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Wójt Gminy Kawęczyn                                          Kawęczyn, dnia 30-11-2022 r. 

ROŚ-OŚ.6220.11.2021 
 

DECYZJA 

o środowiskowych uwarunkowaniach z oceną oddziaływania na 

środowisko oraz dodatkowymi wskazaniami 

 Na podstawie art. 66, art.71 ust.1 i ust. 2 pkt.1, art. 75 ust.1 pkt. 4, art. 77 

ust.1 pkt.1, art. 78 ust. 1 pkt.2, art. 80 ust.1, art. 82 i 85 ust. 1, 2 pkt 1 i ust.3 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 2022 r. poz.1029 ze zm.) oraz na podstawie art.104 ustawy z dnia 

14 czerwca 1960 roku- Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2022 r. poz. 

2000 ze zm.), § 2 ust. 2 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 

r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 

2019 r. poz. 1839 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Inwestorów Andrzeja i Sebastiana 

Pustych reprezentowanych przez pełnomocnika Macieja Jakubka EKOMA, o wydanie 

decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: 

„budowie budynku inwentarskiego przewidzianego dla 287,60 DJP bydła 

mlecznego o pow. zabudowy do 3648,15 m2, budowie silosu 

przeznaczonego na kiszonki o powierzchni zabudowy do 2000 m2, budowie 

dróg komunikacyjnych o powierzchni zabudowy do 3000 m2, na dz. ew. nr 

201, 200/2 obręb Dziewiątka, gmina Kawęczyn, powiat turecki, 

województwo wielkopolskie”. 

Orzekam 

ustalić środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia 

polegającego na: „budowie budynku inwentarskiego przewidzianego dla 287,60 DJP 

bydła mlecznego o pow. zabudowy do 3648,15 m2, budowie silosu przeznaczonego na 

kiszonki o powierzchni zabudowy do 2000 m2, budowie dróg komunikacyjnych o 

powierzchni zabudowy do 3000 m2, na dz. ew. nr 201, 200/2 obręb Dziewiątka, gmina 

Kawęczyn, powiat turecki, województwo wielkopolskie”. 

Określam następujące warunki realizacji przedsięwzięcia: 
 

I. Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia: 
Planowane przedsięwzięcie polega na: budowie budynku inwentarskiego – obory 

wolnostanowiskowej o powierzchni zabudowy do 3648,15 m2 przeznaczonej dla bydła 

o obsadzie do 287,60 DJP wraz z wyposażeniem (agregaty chłodnicze magazynów 

mleka, roboty udojowe), budowie silosu na kiszonki o powierzchni zabudowy do 2000 

m2 wraz z silosem na kiszonki o pojemności do 100 m3, budowie dróg komunikacyjnych 
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o powierzchni zabudowy do 3000 m2, usytuowaniu dwóch silosów paszowych o 

pojemności do 100 Mg każdy, budowie kanałów gnojowicowych – podbudynkowych o 

pojemności do 4300 m3, budowie budynku gospodarczego – technicznego o 

powierzchni zabudowy do 120 m2. Przedsięwzięcie jest planowane na terenie 

istniejącego gospodarstwa, na działkach ewid. nr 201 i 200/2 obręb ewidencyjny 

Dziewiątka, gm. Kawęczyn. Planowany obiekt inwentarski i silos na kiszonki zostaną 

posadowione w południowej części działki nr 201 obręb Dziewiątka.  

Obecnie na terenie gospodarstwa zlokalizowane są: budynek mieszkalny, budynek 

gospodarczy o pow. zabudowy ok. 149 m2, budynek inwentarski o pow. zabudowy ok 

958 m2, płyta obornikowa zadaszona o wymiarach 13,5 m x 10 m (135 m2) wraz ze 

zbiornikiem na gnojówkę o pojemności 220 m3, tymczasowa wiata na słomę – 

powierzchnia zabudowy 1400 m2, 1 silos na kiszonkę o pow. zabudowy 2000 m2, 

budynek gospodarczy o pow. zabudowy 541 m2, budynek gospodarczy w tym dojarnia 

o pow. zabudowy blisko 335 m2, garaż.  

Obsada w istniejącym budynku obecnie wynosi: 94 krowy mleczne, 34 jałówki 

powyżej 1 roku, 24 jałówki od 0,5 roku do 1 roku, 75 cieląt do 0,5 roku – łącznie 227 

szt. (139,65 DJP). W ramach przedsięwzięcia przewiduje się również zwiększenie 

obsady w istniejącej oborze z 139,65 DJP do 174,25 DJP. Po zrealizowaniu inwestycji 

obsada w istniejącej oborze wyniesie: 51 jałówek cielnych, 131 jałówek powyżej 1 roku 

do 2 lat, 24 jałówek od 0,5 roku do 1 roku, 75 cieląt do 0,5 roku – łącznie 281 szt. 

(174,25 DJP). Zwierzęta w istniejącej oborze będą utrzymywane w systemie płytkiej 

ściółki. Obsada planowanej obory będzie wynosiła: 256  krów, 16 jałówek cielnych, 18 

jałówek od 0,5 roku do 2 lat, 8 cieląt do 0,5 rok – łącznie 298 szt. (287,6 DJP). W 

wyniku rozbudowy gospodarstwa nastąpi wzrost obsady o 322,20 DJP. Po 

zrealizowaniu na terenie gospodarstwa znajdować się będzie obsada wynosząca 

461,85 DJP.  

 

II. Istotne warunki korzystania ze środowiska w fazie realizacji i 

eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia, ze szczególnym 

uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości 

przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia 

uciążliwości dla terenów sąsiednich: 

1) W planowanym budynku obory zaprojektować i wykonać maksymalnie: 

 96 legowisk o wymiarach maksymalnych 2,75 m x 1,2 m każdy i utrzymywać w 

nich krowy mleczne, w systemie na rusztach, w maksymalnej liczbie 96 szt. 

 160 legowisk o wymiarach maksymalnych 2,5 m x 1,2 m każdy i utrzymywać w 

nich krowy mleczne, w systemie na rusztach, w maksymalnej liczbie 160 szt. 

 16 legowisk o wymiarach 1,2 m x 2,75 m każdy i utrzymywać w nich jałówki 

cielne, w systemie na rusztach, w maksymalnej liczbie 16 szt. 
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 18 legowisk o wymiarach maksymalnych 2,5 m x 1,2 m każdy i utrzymywać w 

nich jałówki w przedziale wiekowym od 0,5 roku do 2 lat, w systemie na 

rusztach, w  maksymalnej liczbie 18 szt. 

 8 boksów o wymiarach maksymalnych 1,5 m x 1 m każdy i utrzymywać w nich 

cielęta w przedziale wiekowym do 0,5 roku, w systemie płytkiej ściółki, w 

maksymalnej licznie 8 szt. 

W planowanej oborze utrzymywać maksymalnie 287,6 DJP. 

2) W istniejącej oborze o powierzchni zewnętrznej budynku 958 m2 po zrealizowaniu 

inwestycji, w systemie płytkiej ściółki, utrzymywać maksymalnie 174,25 DJP, tj.: 

51 jałówek cielnych, 131 jałówek w przedziale wiekowym od 1 roku do 2 lat, 24 

jałówek w przedziale wiekowym od 0,5 roku do 1 roku i 75 cieląt w przedziale 

wiekowym do 0,5 roku.  

3) Po rozbudowie gospodarstwa maksymalna ilość utrzymywanych w nim zwierząt 

nie może przekraczać 461,85 DJP. 

4) Pasze kiszonkowe magazynować przykryte folią w istniejącym i planowanym 

silosie. Soki kiszonkowe  zagospodarowywać na polach, z których pochodziła 

zebrana masa roślinna. 

5) Zapewnić, aby transportowany obornik przykrywany był brezentem. 

6) Odbiór gnojówki i gnojowicy prowadzić z wykorzystaniem hermetycznego złącza. 

7) Nie ogrzewać budynków inwentarskich z wykorzystaniem źródeł powodujących 

emisję substancji do powietrza. 

8) Ruch pojazdów ciężkich ograniczyć do pory dnia, tj. godz. od 6:00 do 22:00. 

9) Zaopatrzenie rozbudowanego gospodarstwa w wodę realizować ze zbiorczej sieci 

wodociągowej. 

10) Prowadzić regularne odczyty zużycia wody, a wykryte nieszczelności wewnętrznej 

sieci wodociągowej niezwłocznie naprawiać. 

11) Ścieki z mycia aparatów udojowych i zbiornika na mleko odprowadzać do 

planowanych szczelnych zbiorników bezodpływowych, a następnie zapewnić ich 

wywóz przez uprawniony podmiot do oczyszczalni ścieków. 

12) Mycie i dezynfekcję planowanego obiektu prowadzić za pomocą myjki 

wysokociśnieniowej z użyciem wody. Do dezynfekcji używać wyłącznie środków 

biodegradowalnych. Ciecz z mycia zagospodarowywać wraz z gnojowicą. 

13) Wody opadowe i roztopowe pochodzące z połaci dachowych i terenów 

utwardzonych odprowadzać w sposób niezorganizowany do gruntu w sposób 

niewywołujący szkody na gruntach sąsiednich. 

14) Padłe sztuki zwierząt magazynować w wydzielonej części budynku 

inwentarskiego na szczelnej utwardzonej posadzce maksymalnie 12 godzin, a 

następnie przekazywać do przetwarzania zgodnie z przepisami szczegółowymi.  

15) Nawozy naturalne wykorzystywać na gruntach własnych i dzierżawionych, a 

ewentualną nadwyżkę przekazywać innym podmiotom na podstawie przepisów 

szczegółowych. 
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16) Nie wycinać drzew i krzewów w związku z realizacją przedsięwzięcia. 

17) Na etapie prowadzenia prac ziemnych kontrolować wykopy, a uwięzione w nich 

zwierzęta niezwłocznie przenosić w bezpieczne miejsce, poza teren realizacji prac 

budowlanych. Taką samą kontrolę przeprowadzić bezpośrednio przed 

zasypaniem wykopów. 

18) W terminie 1 miesiąca od daty oddania obiektu do użytkowania, wykonać 

kontrolne pomiary poziomów hałasu emitowanego do środowiska na granicy 

najbliższych terenów objętych ochroną akustyczną, zgodnie z przepisami 

szczegółowymi w tym zakresie. Wyniki pomiarów przedstawić Staroście 

Tureckiemu, Wójtowi Gminy Kawęczyn, Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony 

Środowiska w Poznaniu i Wielkopolskiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi 

Ochrony Środowiska, w terminie 14 dni od ich wykonania. W przypadku 

wystąpienia przekroczeń akustycznych standardów jakości środowiska, 

zaprojektować i wdrożyć rozwiązania techniczne, technologiczne, bądź 

organizacyjne w taki sposób, aby eksploatacja inwestycji nie powodowała 

przekroczeń dopuszczalnych poziomów hałasu. Poprawność zaproponowanych 

rozwiązań potwierdzić niezwłocznie kolejnymi pomiarami hałasu. Powyższe 

rozwiązania wdrożyć i wyniki przeprowadzonych pomiarów wraz z opisem 

dokonanych korekt przedstawić wyżej wskazanym organom w terminie 3 

miesięcy od daty oddania obiektu do użytkowania. 

19) na terenie gospodarstwa będzie prowadzony chów bydła mlecznego w 

obsadzie i systemie utrzymania zwierząt zgodnie z tabelą: 

Rodzaj zwierząt Ilość 

zwierząt 

Obsada inwentarza 

(DJP) 

System chowu 

 Istniejąca obora nr 1  

jałówki cielne 51 51,0 płytka ściółka 

jałówki powyżej 1 roku 131 104,8 płytka ściółka 

jałówki od 1/2 do 1 roku 24 7,2 płytka ściółka 

cielęta do 1/2 roku 75 11,25 płytka ściółka 

Razem 281 174,25  

 Projektowana obora  

krowy 256 256,0 bezściołowo 

jałówki cielne 16 16,0 bezściołowo 

jałówki od 1/2 do 2 roku 18 14,4 bezściołowo 

cielęta do 1/2 roku 8 1,2 płytka ściółka 

Razem 298 287,6  

 

20) nie należy przekraczać łącznej maksymalnej obsady gospodarstwa, tj. 461,85 

DJP; 
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21) zaopatrzenie w wodę na potrzeby przedsięwzięcia realizowane będzie z 

gminnej sieci wodociągowej, za zgodą i na warunkach ustalonych przez 

gestora sieci; 

22) ścieki z mycia aparatury udojowej będą odprowadzane do szczelnych 

zbiorników bezodpływowych i wywożone okresowo, zgodnie z 

zapotrzebowaniem, taborem asenizacyjnym przez uprawnione podmioty do 

oczyszczalni ścieków; 

23) ścieki z mycia powierzchni hodowlanych w projektowanym budynku 

inwentarskim odprowadzane będą bezpośrednio do kanałów gnojowych 

umieszczonych pod budynkiem i zagospodarowywane razem z gnojowicą; 

istniejący budynek inwentarski nie będzie myty; 

24) wody opadowe i roztopowe z dachów i powierzchni utwardzonych w 

gospodarstwie należy odprowadzać w sposób niezorganizowany do gruntu w 

granicach terenu, do którego inwestor posiada tytuł prawny, w sposób 

niezakłócający stosunków wodnych na terenach sąsiednich; 

25) wytwarzany obornik magazynowany będzie na istniejącej płycie obornikowej 

o powierzchni 135 m 2 z odprowadzaniem odcieków do zbiornika na gnojówkę 

o pojemności 220 m 3, 

26) wytwarzana gnojowica magazynowana będzie w projektowanym budynku 

inwentarskim w szczelnych kanałach gnojowych o pojemności ok. 4300 m3, 

27) wytwarzane w gospodarstwie nawozy naturalne zagospodarowywane będą 

rolniczo na gruntach własnych i dzierżawionych inwestora oraz przekazywane 

będą innym rolnikom na podstawie umów do rolniczego zagospodarowania; 

28) wytwarzane w gospodarstwie nawozy naturalne oraz kiszonki należy 

przechowywać oraz zagospodarować zgodnie z przepisami szczegółowymi, w 

tym na warunkach określonych w „Programie działań mających na celu 

zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł 

rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu” (Dz.U. z 2020 r. poz. 

243); 

 

III. Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do 
uwzględnienia w dokumentacji wymaganej do wydania decyzji, o 
których mowa w art. 72 ust. 1, w szczególności w projekcie 
zagospodarowania działki lub terenu lub projekcie architektoniczno-
budowlanym, w przypadku decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 
pkt 1, 10, 14, 18, 23, 26 i 27: 

1) Wykonać szczelne i odporne na agresywne działanie odchodów posadzki w 
planowanym obiekcie i planowane kanały gnojowicowe pod rusztami o 
pojemności umożliwiającej magazynowanie powstałego nawozu przez okres 
ustalony zgodnie z przepisami szczegółowymi.  
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2) Projektowaną płytę na kiszonki wraz ze zbiornikiem na soki kiszonkowe 
wykonać jako szczelne z materiałów odpornych na agresywne środowisko soków 
kiszonkowych. 

3) Budynki utrzymywać w czystości oraz zapewnić odpowiednią temperaturę i 
wilgotność wewnątrz poprzez sprawny system wentylacji grawitacyjnej. 

4) Odpowietrzenie silosów paszowych wykonać poprzez zastosowanie rur 
odpowietrzających, skierowanych wylotem w dół. Podczas załadunku pasz do 
silosów na rury nakładać filtry tkaninowe. 

5) na etapie realizacji przedsięwzięcia:  

a) zaplecze techniczne, miejsca magazynowania materiałów budowlanych i 
odpadów oraz miejsca postoju maszyn budowlanych i sprzętu transportowego 
należy zorganizować na terenie utwardzonym; 

b) we wszystkich ww. miejscach oraz w miejscach bezpośrednich prac 
budowlanych i rozbiórkowych należy zapewnić dostępność sorbentów, 
właściwych w zakresie ilości i rodzaju do potencjalnego zagrożenia, mogącego 
wystąpić w następstwie sytuacji awaryjnych; 

c) w czasie prowadzenia robót budowlanych i rozbiórkowych należy prowadzić 
stały monitoring stanu technicznego sprzętu budowlanego i transportowego oraz 
przypadków wystąpienia zanieczyszczenia gruntu i neutralizację miejsc 
mogących powodować ewentualne zagrożenie dla środowiska gruntowo-
wodnego; 

6) posadzki oraz kanały gnojowe w projektowanym budynku inwentarskim 
należy wykonać jako szczelne (z betonu), stanowiące zabezpieczenie przed 
zanieczyszczeniem środowiska gruntowo wodnego przed odciekami; 

IV. Wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych, 
w odniesieniu do przedsięwzięć zaliczanych do zakładów 
stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii w 
rozumieniu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony 
środowiska: 

Planowane przedsięwzięcie nie jest zaliczane do zakładów o dużym lub 
zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnych awarii przemysłowych określonych 
w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie 
rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, 
decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku 
wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. z 2016 poz. 138). 

V. Wymogi w zakresie ograniczenia transgranicznego oddziaływania na 
środowisko w odniesieniu do przedsięwzięć, dla których 
przeprowadzono postępowanie dotyczą transgranicznego 
oddziaływania na środowisko: 
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Stwierdzam brak konieczności przeprowadzenia oceny transgranicznego 
oddziaływania na środowisko oraz postępowania w sprawie transgranicznego 
oddziaływania na środowisko. 

VI. Gotowość instalacji do wychwytywania dwutlenku węgla w przypadku 
instalacji do spalania paliw w celu wytwarzania energii elektrycznej, o 
elektrycznej mocy znamionowej nie mniejszej niż 300 MW; 

Planowane przedsięwzięcie nie należy do w/w instalacji.  

 

VII. Nie stwierdzam konieczności utworzenia obszaru ograniczonego 
użytkowania, o którym mowa w art. 135 ust.1 ustawy z dnia 27 
kwietnia 2001 roku Prawo Ochrony Środowiska (tj. Dz. U. z 2013 r., 
poz. 1232 ze zm.)  

VIII. Nie stwierdzam konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania 
przedsięwzięcia na środowisko oraz postępowania w sprawie 
transgranicznego oddziaływania na środowisko w ramach 
postępowania w sprawie wydania decyzji, o którym mowa w art. 72 
ust. 1 pkt. 1 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.  

IX. Charakterystykę przedsięwzięcia stanowi załącznik nr 1 do niniejszej 
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.  

 

Konieczność uwzględnienia następujących warunków i wymagań na etapie 
tworzenia dokumentacji technicznej oraz w fazie realizacji i eksploatacji lub 
użytkowania przedsięwzięcia:  

Uzasadnienie 

 W dniu 25-10-2021 roku Pan Maciej Jakubek w imieniu Inwestorów Andrzeja i 

Sebastiana Pustych wystąpił do Wójta Gminy Kawęczyn z wnioskiem o wydanie decyzji 

o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „budowie 

budynku inwentarskiego przewidzianego dla 287,60 DJP bydła mlecznego o pow. 

zabudowy do 3648,15 m2, budowie silosu przeznaczonego na kiszonki o powierzchni 

zabudowy do 2000 m2, budowie dróg komunikacyjnych o powierzchni zabudowy do 

3000 m2, na dz. ew. nr 201, 200/2 obręb Dziewiątka, gmina Kawęczyn, powiat turecki, 

województwo wielkopolskie”. 

Do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach załączono: 

 raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, w 4 egzemplarzach, 

wraz z ich zapisem w formie elektronicznej, 

 pełnomocnictwo, 
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 dowód dokonanej  opłaty skarbowej w wysokości 205 zł, 

 dowód dokonanej opłaty za pełnomocnictwo w wysokości 17 zł. 

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na rozbudowie istniejącego przedsięwzięcia 

do łącznej obsady wynoszącej  287,60 DJP, należy zatem zwrócić uwagę na fakt, iż 

gospodarstwo dopiero w wyniku rozbudowy osiągnie progi określone w § 2 ust. 1 pkt 

51 lit. b cyt. rozporządzenia.  

 W związku z powyższym, przedmiotowe przedsięwzięcie należy 

zakwalifikować do przedsięwzięć wymienionych w § 2 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Rady 

Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r, w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco 

oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2019 r. poz. 1839 ze zm.), dla których 

przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko jest obligatoryjne.  

Wniosek zgodnie z art.74 ust. 1 pkt. 1 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. z2022 r. 

poz.1029 ze zm.) powinien zawierać raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na 

środowisko.  Taki raport załączono.         

Dnia 08-11-2022 roku Wójt Gminy Kawęczyn wystąpił do organów 

współdziałających tj. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Turku, 

Państwowego  Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Regionalnego  Zarządu 

Gospodarki Wodnej w Poznaniu o wydanie opinii w sprawie planowanego 

przedsięwzięcia oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu o 

wydanie uzgodnień warunków realizacji w/w przedsięwzięcia dla którego jest 

przeprowadzana ocena oddziaływania na środowisko.  

Pismem z dnia 26-01-2022 roku znak ROŚ-OŚ.6220.11.2021 strony 

postępowania zostały powiadomione o wszczętym w dniu 08-11-2021 r. postępowaniu 

administracyjnym, listownie oraz poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń sołectwa 

Dziewiątka, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz na stronie internetowej Urzędu 

Gminy (zgodnie z art. 61 par. 1 i 4 oraz art. 49 kpa). 

Opinią sanitarną znak nr ON-NS.9011.8.3.2021 z dnia 07-12-2021 r. 

Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Turku zaopiniował warunki 

realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia. Postanowieniem z dnia 22-02-2022 r.  

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu 

uzgodnił i określił warunki realizacji przedsięwzięcia w proponowanym wariancie.  Po 

uzupełnieniu przez Pełnomocnika Inwestora raportu, postanowieniem z dnia 15-09-

2022 r. znak pisma WOO-I.4221.249.2021.ES.9 Regionalny Dyrektora Ochrony 

Środowiska w Poznaniu uzgodnił i określił  warunki realizacji opisanego wyżej 

przedsięwzięcia. 

Powyższe stanowiska, ze względu na ich wiążący charakter, zostały 

uwzględnione w niniejszej decyzji.  

Obwieszczeniem z dnia 23-09-2022 r. znak pisma ROŚ-OŚ.6220.11.2021 Wójt 

Gminy Kawęczyn w oparciu o art. 33 w związku z art. 79 ustawy z dnia  3 października 
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2008 r. o udostępnianiu informacji o  środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 

(Dz.U. z 2022 r. poz.1029 ze zm.), podał do publicznej wiadomości informację o 

rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa, w sprawie możliwości składania uwag i 

wniosków wskazując 30 dniowy termin ich składania. Obwieszczenie zostało 

umieszczone na stronie BIP Urzędu, na tablicy ogłoszeń UG Kawęczyn oraz tablicy 

ogłoszeń w miejscowości Dziewiątka. W trakcie postępowania nie złożono uwag i 

wniosków do projektowanej inwestycji. Tym samym organ nie ma podstaw do 

ustosunkowywania się w ww. kwestii. 

Teren, na którym realizowana ma być inwestycja nie posiada miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego i obejmuje działki o nr geodezyjnym 201, 

200/2.  

Najbliższe tereny podlegające ochronie przed hałasem, zgodnie z 

rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie 

dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz.U. z 2014 r., poz. 112), znajdują 

się w bezpośrednim sąsiedztwie przedmiotowego terenu, w kierunku zachodnim i 

wschodnim i stanowią zabudowę mieszkaniową zagrodową.  

Źródłami hałasu emitowanego w wyniku funkcjonowania gospodarstwa będą 

zwierzęta znajdujące się w istniejącym i projektowanym budynku inwentarskim z 

zamontowanym systemem wentylacji grawitacyjnej oraz manewry pojazdów 

obsługujących gospodarstwo. Wszystkie obiekty inwentarskie na przedmiotowym 

terenie wyposażone są i będą w wentylację grawitacyjną. W analizie akustycznej 

założono, że w ciągu 8 najbardziej niekorzystnych godzin pory dziennej po 

przedmiotowym terenie poruszać się będzie 17  pojazdów ciężkich. W porze nocnej nie 

zakłada się poruszania pojazdów po terenie inwestycji. Dla powyższych warunków w 

przedstawionej dokumentacji wykonano obliczenia rozprzestrzeniania się hałasu w 

środowisku. Z zaprezentowanej analizy akustycznej wynika, że przy spełnieniu założeń 

przedstawionych w raporcie, eksploatacja przedsięwzięcia nie spowoduje 

przekroczenia poziomu dopuszczalnego określonego w cyt. rozporządzeniu Ministra 

Środowiska w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku. 

Warunki wpisane do niniejszej decyzji dotyczące ograniczenia ruchu pojazdów 

ciężkich wyłącznie do pory dziennej i stosowania wyłącznie wentylacji grawitacyjnej, 

wynikają bezpośrednio z założeń przyjętych do analizy akustycznej i zapewniają 

dotrzymanie standardów akustycznych w środowisku. 

Jednakże, z uwagi na fakt, iż wyniki obliczeń akustycznych wskazują, że na 

granicy terenów podlegających ochronie przed hałasem, poziom hałasu będzie zbliżony 

do poziomu dopuszczalnego, wnioskodawca został zobowiązany do przeprowadzenia, 

w terminie 1 miesiąca od daty rozpoczęcia funkcjonowania rozbudowanego zakładu, 

kontrolnych pomiarów hałasu na najbliższych terenach objętych ochroną akustyczną, 

zgodnie z przepisami szczegółowymi w tym zakresie i do przedstawienia wyników tych 

pomiarów Staroście Tureckiemu, Wójtowi Gminy Kawęczyn, Regionalnemu 
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Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Poznaniu i Wielkopolskiemu Wojewódzkiemu 

Inspektorowi Ochrony Środowiska w terminie 14 dni od dnia ich wykonania. Powyższe 

działanie umożliwi określenie rzeczywistego wpływu przedsięwzięcia na stan 

akustyczny środowiska, ocenę skuteczności zastosowanych rozwiązań i podjęcie 

działań zmierzających do ograniczenia hałasu, jeśli wyniki wykażą przekroczenie 

poziomów dopuszczalnych. W przypadku przekroczenia akustycznych standardów 

jakości środowiska wnioskodawca został zobowiązany do niezwłocznego 

zaprojektowania i zastosowania zabezpieczeń akustycznych ograniczających emisję 

hałasu do środowiska oraz do udokumentowania poprawności przyjętych rozwiązań 

ponownymi pomiarami poziomów hałasu. Powyższe rozwiązania winien wdrożyć i 

wyniki przeprowadzonych pomiarów wraz z opisem dokonanych korekt przedstawić 

wyżej wskazanym organom w terminie 3 miesięcy od daty oddania obiektu do 

użytkowania. 

W raporcie przedstawione zostały rodzaje i ilości odpadów wytwarzanych na 

poszczególnych etapach inwestycji, tj. realizacji, eksploatacji i likwidacji, oraz sposób 

ich dalszego zagospodarowania. W związku z realizacją inwestycji będą wytwarzane 

odpady, zarówno niebezpieczne, jak i inne niż niebezpieczne. Na etapie realizacji i 

likwidacji przedsięwzięcia wytwórcą odpadów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 

grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2022 r. poz. 699), może być podmiot prowadzący 

prace budowlane. Odpady magazynowane będą selektywnie, w przystosowanych 

pojemnikach lub kontenerach, w wyznaczonych miejscach na terenie gospodarstwa, w 

sposób zabezpieczający przed rozprzestrzenianiem się i zmieszaniem odpadów. 

Wszystkie odpady będą przekazywane w pierwszej kolejności do odzysku podmiotom 

posiadającym wymagane prawem zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami. 

W przypadku, kiedy nie będzie takiej możliwości, wytworzone odpady będą 

przekazywane do unieszkodliwiania. Padłe sztuki zwierząt będą magazynowane w 

wydzielonej części budynku inwentarskiego na szczelnej utwardzonej posadzce 

maksymalnie 12 godzin, a następnie przekazywane do przetwarzania zgodnie z 

przepisami szczegółowymi. Powyższe założenie wnioskodawcy zostało ujęte jako 

warunek w niniejszej decyzji. Ten sposób postępowania z padłymi zwierzętami 

zabezpieczy środowisko gruntowo-wodne przed ewentualnym zanieczyszczeniem. 

Wnioskodawca może przekazywać padłe lub ubite z konieczności sztuki jako uboczny 

produkt pochodzenia zwierzęcego lub jako odpad. W związku z przedsięwzięciem będą 

powstawać odpady weterynaryjne. Wytwórcą odpadów, zgodnie z przepisami ustawy 

o odpadach, będzie podmiot świadczący usługi weterynaryjne (uprawniony lekarz 

weterynarii) na podstawie stosownej umowy. Przy założeniu, że wnioskodawca będzie 

realizował planowane przedsięwzięcie zgodnie z zapisami w raporcie i warunkami 

niniejszego postanowienia nie będzie ono naruszać prawa w zakresie gospodarki 

odpadami.  

Planowana inwestycja stanowi rozbudowę istniejącego gospodarstwa, które 

posiada uregulowaną gospodarkę wodno-ściekową. Planowane przedsięwzięcie będzie 
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zaopatrywane w wodę z zewnętrznej sieci wodociągowej. Woda będzie zużywana na 

cele socjalno-bytowe, do pojenia inwentarza oraz do mycia i dezynfekcji obiektów 

inwentarskich i urządzeń udojowych. Obsługą gospodarstwa będzie się zajmowała 

rodzina wnioskodawcy. Ścieki bytowe z domu mieszkalnego będą odprowadzane, tak 

jak dotychczas do istniejącego szczelnego zbiornika bezodpływowego. Ścieki z mycia 

aparatów udojowych i zbiornika na mleko będą odprowadzane do dwóch planowanych 

szczelnych zbiorników bezodpływowych o pojemności 25 m3 każdy. Ścieki 

zmagazynowane w zbiornikach będą wywożone przez uprawniony podmiot do 

oczyszczalni ścieków. Projektowana obora będzie myta i dezynfekowana za pomocą 

myjki wysokociśnieniowej z użyciem wody i środków biodegradowalnych. Ciecz z mycia 

będzie odprowadzana do szczelnych kanałów gnojowicowych pod rusztami i 

zagospodarowywana wraz z gnojowicą. Posadzki w planowanym obiekcie 

inwentarskim oraz planowane kanały na gnojowicę pod rusztami będą wykonane jako 

szczelne i odporne na agresywne działanie odchodów. Planowany silos na kiszonkę 

również będzie posiadał szczelne podłoże i ściany boczne oraz szczelny zbiornik na soki 

kiszonkowe. Wody opadowe i roztopowe pochodzące z powierzchni dachowych 

rozbudowanego gospodarstwa oraz z powierzchni utwardzonych są i będą 

odprowadzane w sposób niezorganizowany do gruntu. Ponieważ planowane 

rozwiązanie minimalizuje utratę naturalnej retencji i przywraca w możliwym zakresie 

naturalny, gruntowy charakter odpływu wód opadowych i roztopowych wpisano je jako 

warunek w decyzji. Ponadto, w celu ochrony środowiska gruntowo-wodnego przed 

zanieczyszczeniem rozwiązania dotyczące szczelności projektowanych obiektów oraz 

gospodarki wodno-ściekowej znalazły odzwierciedlenie w warunkach niniejszej decyzji. 

W celu ograniczenia zużycia wody zobowiązano wnioskodawcę, aby mycie obiektów 

inwentarskich realizował przy pomocy myjki wysokociśnieniowej oraz, aby prowadził 

regularne odczyty zużycia wody, a wykryte nieszczelności wewnętrznej sieci 

wodociągowej niezwłocznie naprawiał. Ponadto zobowiązano wnioskodawcę, aby 

magazynował pasze objętościowe (kiszonki) szczelnie przykryte folią w istniejącym i 

planowanym silosie, a soki kiszonkowe zagospodarowywał na polach, z których 

pochodziła zebrana masa roślinna. 

Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane zostanie w granicach Głównego 

Zbiornika Wód Podziemnych nr 151 o nazwie „Zbiornik Turek-Konin-Koło”. W rejonie 

zainwestowania głównym użytkowym poziomem wodonośnym jest poziom 

trzeciorzędowy charakteryzujący się dobrą/słabą izolacją i niskim stopniem zagrożenia. 

Najbliższe ujęcie wód podziemnych znajduje się w odległości około 1,9 km od terenu 

zainwestowania. Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane będzie poza strefami 

ochronnymi ujęć wód podziemnych. Wnioskodawca nie przewiduje odwodnienia 

wykopów na etapie realizacji przedsięwzięcia.  

Gospodarstwo znajduje się na obszarze szczególnie narażonym (OSN), z którego 

odpływ azotu ze źródeł rolniczych do wód powierzchniowych należy ograniczyć. 

Zgodnie z treścią rozporządzenia Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej 
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w Poznaniu z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie określenia w regionie wodnym Warty 

wód powierzchniowych i podziemnych wrażliwych na zanieczyszczenie związkami azotu 

ze źródeł rolniczych oraz obszaru szczególnie narażonego, z którego odpływ azotu ze 

źródeł rolniczych do tych wód należy ograniczyć (Dz. Urz. Woj. Wlkp. poz. 1638) oraz 

z treścią rozporządzenia Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we 

Wrocławiu z dnia 1 lutego 2017 r. w sprawie określenia w regionie wodnym Środkowej 

Odry wód powierzchniowych i podziemnych wrażliwych na zanieczyszczenie związkami 

azotu ze źródeł rolniczych oraz obszaru szczególnie narażonego, z którego odpływ 

azotu ze źródeł rolniczych do tych wód należy ograniczyć (Dz. Urz. Woj. Wlkp. poz. 

1153) regiony wodne Warty i Środkowej Odry w całości zostały określone jako obszar 

szczególnie narażony na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych, z 

którego odpływ azotu ze źródeł rolniczych do wód należy ograniczyć.  

W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie przyjęcia 

"Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami 

pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu" (Dz. 

U. poz. 243), dalej „Programu działań…”, zostały określone szczegółowe wymagania, 

dotyczące rolniczego wykorzystania nawozów, sposobu ich przechowywania i 

stosowania.  Zgodnie z art. 107 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 

2021 r. poz. 2233 z późn. zm.) wszystkie podmioty prowadzące produkcję rolną 

obowiązane są stosować powyższy program. Ponadto, nawożenie powinno odbywać 

się zgodnie z zasadami określonymi w przepisach szczegółowych, tj. ustawie z dnia 10 

lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu (Dz. U. z 2021 r. poz. 76 z późn. zm.) oraz 

rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 kwietnia 2008 r. w sprawie 

szczegółowego sposobu stosowania nawozów oraz prowadzenia szkoleń z zakresu ich 

stosowania (Dz. U. z 2019 r. poz. 1826). 

Bydło w oborze istniejącej będzie utrzymywane na płytkiej ściółce, natomiast 

bydło w planowanej oborze będzie utrzymywane na rusztach, poza cielętami, które 

będą utrzymywane w systemie płytkiej ściółki. W związku z eksploatacją fermy, 

powstawać będzie zatem obornik, gnojówka i gnojowica. Obornik z istniejącej obory i 

z części planowanej obory  będzie składowany na istniejącej płycie obornikowej o 

powierzchni 135 m2 (wysokość składowania 3 m), a powstająca gnojówka będzie 

magazynowana w istniejącym zbiorniku na gnojówkę znajdującym się pod płytą o 

pojemności 220 m3. Gnojowica z planowanej obory będzie magazynowana w kanałach 

na gnojowicę o pojemności do 4300 m3, które zostaną zlokalizowane pod budynkiem. 

Pojemność zbiorników na gnojowicę i gnojówkę i powierzchnia płyty będzie 

wystarczająca do ich zmagazynowania przez okres 6 miesięcy, a więc spełnione będą 

wymagania prawne w zakresie magazynowania nawozów określone w „Programie 

działań…”. Należy nadmienić, iż pojemność planowanego zbiornika na gnojowicę 

magazynowania przewyższa wymaganą pojemność wyliczoną na podstawie wzorów i 

wytycznych zawartych w „Programie działań…”. Jednakże jak wskazano w raporcie 

wynika to m.in. z konieczności zgromadzenia w nich wód z mycia obory. Nawozy 
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naturalne będą zagospodarowywane jako pełnowartościowy nawóz naturalny na 

gruntach własnych wnioskodawcy i gruntach przez niego dzierżawionych o areale ok. 

120 ha, a nadwyżka będzie przekazywana innym rolnikom na zasadach określonych w 

ustawie o nawozach i nawożeniu, tak aby zachowana została graniczna dawka azotu 

tj. 170 kg/ha.  

Zgodnie z informacjami przedstawionymi w raporcie na potrzeby eksploatacji 

przedsięwzięcia zaopatrzenie w wodę będzie realizowane z gminnej sieci 

wodociągowej. Woda wykorzystywana będzie na cele pojenia zwierząt (17 265,6 

m3/rok), na cele socjalno-bytowe (144 m 3/rok), do mycia urządzeń udojowych (905,2 

m 3/rok), do mycia budynku inwentarskiego (270,4 m 3/rok).  Wziąwszy 

pod uwagę planowane rozwiązania chroniące środowisko gruntowo-wodne, w tym 

rozwiązania w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, magazynowania i postępowania 

z odpadami oraz odchodami zwierząt nie przewiduje się znacząco negatywnego 

oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko gruntowo-wodne, w 

tym wody podziemne i powierzchniowe.  

Z informacji przedstawionych w dokumentacji wynika, iż teren, na którym ma 

zostać zlokalizowane przedsięwzięcie, znajduje się poza obszarami narażonymi na 

niebezpieczeństwo powodzi, obszarami zagrożonymi podtopieniami oraz poza terenem 

narażonymi na osuwiska. Na terenie inwestycji w celu mitygacji zmian klimatu, 

prowadzona będzie racjonalna gospodarka zużycia wody. Nie będzie zachodzić emisja 

z procesów energetycznego spalania paliw, gdyż nie przewiduje się ogrzewania 

budynków przy wykorzystaniu źródeł powodujących emisję substancji do powietrza. Z 

uwagi na powyższe należy stwierdzić, że przedsięwzięcie nie będzie miało znaczącego 

wpływu na klimat w skali regionalnej i globalnej i będzie przystosowane do 

zmieniających się warunków klimatycznych. Konstrukcja planowanych obiektów będzie 

odporna na silne podmuchy wiatrów, materiały do budowy będą odporne na niskie 

temperatury.  

Biorąc pod uwagę rodzaj planowanego przedsięwzięcia, przy uwzględnieniu 

stosowanych technologii, należy stwierdzić, że nie należy ono do zakładów o dużym 

lub zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii określonych w Rozporządzeniu 

Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów i ilości znajdujących 

się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do 

zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej 

(Dz. U. z 2016 poz. 138). Przedsięwzięcie zlokalizowane zostanie poza obszarami 

chronionymi na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. 

U. z 2022 r. poz. 916 t.j.). Najbliższy obszar Natura 2000: obszar mający znaczenie dla 

Wspólnoty Lipickie Mokradła PLH100025 znajduje się w odległości około 8,3 km. 

Sąsiedztwo inwestycji stanowią: pola uprawne, łąki, zadrzewienia/zakrzewienia 

liniowe, zabudowa mieszkaniowa i zagrodowa, droga. Ponadto wzdłuż południowej 

granicy działek przepływa rów melioracyjny. 
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W wyniku przeprowadzonej w czerwcu 2021 r. wizji stwierdzono występowanie 

pozostałości roślin uprawnych, pospolitych chwastów i roślin ruderalnych, tj. m.in. 

rdest ptasi, dziurawiec zwyczajny, krwawnik pospolity, skrzyp polny, ostrożeń polny, 

szarłat szorstki, jasnota purpurowa. Nie odnotowano wśród nich chronionych 

gatunków roślin i grzybów. Na terenie inwestycji oraz w jej sąsiedztwie zaobserwowano 

m.in. bażanta, białorzytkę, bociana białego, jaskółkę dymówkę, kosa, trznadla, 

myszołowa. Nie stwierdzono miejsc lęgowych ptaków na terenie działek. Istniejący 

budynek inwentarski jest bardzo licznie zasiedlony przez wróble i mazurki, jednakże 

jak zaznaczono w raporcie, realizacja przedsięwzięcia nie będzie związana z usuwaniem 

gniazd ptasich. Nie stwierdzono występowania płazów i gadów. W trakcie wizji rów 

melioracyjny pozbawiony był wody. Jednakże mając na uwadze, iż zadrzewiony rów 

stanowić może dogodne miejsce występowania płazów, zobowiązano Wnioskodawcę 

do regularnych kontroli wykopów i uwalniania uwięzionych w nich zwierząt. Realizacja 

inwestycji nie będzie związana z wycinką drzew i krzewów, co uwzględniono w 

warunku niniejszej decyzji. 

 Uwzględniając warunki zawarte w decyzji oraz mając na uwadze położenie 

inwestycji poza obszarami chronionymi, na terenie przekształconym antropogenicznie 

nie przewiduje się znacząco negatywnego oddziaływania przedsięwzięcia na etapie 

realizacji, eksploatacji i likwidacji na środowisko przyrodnicze, w tym na 

bioróżnorodność rozumianą jako liczebność i kondycję populacji występujących 

gatunków, w szczególności gatunków chronionych, rzadkich lub ginących oraz ich 

siedliska, w tym utraty, fragmentacji lub izolacji siedlisk oraz zaburzenia funkcji przez 

nie pełnionych, a także wpływu na ekosystemy – ich kondycję, stabilność, odporność 

na zaburzenia, fragmentację i pełnione funkcje w środowisku. Inwestycja nie powinna 

także spowodować nadmiernej eksploatacji lub niewłaściwego wykorzystania zasobów 

przyrodniczych, czy przyczynić się do rozprzestrzeniania się gatunków obcych. Ze 

względu na lokalizację inwestycji poza obszarami Natura 2000 nie nastąpi również 

negatywne oddziaływanie inwestycji na gatunki, siedliska gatunków lub siedliska 

przyrodnicze będące przedmiotami ochrony obszarów Natura 2000, integralność 

obszarów Natura 2000 lub ich powiązanie z innymi obszarami chronionymi. 

Przedsięwzięcie stanowić będzie kontynuację dotychczasowego zagospodarowania 

terenu w związku z czym nie wywoła istotnych zmian w krajobrazie.  

Jednocześnie wskazuje się, że prace związane z realizacją przedsięwzięcia, 

niezależnie od terminu ich realizacji, mogą powodować naruszenie zakazów 

określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w 

sprawie ochrony gatunkowej grzybów (Dz. U. 2014, poz. 1408), rozporządzeniu 

Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. sprawie ochrony gatunkowej roślin 

(Dz. U. 2014,  poz. 1409) i rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 

r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U. 2016, poz. 2183, ze zm.). Przed 

przystąpieniem do prac sprzecznych z zakazami określonymi w wyżej cytowanych 
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aktach prawnych należy uzyskać zezwolenia właściwego organu na odstępstwa od 

zakazów obowiązujących w stosunku do danego gatunku.    

Z raportu jak i uzupełnienia do raportu wynika, iż obsada przyjęta w planowanym 

i istniejącym budynku stanowi obsadę maksymalną. Ponadto w uzupełnieniu do 

raportu wnioskodawca oświadczył, iż spełnione będą wymagania określone 

w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 28 czerwca 2010 r. w sprawie 

minimalnych warunków utrzymywania gatunków zwierząt gospodarskich innych niż te, 

dla których normy ochrony zostały określone w przepisach Unii Europejskiej (Dz. U. z 

2019 r. poz. 1966) oraz rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 

lutego 2010 r. w sprawie wymagań i sposobu postępowania przy utrzymywaniu 

gatunków zwierząt gospodarskich, dla których normy ochrony zostały określone w 

przepisach Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 56, poz. 344, z późn. zm.).  
W raporcie i uzupełnieniu przedstawiono oddziaływanie przedmiotowego 

przedsięwzięcia na stan jakości powietrza po zrealizowaniu przedmiotowej inwestycji. 

Źródłami emisji substancji do powietrza są i będą systemy wentylacyjne w istniejącym 

oraz planowanym budynku inwentarskim, którymi wyprowadzane będą substancje 

pochodzące z utrzymywania bydła, w tym substancje odorotwórcze powstające 

w wyniku rozkładu produktów przemiany materii tych zwierząt. Wentylacja istniejącego 

i planowanego obiektu jest i będzie grawitacyjna. Wyloty powietrza znajdują się i będą 

się znajdować w ścianach bocznych obór (żaluzje). Ponadto źródłem emisji na terenie 

gospodarstwa będą: istniejąca płyta obornikowa ze zbiornikiem na gnojówkę, silosy na 

kiszonek – jeden istniejący i jeden planowany, agregat prądotwórczy o mocy 14,6 kW 

oraz spalanie paliw w silnikach pojazdów poruszających się po terenie inwestycji. 

Napełnianie silosów paszowych nie będzie źródłem emisji pyłu do powietrza, z uwagi 

na to, że rury odpowietrzające z silosu skierowane będą wylotem w dół, a podczas 

załadunku pasz do silosów nakładane będą na nie filtry tkaninowe. Gnojowica będzie 

magazynowana w kanałach gnojowicowych. Emisja z przechowywania gnojowicy 

została zatem uwzględniona w obliczeniach jako emisja z budynku inwentarskiego. 

Proces odbioru gnojówki i gnojowicy będzie odbywał się w sposób hermetyczny z 

wykorzystaniem hermetycznego złącza, zatem nie przewiduje się aby odbiór gnojówki 

i gnojowicy stanowił źródło emisji substancji do powietrza. Powyższe rozwiązanie 

wpisano jako warunek realizacji inwestycji. Emisja z magazynowania kiszonek zostanie 

znacząco ograniczona dzięki przykrywaniu silosów kiszonkowych folią. Z raportu o 

oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko wynika, że obiekty inwentarskie nie są i 

nie będą ogrzewane, co znalazło swoje odzwierciedlenie w nałożonym na 

wnioskodawcę warunku.  

Z wykonanych obliczeń rozprzestrzeniania substancji w powietrzu wynika, iż 

emisje z ww. źródeł nie będą powodować przekroczenia wartości odniesienia substancji 

w powietrzu oraz dopuszczalnych częstości przekroczeń określonych w rozporządzeniu 

Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla 

niektórych substancji w powietrzu (Dz.U. z 2010 r. Nr 16, poz. 87) poza terenem 
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inwestycji, oraz, że będą dotrzymane standardy jakości powietrza określone w 

Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów 

niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2021 r. poz. 845 z późn. zm.), a w związku 

z tym spełnione będą wymagania w zakresie ochrony powietrza określone w 

przepisach. Należy ponadto stwierdzić, iż ewentualne skumulowane oddziaływanie 

planowanego przedsięwzięcia z innymi przedsięwzięciami znajdującymi się w 

sąsiedztwie zostało  ocenione poprzez uwzględnienie w przedstawionych obliczeniach 

aktualnego stanu jakości powietrza, co wynika z referencyjnej metodyki modelowania 

poziomów substancji w powietrzu. 

Z uwagi na przyjęte rozwiązania projektowe, stanowiące podstawę 

przeprowadzonych obliczeń, w niniejszym postanowieniu zobowiązano wnioskodawcę 

do zastosowania w projektowanych obiektach inwentarskich wentylacji grawitacyjnej. 

Ponadto, zobowiązano go, aby obiekty inwentarskie utrzymywał w czystości oraz 

zapewnił odpowiednią temperaturę i wilgotność wewnątrz oraz zapewnił, aby transport 

obornika odbywał się pod przykryciem.  

Ocena oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko, 

przedstawiona w raporcie, dokonana została w oparciu o szczegółowe informacje i 

konkretne założenia przyjęte do analiz, w tym położenie planowanych obiektów na 

terenie inwestycyjnym. Dla określonej w raporcie lokalizacji przedmiotowych obiektów 

wykazano dochowanie norm jakości środowiska określonych w obowiązujących 

przepisach. Z charakterystyki i przyjętych rozwiązań technologicznych wynika, że 

eksploatacja przedsięwzięcia nie będzie generować znaczących presji oddziałujących 

na elementy stanu zasobów wodnych, ani na obszary chronione i ochronne, w zakresie 

mogącym zagrażać osiągnięciu ustalonych dla nich celów środowiskowych.  

Mając powyższe na uwadze, przy zachowaniu wszelkich ustaleń zawartych w 

raporcie oraz spełnieniu warunków realizacji przedsięwzięcia wskazanych w niniejszej 

decyzji, przedmiotowa inwestycja nie będzie powodowała przekroczenia standardów 

jakości ochrony środowiska. 

Ze względu na szczegółowy i jednoznaczny opis planowanej do zastosowania 

technologii oraz stosowanych środków mających na celu minimalizację negatywnego 

oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia, nie stwierdzono 

konieczności ponownego przeprowadzenia oceny jego oddziaływania na środowisko, 

w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 

pkt 1 ustawy ooś.  

Ponadto, ze względu na lokalizację w dużej odległości od granic państwa oraz 

zakres oddziaływania inwestycji nie stwierdzono również konieczności 

przeprowadzenia postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na 

środowisko. 

Zgodnie z art. 10 kpa organ zawiadomił obwieszczeniem z dnia 03-11-2022 r. 

o możliwości zapoznania się z materiałem zgromadzonym w sprawie. 

Organ uznał, że aktualnie przedstawiony raport oddziaływania na środowisko 
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jest zgodny z art. 66 ustawy udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 

środowisko, a przyjęte w nim rozwiązania inwestorskie stanowią wyważony 

kompromis uwzględniający interesy nie tylko inwestora ale i innych osób oraz interes 

publiczny.  

 

Biorąc pod uwagę powyższe orzeczono jak w sentencji. 

 

POUCZENIE 
Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium 

Odwoławczego w Koninie za pośrednictwem Wójta Gminy Kawęczyn w terminie 14 

dni od daty jej doręczenia.  

 

 

 

 

Wójt  

/-/Jan Nowak  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują: 

1. Pełnomocnik Maciej Jakubek EKOMA 

2. Strony postępowania –zawiadamiane w trybie art. 49 k.p.a.. 

 

 

 

Do wiadomości:  

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu. 

2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Turku. 

3. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu.  
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Załącznik Nr 1 do Decyzji Wójta Gminy Kawęczyn o środowiskowych uwarunkowaniach 
realizacji przedsięwzięcia, znak ROŚ-OŚ.6220.11.2021 z dnia 30-11-2022 r. 

 
CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA 

polegającego na: „budowie budynku inwentarskiego przewidzianego dla 

287,60 DJP bydła mlecznego o pow. zabudowy do 3648,15 m2, budowie 

silosu przeznaczonego na kiszonki o powierzchni zabudowy do 2000 m2, 

budowie dróg komunikacyjnych o powierzchni zabudowy do 3000 m2, na 

dz. ew. nr 201, 200/2 obręb Dziewiątka, gmina Kawęczyn, powiat turecki, 

województwo wielkopolskie”. 

 
Zgodnie z informacjami przedstawionymi w raporcie planowane przedsięwzięcie będzie 
polegać na budowie nowego budynku inwentarskiego o obsadzie bydła 287,6 DJP oraz 
zwiększeniu obsady bydła w istniejącym budynku inwentarskim ze 139,65 DJP na 
174,25 DJP. 

W ramach przedmiotowego przedsięwzięcia planowane są: 
— budowa budynku inwentarskiego o pow. zabudowy do 3648,15 m2 przeznaczony 

dla bydła o obsadzie do 

287,60 DJP wraz z kanałami gnojowicowymi o pojemności do 4300 m 3, 

— budowa silosu na kiszonki o powierzchni zabudowy do 2000 m 2 wraz ze 

zbiornikiem na soki kiszonkowe o pojemności do 100 m 3  

— budowa dróg komunikacyjnych o powierzchni zabudowy do 3000 m 2, 

— usytuowanie dwóch silosów paszowych o pojemności do 100 mg każdy. 

— budowa budynku gospodarczego — technicznego o powierzchni zabudowy do 

120 m2 . 

Planowany obiekt inwentarski i silos na kiszonki zostaną posadowione w południowej 

części działki nr 201 obręb Dziewiątka. Obecnie na terenie gospodarstwa zlokalizowane 

są: budynek mieszkalny, budynek gospodarczy opow. zabudowy ok. 149 m2, budynek 

inwentarski o pow. zabudowy ok 958 m2, płyta obornikowa zadaszona o wymiarach 

13,5 m x 10 m (135 m2) wraz ze zbiornikiem na gnojówkę o pojemności 220 m3, 

tymczasowa wiata na słomę – powierzchnia zabudowy 1400 m2, 1 silos na kiszonkę o 

pow. zabudowy 2000 m2, budynek gospodarczy o pow. zabudowy 541 m2, budynek 

gospodarczy w tym dojarnia o pow. zabudowy blisko 335 m2, garaż. Obecnie obsada 

w istniejącym budynku wynosi: 94 krowy mleczne, 34 jałówki powyżej 1 roku, 24 

jałówki od 0,5 roku do 1 roku, 75 cieląt do 0,5 roku – łącznie 227 szt. (139,65 DJP). 

W ramach przedsięwzięcia przewiduje się również zwiększenie obsady w istniejącej 

oborze z 139,65 DJP do 174,25 DJP. Po zrealizowaniu inwestycji obsada w istniejącej 

oborze wyniesie: 51 jałówek cielnych, 131 jałówek powyżej 1 roku do 2 lat, 24 jałówek 

od 0,5 roku do 1 roku, 75 cieląt do 0,5 roku – łącznie 281 szt. (174,25 DJP). Zwierzęta 

w istniejącej oborze będą utrzymywane w systemie płytkiej ściółki. Obsada planowanej 
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obory będzie wynosiła: 256  krów, 16 jałówek cielnych, 18 jałówek od 0,5 roku do 2 

lat, 8 cieląt do 0,5 rok – łącznie 298 szt. (287,6 DJP). W wyniku rozbudowy 

gospodarstwa nastąpi wzrost obsady o 322,20 DJP. W wyniku realizacji przedsięwzięcia 

obsada zwierząt na terenie gospodarstwa rolnego w będzie wynosić 461,85 DJP.  

W istniejącym budynku inwentarskim zwierzęta utrzymywane będą na płytkiej ściółce, 
w związku z czym będzie powstawał obornik i gnojówka. W projektowanym budynku 
zwierzęta utrzymywane będą dwusystemowo: płytka ściółka — cielęta i bezściółkowo 
— pozostałe zwierzęta. 

Do magazynowania obornika przeznaczona będzie istniejąca płyta obornikowa o 
powierzchni 135 m 2 wraz ze zbiornikiem na gnojówkę o pojemności 220 m 3. 
Powstająca w wyniku bezściołowego utrzymania zwierząt gnojowica magazynowana 
będzie w kanałach gnojowych o pojemności 4300 m 3  

W planowanej oborze infrastrukturę techniczną stanowić będą: obszar hodowlany dla 
krów, obszar techniczny i obszar hodowlany dla jałówek i cieląt. Obszar hodowlany 
składać się będzie z: 256 legowisk dla krów mlecznych i będzie podzielony na dwie 
części. W każdej części znajdzie się po 128 legowisk. Legowiska posiadać będą dwa 
wymiary. Od ścian wymiary to 2,75 m dł. x 1,2 m szer. (łącznie 96 legowisk o takich 
wymiarach) oraz środkowe o wymiarach 2,5 dł. m x 1,2 m szer. (łącznie 160 legowisk 
o takich wymiarach). Legowiska zostaną wyścielone matami słomiano-wapiennymi lub 
wysypane piaskiem. Po środku obszaru hodowlanego, projektuje się korytarz paszowy 
o wymiarach 5,5 m szer. x 100 m dł. Obszar techniczny będzie się składał z czterech 
robotów udojowych usytuowanych wewnątrz obiektu, pomieszczenia technicznego, 
izolatki oraz pomieszczeń socjalnych. Obszar hodowlany dla jałówek i cieląt będzie się 
natomiast składał z 8 boksów dla cieląt o wymiarach 1,5 m dł. x 1 m szer. każdy, 16 
legowisk dla jałówek cielnych, gdzie każde legowisko posiadać będzie wymiary 1,2 m 
szer. x 2,75 m dł. oraz 18 jałówek w przedziale wiekowym od 0,5 roku do 2 lat gdzie 
każde legowisko będzie posiadać wymiary 2,5 dł. m x 1,2 m szer. Krowy i jałówki, 
utrzymywane będą w systemie rusztowym. W związku z powyższym projektuje się pod 
budynkiem kanały gnojowicowe o pojemności do 4300 m3. Cielęta będą utrzymywane 
w systemie płytkiej ściółki.   
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