Ożarów Mazowiecki, 2011-02-07

Burmistrz
Ożarowa Mazowieckiego
WŚiR 7624/18-2010/31/11

Decyzja
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody
na realizację przedsięwzięcia

Na podstawie art. 71 ust.1, ust. 2, pkt 1, art. 75 ust.1 pkt 4, art. 80 ust. 1 art. 82 ustawy z
dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. nr
199, poz. 1227 ze zm.), § 2 ust. 1 pkt 43 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. z 2004 r. nr
257 poz. 2573), § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
określenia przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. nr
213 poz. 1397) oraz art. 104 kpa, po rozpatrzeniu wniosku Rolniczej Spółdzielni
Produkcyjnej w Duchnicach z dnia 01.10.2010 r. w sprawie wydania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie
istniejącej fermy drobiu wraz z infrastrukturą niezbędną do prawidłowego funkcjonowania na
działce o nr ew. 151/5 obręb Duchnice oraz działce nr ew. 3 obręb Konotopa, gmina Ożarów
Mazowiecki i przeprowadzeniu postępowania w sprawie ocen oddziaływania przedsięwzięcia
na środowisko

orzekam
realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie istniejącej fermy drobiu wraz z
infrastrukturą niezbędną do prawidłowego funkcjonowania na działce o nr ewid. gr. 151/5
obręb Duchnice oraz na działce nr ewid. gr. 3 obręb Konotopa, gmina Ożarów Mazowiecki,
powiat warszawski zachodni, województwo mazowieckie i określam warunki:
1. Na etapie realizacji:
1) prace uciążliwe akustycznie prowadzone na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia
wykonywać wyłącznie w porze dnia tj. w godzinach od 600 do 2200,
2) wszelkie prace prowadzić przy użyciu sprawnego technicznie sprzętu, eksploatowanego i
konserwowanego w sposób prawidłowy, spełniającego wymagania aktualnych przepisów
w zakresie emisji spalin,
3) ograniczać emisję pyłu związaną z prowadzonymi pracami rozbiórkowymi, w
szczególności w sąsiedztwie budynków mieszkalnych poprzez odpowiednią organizację
pracy oraz etapowy sposób przeprowadzenia rozbiórki,
4) ograniczać skutki wtórnego zapylenia poprzez zachowanie wysokiej kultury robót, a w
szczególności poprzez:
- sprawną organizację prac budowlanych,
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5)
6)

7)

8)
9)

- wyłączanie silników niepracujących maszyn i pojazdów w trakcie postoju bądź
załadunku na terenie inwestycji,
- ograniczanie prędkości jazdy pojazdów samochodowych na terenie inwestycji,
- w miarę możliwości odizolowanie terenu inwestycji ogrodzeniem,
- systematyczne sprzątanie dróg dojazdowych oraz zraszanie wodą placu budowy (w razie
potrzeby),
- uważne ładowanie materiałów sypkich na samochody,
- przykrywanie plandekami skrzyń ładunkowych samochodów transportujących materiały
sypkie,
zapewnić pracownikom pomieszczenia sanitarne i socjalne celem zagwarantowania
odpowiednich warunków sanitarno – higienicznych na terenie budowy,
oszczędnie korzystać z terenu w sposób zapewniający ochronę środowiska gruntowo –
wodnego, w szczególności przed wyciekami substancji ropopochodnych, nie dopuszcza
się składowania, nawet czasowego, odpadów bezpośrednio na ziemi,
teren budowy zaopatrzyć w środki do neutralizacji rozlanych substancji ropopochodnych,
w przypadku ich rozlania zanieczyszczenia niezwłocznie usunąć, a zebrany materiał
przekazać do utylizacji uprawnionemu odbiorcy,
ścieki bytowe odprowadzać do szczelnych zbiorników bezodpływowych oraz zapewnić
systematyczny odbiór ścieków przez uprawniony podmiot,
odpady gromadzić selektywnie w wydzielonym miejscu o utwardzonym podłożu, w
sposób zabezpieczający przed zanieczyszczeniem środowiska, a następnie przekazywać
uprawnionym podmiotom do odzysku lub unieszkodliwienia,

2. Na etapie eksploatacji:
1) odpady niebezpieczne magazynować w szczelnych specjalistycznych pojemnikach, na
utwardzonym szczelnym podłożu, w sposób uniemożliwiający przedostanie się do
środowiska składników tych odpadów, a następnie przekazywać uprawnionym
podmiotom do odzysku lub unieszkodliwienia; miejsca magazynowania odpadów
oznaczyć oraz zabezpieczyć przed dostępem osób nieupoważnionych,
2) ograniczać emisję substancji gazowych i pyłowych do powietrza poprzez:
- stosowanie automatycznego systemu podsuszania pomiotu,
- usuwanie pomiotu co 2-3 dni i wywożenie poza teren fermy,
- nie wykonywanie w/w prac, gdy wiatr wieje w kierunku zabudowań mieszkalnych,
- nasadzenie na granicy działki roślinności izolacyjnej,
3) pomiot ptasi usuwać co 2-3 dni z kurników bezpośrednio na środki transportu
podstawione przez odbiorców do wykorzystania jako nawóz naturalny lub jako podłoże
do uprawy grzybów,
4) gospodarować nawozami organicznymi pochodzenia zwierzęcego w sposób bezpieczny
dla środowiska m. in. poprzez racjonalne nawożenie zapewnić odpowiedni areał użytków
rolnych do nawożenia pomiotem, np. poprzez zawarcie w formie pisemnej odpowiednich
umów z odbiorcami
5) prowadzić rejestr zużycia wody w kurnikach,
6) po zrealizowaniu całości inwestycji należy wystąpić o zmianę pozwolenia zintegrowanego
wydanego przez Wojewodę Mazowieckiego WŚR.I.KS/6640/15/07 z dnia 20.12.2007 r.
3. W dokumentacji wymaganej do wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1
ustawy „ooś” (w projekcie budowlanym) należy uwzględnić następujące wymagania
dotyczące ochrony środowiska:
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1) odprowadzanie substancji gazowych i pyłowych z projektowanych budynków kurników
otwartymi pionowymi emitorami dachowymi E125E138, E149E162, E173E186 o
minimalnej wysokości h=7,78 m, maksymalnej średnicy d=0,63 m, maksymalnej
wydajności 12 500 m3/h oraz maksymalnej mocy akustycznej 53,0 dB każdy,
2) odprowadzanie substancji gazowych i pyłowych z budynków kurników poziomymi
emitorami technologicznymi E139E148, E163E172, E187E196 o średnicy 1,4 m,
maksymalnej mocy akustycznej 64,0 dB oraz minimalnej wysokości: 3,0 m dla emitorów
nr E 141, E 143, E 145, E 147, E 165, E 167, E 169, E 171, E 189, E 191, E 193 i E 195
oraz 1,5 m dla emitorów nr E 139, E 140, E 142, E 144, E 146, E 148, E 163, E 164, E
166, E 168, E 170, E 172, E 187, E 188, E 190, E 192, E 194, E 196,
3) na etapie projektowania należy dobrać urządzenia o najmniejszej emisji hałasu i,
ewentualnie, wyciszyć je w taki sposób, by emisja hałasu mieściła się w normach i nie
powodowała uciążliwości w otoczeniu,
4) zaprojektowanie urządzeń alarmowych wzbudzanych w przypadku zmiany optymalnych
warunków wymaganych w kurnikach w taki sposób, by nie powodowały one uciążliwości
akustycznych dla okolicznych mieszkańców (zwłaszcza w porze nocy),
5) zaprojektowanie takich rozwiązań gromadzenia i odprowadzania ścieków deszczowych,
by nie było możliwości ich niekontrolowanego odpływu poza teren inwestycji,
6) zastosowanie wodooszczędnego systemu pojenia kur.
4. Przed rozpoczęciem realizacji przedsięwzięcia nie stwierdza się konieczności
przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko w ramach
postępowania w sprawie wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 ustawy
„ooś”.

Uzasadnienie
W dniu 01.10.2010 r. do Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego wpłynął wniosek Rolniczej
Spółdzielni Produkcyjnej w Duchnicach o wydanie decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie
istniejącej fermy drobiu wraz z infrastrukturą niezbędną do prawidłowego funkcjonowania na
działce o nr ew. 151/5 obręb Duchnice oraz działce nr ew. 3 obręb Konotopa. Zgodnie z art.
59 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i
jego ochronie oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r., Nr 199, poz.
1227 ze zm.) przedsięwzięcia mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko
wymagają przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
W związku z powyższym dnia 11.10.2010 r. Burmistrz zwrócił się do Powiatowego
Inspektora Sanitarnego (WŚiR 7624/18/419/10) oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska w Warszawie (WŚiR 7624/18/420/10) o uzgodnienie warunków przed wydaniem
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w przedsięwzięcia. Informacja o
postępowaniu wraz z raportem oddziaływania inwestycji na środowisko zostały wyłożone
obwieszczeniem WŚiR 7624/18/420/10 z dnia 13.10.2010 r. do publicznej wiadomości na 21
dni. Informacje o możliwości zapoznania się z raportem zostały uwidocznione na tablicy
ogłoszeń UMiG Ożarów Mazowiecki, ul. Kolejowa 2 oraz w BIP UMiG Ożarów
Mazowiecki.
Dnia 08.11.2010 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska pismem ROŚ-14-WOOŚII-BS—6613-438/10 wezwał do uzupełnienia raportu OOŚ przedsięwzięcia o informacje w
zakresie sposobu obliczenia prędkości wylotowej gazów z emitorów pionowych oraz
wyjaśnienia nieścisłości w obliczeniach w przypadku emitorów poziomych. Burmistrz
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uzupełnił braki pismem WŚiR 7624/18/486/10 z dnia 08.12.2010 r. Dnia 14.01.2011 r.
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska postanowieniem WOOŚ-II.4242.42.2011.BS
uzgodnił warunki realizacji planowanego przedsięwzięcia. Ponieważ Państwowy Inspektor
Sanitarny nie wydał w terminie ustawowym opinii w sprawie konieczności przeprowadzenia
oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowej inwestycji zastosowany został art. 78
ust.4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na
środowisko (Dz. U. nr 199, poz. 1227 ze zm.), zgodnie, z którym nie wydanie opinii w ciągu
14 dni od dnia otrzymania wniosku o jej wydanie traktuje się jako brak zastrzeżeń.
W trakcie trwania postępowania nie wpłynęły żadne protesty. Nie zgłoszono żadnych uwag i
wniosków. Ustalenia zawarte w raporcie „ooś” i uzgodnieniu Regionalnego Dyrektora
Ochrony Środowiska zostały uwzględnione przez Burmistrza przy wydaniu niniejszej decyzji
Zasięg oddziaływania przedsięwzięcia, wg raportu „ooś”, zamyka się w granicach działek, na
których będzie ono realizowane.
Wobec powyższego orzeczono jak w sentencji.
Pouczenie
Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorzadowego Kolegium Odwoławczego w
Warszawie ul. Kielecka 44, w terminie 14 dni od otrzymania niniejszej decyzji za pośrednictwem
organu niniejszej instancji (art.127 kpa).
Decyzja ważna jest 4 lata.

Załącznik: charakterystyka przedsięwzięcia.

Otrzymują:
1. Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Duchnicach, ul. Ożarowska 28/30,
05-850 Ożarów Mazowiecki.
2. a/a.
Do wiadomości:
1. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, ul. Poznańska 129/133,
05-850 Ożarów Mazowiecki
2. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie, ul. H. Sienkiewicza 3,
00-015 Warszawa.
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