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II. STRESZCZENIE W JEZYKU NIETECHNICZNYM

Budowa obory na 60 krów wraz z niezbednym zapleczem gospodarczym i socjalnym
bedzie prowadzona w miejscowosci Kozuby, gmina Pokój, powiat namyslowski,
województwo opolskie, Inwestycja polozona jest na terenach o wyzs2;ych niz przecietnie
walorach pr~rodniczych i krajobrazowych, objetych ochrona prawna w formie Obszaru
Chronionego Krajobrazu "Lasy Stobrawsko-Turawskie", Planowana budowa nie jest
sprzeczna z kierunkami rozwoju na tego typu obszarach, poniewaz jest niewielkim
zamierzeniem gospodarczym o charakterze rolniczym oraz pokrywa sie z rozwojem
podstawowych funkcji zagospodarowania terenu w gminie Pokój,

Budowa obory wraz z zapleczem bedzie miala znaczenie dla mieszkanców przysiólka
lub jego najblizszej okolicy - stworzy 4 nowe miejsca pracy, pozwoli na samozatrudnienie
inwestora wraz z rodzina, przez co bedzie miala pozytywny wplyw na wskaznik bezrobocia w
solectwie Domaradz,

Prace budowlane spowoduja przejsciowe uciazliwosci dla srodowiska i w
minimalnym stopniu dla mieszkanców pr~siólka Kozuby, co wiaze sie glównie z
oddzialywaniami krótkookresowymi (tylko w czasie prac budowlanych) oraz
oddzialywaniami odwracalnymi (stan przedinwestycyjny bedzie przywrócony po zakonczeniu
budowy), Jest to przede wszystkim:

".-

zajecie terenu pod budowe, rowy i nasypy,

zanieczyszczenie (zablocenie) terenu w rejonie robót, glównie w okresie opadów
deszczu,

mozliwosc zanieczyszczenia gleb substancjami ropopochodnymi wskutek wycieku
paliw z maszyn i srodków transportu,
wzmozony ruch pojazdów i ciezkiego sprzetu budowlanego,

wzrost halasu i zanieczyszczenia powietrza przez pracujacy sprzet budowlany i
transport samochodowy,

obnizenie poziomu wód gruntowych w miejscach, gdzie konieczne bedzie
od~adnianie wykopów,

W okresie funkcjonowania obory i prowadzenia hodowli krów nie przewiduje sie
negatywnych oddzialywan dla mieszkanców okolicznych zabudowan. Zanieczyszczenie
powietrza, w tym przez odory zostanie zmniejszone poprzez szczelne i prawidlowe
wykorzystanie czesci urzadzen i instalacji. Ponadto znaczna odleglosc (ok. 400 - 500 m)
inwestycji do skupiska zabudowy mieszkalnej znaczaco ogranicza mozliwosc naplywu
odorów w miejsca, gdzie stale przebywaja ludzie. Projektowane jest równiez dodatkowe
zabezpieczenie, jakim jest szeroki na 4 metry pas zieleni izolacyjno-ochronnej przy granicy
dzialki.

Przewidywane sa takze rozwiazania techniczne
oddzialywanie na srodowisko obory, przede wszystkim sa to:

ograniczajace szkodliwe

a. wykonanie szczelnych instalacji i zbiorników do gromadzenia scieków sanitarnych i
technologicznych,
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b. budowe zamknietych zbiorników na scieki sanitarne i technologiczne oraz ich prawidlowa
eksploatacja i opróznianie,

c. prawidlowe zagospodarowanie odpadów.

Sporzadzony raport, a w nim prognoza oddzialywania projektowanego
przedsiewziecia na srodowisko wskazuje, ze budowa obory w Kozubach nie bedzie wywierac
istotnego negatywnego wplywu na srodowisko, zarówno przy budowie, jak i uzytkowaniu
inwestycji.

Praktycznie wszystkie przewidywane negatywne oddzialywania beda wystepowaly
tylko w skali lokalnej. Budowa fermy nie spowoduje zniszczenia cennych siedlisk
przyrodniczych ani gatunków roslin.

"c,.
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