                                                                                                        Z up. Wójta  

                                                                                                               /-/Tadeusz Ratkowski 

                                                                                                                         inspektor 

Otrzymują 

 

1. Pan Adam Paweł Noskowski 

Księte 81 

Świedziebnia 

87-335 Świedziebnia 

2. Strony postępowania. 

3. a/a  

 

 

http://www.bip.swiedziebnia.pl/

