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O P I N I A  SANITARNA Nr ZNS/1/2015

Na podstawie art. 1 pkt 1 i art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej 
Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2011 r. nr 212, poz. 1263 z późn. zm.), art. 48 ust. 2 pkt la oraz 
art. 57 ust.l ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2008 r. 
Nr 25 poz. 150 z późn. zm.), art. 77 ust. 1 pkt. 2, ust.6, ust. 7, art. 78 ust. 1 pkt. 2 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. z 2013 r, poz. 1235 z późn. zm.) oraz § 2 ust. 1 pkt 51 rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących 
znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213 poz, 1397) w związku z toczącym się 
postępowaniem administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: budowie kurnika 
do hodowli drobiu w miejscowości Jaworowo Lipa gm. Zawidz, Państwowy Powiatowy 
Inspektor Sanitarny w Sierpcu,

opiniuje pozytywnie

w zakresie wymagań higienicznych i zdrowotnych do decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach przedsięwzięcie pn.: „budowa kurnika do hodowli drobiu w ilości 60000 
sztuk (240 DJP) w miejscowości Jaworowo Lipa gm. Zawidz” i zgłasza następujące 
uwarunkowania dla jego realizacji:

1. Odizolowanie planowanej inwestycji warstwową i wysoką szatą roślinną.
2. Wszelkie roboty związane z planowanym przedsięwzięciem powinny być prowadzone 

w porze dziennej tj. w godzinach od 600 do 2200.
3. Powstające odpady należy segregować i przechowywać w przeznaczonych do tego 

celu pojemnikach i sukcesywnie wywozić na wysypisko odpadów komunalnych lub 
do zakładu utylizacji.

4. Roboty związane z planowanym przedsięwzięciem należy prowadzić w taki sposób, 
aby nie zagrażać zdrowiu i życiu oraz nie spowodować zanieczyszczenia środowiska.

5. Ścieki socjalno bytowe należy odprowadzić do kanalizacji sanitarnej lub szczelnego 
zbiornika bezodpływowego (szambo).

6. Zaprojektowana instalacja i urządzenia w budynku do chowu do chowu kurcząt 
o obsadzie 60000 szt. tj. 240 DJP, powinna być wykonana zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, zatwierdzoną dokumentacją projektową i w sposób nie zagrażający 
zdrowiu i życiu ludzi oraz nie spowodować zanieczyszczenia środowiska gruntowo - 
wodnego i powietrza.



UZASADNIENIE

Wójt Urzędu Gminy w Zawidzu wystąpił z pismem znak: Nr OŚ 7625.1.2015 
z dnia 8 stycznia 2014 roku do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego 
w Sierpcu o uzgodnienie środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegającego 
na budowie budynku kurnika do chowu kurcząt w miejscowości Jaworowo Lipa 
gm. Zawidz.
Do swojego wystąpienia Wójt Urzędu Gminy w Zawidzu załączył:
- wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację 

przedsięwzięcia,
- raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko,
- zaświadczenie o braku miejscowego planu zagospodarowania terenu.

Planowana inwestycja jest typową inwestycją rolniczą polegającą na budowie kurnika 
o powierzchni 2400 m2. W kurniku prowadzony będzie ściółkowy chów kurcząt 
brojlerów o obsadzie maksymalnej 60000 szt. w jednym cyklu, trwającym około 6 tygodni 
(max. 6 cykli w roku). Wielkość chowu w kurniku wyniesie 240 DJP. 
Projektowany kurnik zlokalizowany będzie w miejscowości Jaworowo- Lipa, gmina Zawidz 
na działce o nr ewidencyjnym 185/4. Najbliższa zabudowa mieszkaniowa znajduje się w 
odległości około 180 m w kierunku południowym od planowanego przedsięwzięcia. 
Całkowita powierzchnia działki, na której będzie zlokalizowane przedsięwzięcie wynosi 
1,85 ha. Obecnie na przedmiotowej działce zlokalizowany jest dwukondygnacyjny kurnik 
o powierzchni 2 770 m2, w którym prowadzona jest hodowla brojlerów w ilości 39900 sztuk 
będący własnością Inwestora.

Ogrzewanie budynku kurnik odbywać się będzie za pomocą 4 nagrzewnic gazowych 
o mocy 100 kW każda o zamkniętej komorze spalania. Spaliny powstające w procesie 
spalania gazu propan bezpośrednio wprowadzane będą do powietrza poprzez samodzielne 
kominy dla każdej nagrzewnicy o średnicy 0,2 m i wysokości 5 m.
Kurniki ogrzewane będą w okresie 2 tygodni w ciągu każdego z cykli hodowlanych kurcząt. 
Czas pracy ogrzewania wynosi około 2020 godzin w ciągu roku.

Budynek wentylowany będzie za pomocą dziesięciu wentylatorów kominowych
o

0 średnicy wylotu 0,63 m i wydajności 12500 m /h każdy, wysokość wylotu 5 m od poziomu
a

terenu oraz ośmiu wentylatorów szczytowych o średnicy 1,38 m i wydajności 41300 m /h - 
każdy, wysokość 1,2 m od poziomu terenu.

Ścieki bytowe będą powstawały w ilości około 120 m /rok, co wynosi około 
0,06 m /dobę. Ścieki będą odprowadzane do szczelnego zbiornika bezodpływowego, 
a następnie będą wywożone na gminną oczyszczalnię ścieków.
W trakcie funkcjonowania kurnika nie będą powstawały ścieki technologiczne. 
Wody opadowe i roztopowe będą spływały powierzchniowo.

Powstający obornik na podstawie zawartych umów będzie przekazywany 
do rolniczego wykorzystania okolicznym rolnikom. W okresach, w których nawożenie jest 
niemożliwe Inwestor wydzierżawi od okolicznych mieszkańców płytę gnojową na której 
magazynował będzie nawozy.

Padłe zwierzęta magazynowane będą w chłodziarce zlokalizowanej w budynku 
kurnika, w której w sposób automatyczny utrzymywana jest niska temperatura. Po upływie 
1-2 dni przekazywane będą uprawnionym odbiorcom w celu ich unieszkodliwienia.

Odległość projektowanego obiektu inwentarskiego od najbliższych zabudowań 
mieszkalnych znajduje się w odległości około 180 m w kierunku południowym. 
Teren inwestycji od granic sąsiada oddziela pas lasu będącego własnością w części inwestora
1 sąsiada. Z pozostałych stron teren kurnika otaczają pola uprawne



Działka, na której planuje się przedsięwzięcie, położona jest na terenie podlegającym 
ochronie w myśl ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 
880 z późn. zm.) -  Obszar Chronionego Krajobrazu „Równina Raciążska”.
W rejonie bliskiego sąsiedztwa nie występują obszary parków narodowych, leśnych 
kompleksów promocyjnych, ochrony uzdrowiskowej oraz obszary wyszczególnione na 
podstawie przepisów ustawy o uzdrowiskach i lecznictwie uzdrowiskowym.
W bliskim sąsiedztwie nie ma także naturalnych cieków i naturalnych lub sztucznych 
zbiorników wodnych.

W bezpośrednim i dalszym sąsiedztwie przedsięwzięcia nie ma zlokalizowanych 
obiektów stanowiących dobra kultury poddanych ochronie, pomników historii wpisanych na 
„Listę dziedzictwa światowego” lub „Listę dziedzictwa narodowego”, ani innych obiektów 
zabytkowych i stanowisk archeologicznych, tj. pałaców, parków podworskich chronionych na 
podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

W wyniku funkcjonowania przedsięwzięcia nie nastąpi wprowadzenie ścieków 
bezpośrednio do wód lub do ziemi.
Wody opadowe i roztopowe odprowadzane będą powierzchniowo po terenie własnej działki. 
Jakość i zasoby wód podziemnych chronione będą w sposób pośredni poprzez prowadzenie 
wszystkich procesów produkcyjnych wewnątrz budynku inwentarskiego.

Na podstawie uzyskanych wyników dotyczących zanieczyszczenia powietrza 
stwierdzono, że oceniane przedsięwzięcie budowy chlewni w systemie ściółkowym nie 
będzie oddziaływać ponadnormatywnie na powietrze poza terenem gospodarstwa w zakresie 
emisji zanieczyszczeń pyłowo - gazowych.

Uzyskane wyniki dotyczące warunków akustycznych wskazują, że poziom hałasu na 
terenie najbliższej sąsiedzkiej zabudowy zagrodowej na wysokości wynosić będzie w nocy 
max. 40,9 dB, a w dzień 41,2 dB, co nie pogorszy w sposób znaczący istniejących warunków 
akustycznych w środowisku.

Eksploatacja budynku inwentarskiego na terenie gminy Zawidz nie spowoduje 
transgranicznego oddziaływania na środowisko.

Jak wynika z raportu o oddziaływaniu na środowisko opracowanego przez 
EKO - BIZNES Ada Kutyło - Bromka, budowa kurnika do hodowli drobiu w ilości 60000 
sztuk (240 DJP) w miejscowości Jaworowo Lipa gm. Zawidz, oraz obszar, na który będzie 
oddziaływać, nie będzie uciążliwe ponadnormatywnie dla powietrza, wód powierzchniowych 
i podziemnych, gleby, przyrody, zdrowia ludzi oraz nie pogorszy walorów krajobrazowych.

Biorąc powyższe pod uwagę Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Sierpcu 
postanowił jak w sentencji.

Na opinię sanitarną nie przysługuje zażalenie.
Ewentualne zarzuty można podnieść w ramach postępowania decyzyjnego w sprawie. 
Złożone materiały pozostają w aktach PPIS w Sierpcu.
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