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Pokój, dnia 12 .04.2007 r.
SG-OSR-7331-4/06/07

DECYZJA proiekt

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeksu postepowania
administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pózno zm.),
art. 46 ust.1 pkt. 1, art. 46a ust. 7 pkt. 4, art. 48 ust. 1 i ust. 2, art. 56 ustawy z dnia 27
kwietnia 2001r.Prawo Ochrony Srodowiska (tekst jednolity z 2006 r.Oz.U. Nr.129,poz. 902)
oraz § 3 ust. 1 pkt 90 lit. a rozporzadzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r.
w sprawie okreslenia rodzajów przedsiewziec mogacych znaczaco oddzialywac na
srodowisko oraz szczególowych uwarunkowan zwiazanych z kwalifikowaniem
przedsiewziecia do sporzadzenia raportu o oddzialywaniu na srodowisko (Dz. U. Nr 257,
poz. 2573 z pózno zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 02.03.2006 r.Pana Rafala Klimas
zam. Kozuby 22, 46-034 Pokój, w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia pn. "Budowa budynku obory o
obsadzie OJP 60 krów mlecznych wraz z zapleczem gospodarczym i socjalnym na dzialce nr
614/5 w Kozubach".

orzekam

LOkreslic:

1. Rodzaj i miejsce realizacji przedsiewziecia: ~

Przedsiewziecie bedzie polegalo na budowie nowej obory dla krów mlecznych
(na 60 OJP) wraz z zapleczem gospodarczym i socjalnym, w sklad których wchodza:
chlodziarka mleka, plyta gnojowa wraz ze zbiornikiem na gnojówke o powierzchni 225m2,
3 silosy na zbozeo powierzchni10 m2kazdy,silos na kiszonkeo powierzchni225 m 2

oraz pomieszczenie socjalne w miejscowosci Kozuby nr 22 na dzialce nr 614/5,
gm. Pokój.

2. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze
szczególnym uwzglednieniem koniecznosci ochrony cennych wartosci
przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia
uciazliwosci dla terenów sasiednich.

2.1. zastosowac technologie zmniejszajace szkodliwe oddzialywanie na srodowisko
w fazie realizacji inwestycji,

2.2. po zakonczeniu realizacji przedsiewziecia teren nalezy uporzadkowac,

2.3. eksploatacja instalacji, powodujaca wprowadzanie gazów lub pylów do powietrza
oraz emisja halasu, zwiazana z prowadzeniem planowanej dzialalnosci nie moze
powodowac przekroczenia standardów jakosci srodowiska poza terenem, do
którego prowadzacy ma tytul prawny,



2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

w fazie eksploatacji ograniczac emisje oraz koncentracje amoniaku poprzez stale
utrzymanie przeplywu powietrza ponad sciólka.

nalezy prowadzic wlasciwa gospodarke odpadami, zgodna z obowiazujacymi
przepisami,

w rejonie lokalizacji inwestycji nie stwierdza sie potrzeby ochrony cennych
wartosci przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków, poniewaz takie tam nie
wystepuja,

inwestycja nie bedzie oddzialywac na obszar Natura 2000.

3. Wymagania dotyczace ochrony srodowiska i bezpieczenstwa konieczne
do uwzglednienia w projekcie budowlanym.

3.1.

3.2.

3.3.

Planowane zamierzenie inwestycyjne nalezy projektowac w sposób okreslony
w przepisach prawa oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej zapewniajac
poszanowanie wystepujacych w zasiegu oddzialywania uzasadnionych interesów
osób trzecich, w tym w zakresie ochrony srodowiska.

W celu wyeliminowania przenikania do wód i gruntu zanieczyszczen
wystepujacych w odchodach zwierzecych projektowany zbiornik oraz plyta
obomikowa powinny byc szczelne i nieprzepuszczalne z zastosowaniem
w rozwiazaniach projektowych materialów hydroizolacyjnych i odpornych na
dzialanie kwasów i zasad. Projektowana posadzka w oborze powinna byc
szczelna.

Zastosowac wentylacje grawitacyjna w oborze.

4. Wymogi w zakresie przeciwdzialania skutkom awarii przemyslowych,
w odniesieniu do przedsiewziec zaliczanych ,do zakladów stwarzajacych
zagrozenie wystapienia powaznych awarii. ~

Przedmiotowe przedsiewziecie nie jest zaliczane do stwarzajacych zagrozenie
wystapienia powaznych awarii przemyslowych, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia
27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska ( Dz. U. Nr 62 poz. 627 ze zmianami).

5. Wymogi w zakresie ograniczania transgranicznego oddzialywania na
srodowisko w odniesieniu do przedsiewziec, dla których przeprowadzono
postepowanie dotyczace transgranicznego oddzialywania na srodowisko.

Dla przedmiotowego przedsiewziecia nie zachodzi potrzeba przeprowadzenia
postepowania dotyczacego transgranicznego oddzialywania na srodowisko.

6. Stwierdzenie koniecznosci utworzenia obszaru
uzytkowania w przypadku, o którym mowa wart. 135 ust.1.

ograniczonego

Nie dotyczy przedmiotowego przedsiewziecia.

7. Wnioskodawca jest zobowiazany do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe
obiektubudowlanegona podstawieustawyz dnia 7 lipca 1994r.- prawobudowlane
(tekst jednolity z 2003 r. Dz. U. nr 207, poz. 2016 z póznozm.).



fi. Zgodnie z art. 56 ust. 3 charakterystyke calego przedsiewziecia stanoy
zalacznik nr 1 do niniejszej decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach.

UZASADNIENIE

Pan Rafal Klimas zam. Kozuby 22,46-034 Pokój, wystapil z wnioskiem (bez numeru)
z dnia 15.03.2006 r. o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizacje przedsiewziecia pn. "Budowa budynku obory o obsadzie DJP 60 krów mlecznych
wraz z zapleczem gospodarczym i socjalnym na dzialce nr 614/5 w Kozubach".

Przedsiewzieciepolegac bedzie na budowie obory o powierzchni450 m 2, plyty
gnojowej wraz ze zbiornikiem na gnojówke o powierzchni 225m2, 3 silosów na zboze o
powierzchni 10 m2kazdy, silosu na kiszonke o powierzchni 225 m 2,pomieszczen socjalnych
oraz wykonaniu dróg i placów postojowych. Celem tej inwestycji jest:
. Rozwój gospodarstwa rolnego i samozatrudnienie wlasciciela i jego rodziny,
. Stworzenie miejsc pracy dla 4 osób,

Miejscowosc Kozuby nie posiada aktualnego miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego. Dla przedmiotowej inwestycji Wójt Gminy Pokój wydal decyzje o warunkach
zabudowy.

Przedmiotowe przedsiewziecie, zgodnie § 3 ust 1 pkt 90 lit. a Rozporzadzenia Rady
Ministrów z dnia 09 listopada 2004 r. (Dz. U. z 2004r Nr 257 poz. 2573) zostalo
zakwalifikowane do przedsiewziec mogacych znaczaco oddzialywac na srodowisko, dla
którego wykonanie raportu oddzialywania na srodowisko moze byc wymagane.

Wójt Gminy Pokój jako organ wydajacy w/w decyzje wystapil pismem
nr OS-7331-4/06 z dnia 24.03.2006 r. do Starostwa Powiatowego w Namyslowie oraz do
Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Namyslowie o udzielenie opinii co do
obowiazku sporzadzenia raportu o oddzialywaniu przedsiewziecia na srodowisko oraz jego
zakresu.

Starosta Namyslowski postanowieniem nr OS.II ~ 7633/9/06 z dnia 11.04.2006 r.
postanowil zaproponowac obowiazek sporzadzenia raportu o oddzialywaniu w/w
przedsiewziecia na srodowisko w zakresie ustalonym wart. 52 ustawy z dnia 27 kwietnia
2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 627 z pózno zm.).
Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Namyslowie postanowieniem
nr NZlAC-4325-1-7/06 z 07.03.2006 r. równiez wniósl o nalozenie na podmiot podejmujacy
realizacje przedsiewziecia obowiazek sporzadzenia raportu o oddzialywaniu przedsiewziecia
na srodowisko.

Biorac pod uwage opinie Starosty Namyslowskiego oraz Panstwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Namyslowie, a takze polozenie planowanego przedsiewziecia na
terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu "Lasy Stobrawsko-Turawskie", Wójt Gminy Pokój
w postanowieniu nr OS - 7331-4/06 z dnia 22.05.2006 r., postanowil okreslic obowiazek
sporzadzenia raportu o oddzialywaniu na srodowisku planowanego przedsiewziecia
polegajacego na budowie obory o obsadzie 60 DJP krów mlecznych wraz zapleczem
gospodarczym, chlodziarka mleka, zbiornikiem na gnojowice, zbiornikiem na scieki bytowe,
plyta obornikowa, silosami na pasze oraz pomieszczeniem socjalnym w miejscowosci
Kozuby na dzialce nr 614/5.

Nastepnie Wójt Gminy Pokój dzialajac na podstawie art. 48 ust. 2 pkt. 1
ustawy P~S, pismem nr z dnia zwrócil sie do Panstwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Namyslowie oraz Starosty
Namyslowskiego o uzgodnienie warunków przed wydaniem decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach.



Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Namyslowie Postanowieniem
nr z dnia uzgodnil przed wydaniem decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach realizacje przedmiotowego
przedsiewziecia nie nakladajac zadnych warunków.
Starosta Namyslowski postanowieniem nr z dnia uzgodnil przed
wydaniem decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach realizacje
przedmiotowego przedsiewziecia nie nakladajac zadnych warunków.

Po przeanalizowaniu przekazanych dokumentów, stwierdzono, ze realizacja
planowanego przedsiewziecia przy prawidlowym prowadzeniu robót budowlanych nie
spowoduje znaczacych negatywnych zmian w srodowisku, a faza eksploatacji charakteryzuje
sie brakiem bezposredniego, posredniego, wtórnego czy skumulowanego negatywnego
oddzialywania na wszystkie komponenty srodowiska. Przedsiewziecie to spelniac bedzie
wszystkie wymogi ochrony srodowiska oraz bezpieczenstwa ludzi, a w zakresie zdrowia ludzi
wplynie na jego poprawe.

Przedmiotowe przedsiewziecie nie jest zaliczane do stwarzajacych zagrozenie
wystapienia powaznych awarii przemyslowych przy zachowaniu wszelkich warunków
bezpieczenstwa i nie wymagalo równiez przeprowadzenia postepowania dotyczacego
transgranicznego oddzialywania na srodowisko.

Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach traci waznosc po uplywie dwóch lat od
dnia, w którym stala sie ostateczna. Termin waznosci decyzji moze ulec wydluzeniu o dwa
lata, jezeli realizacja planowanego przedsiewziecia mogaca znaczaco oddzialywac na
srodowisko przebiega etapowo oraz nie zmienily sie warunki okreslone w decyzji.

Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia nie
rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa wlasnosci i uprawnien osób trzecich.

Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego
w Opolu, za posrednictwem Wójta Gminy Pokój, w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

~

Zalacznik nr 1 - charakterystyka przedsiewziecia.

za zwrotnym potwierdzeniem odbioru:

Otrzvmuia:

1. Rafal Klimas
Kozuby 22
46-034 Pokój

2. WBIWB-a/a

Do wiadomosci:

1. Starosta Powiatu Namyslowskiego
2. Panstwowy Powiatowy Inspektor

Sanitarny w Namyslowie

-



Zalacznik do decyzji nr z dnia..............

Charakterystyka przedsiewziecia

Przedsiewziecie polega na budowie obory dla krów mlecznych (na 60 OJP)
o wymiarach 30 x 15 m w miejscowosci Kozuby na dzialce nr 614/5, gm. Pokój,
wraz z zapleczem gospodarczym i socjalnym, w sklad których wchodza:

. chlodziarka mleka,

. plyta gnojowa wraz ze zbiornikiem na gnojówke o powierzchni 225m2,

.3 silosy na zboze o powierzchni 10 m2kazdy,

. silos na kiszonke o powierzchni 225 m 2,

. pomieszczenie socjalne,

. stacja trafo i ewentualne pomieszczenie na agregat pradotwórczy,

. uklad komunikacyjny wewnatrz fermy (place postojowe i drogi wewnetrzne),

. elementy malej architektury.

Obora wraz infrastruktura techniczna bedzie sluzyla produkcji mleka. Zaprojektowano
system sciolowy, w którym obornik bedzie usuwany na plyte obornikowa i tam
magazynowany. Nastepnie planuje sie wykorzystanie obornika jako naturalny nawóz
zwierzecy. Gnojówka magazynowana bedzie w szczelnym zbiorniku podziemnym
i wykorzystana tak jak obornik jako nawóz zwierzecy. Wentylacja budynku i wymiana
powietrza bedzie sie odbywala grawitacyjnie poprzez otwory w scianach bocznych. Budynek
obory z calym zapleczem wyposazony bedzie w instalacje elektryczna i wodociagowa.
Zastosowane zostanie oswietlenie mieszane: naturalne i sztuczne.

Przewiduje sie 3 silosy na pasze, typowe o konstrukcji stalowej, na plytach
fundamentowych, które beda stanowic kilkutygodniowe zabezpieczenie obory w zakresie
pasz niezbednych do karmienia krów. Produkowane w gospodarstwie pasze soczyste, beda
przechowywane w silosie na kiszonke, usytuowanym w odpowiedniej odleglosci od
zabudowan i granic zagrody wiejskiej.

Uklad komunikacyjny stanowic beda projektowane drogi wewnetrzne i place
manewrowe. W projekcie uwzgledniono równiez ogrodzenie wzdluz granicy terenu objetego
przedsiewzieciem oraz wykonanie sluzy dezynfekcyjnej na wjezdzie do fermy.

~u
;

. 'WÓJTA

riiH lO{; a zek

z. t.~.

.


