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16, MAR. 2018

uli .

Wójt Gminy Zawidz 
ul. Mazowiecka 24 
09-226 Zawidz Kościelny

O P I N I A  SANITARNA Nr ZNS/3/2018

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 2017 r. poz. 1261 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 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.), ustawy z dnia 
27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.), 
§ 2 ust. 1 pkt. 51 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie 
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71 
z poźń. zm.) w związku z toczącym się postępowaniem administracyjnym w sprawie wydania 
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego 
na: Budowie trzech budynków inwentarskich do chowu brojlera kurzego o łącznej obsadzie 
początkowej 720 DJP wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Fermy Drobiu 
w miejscowości Jaworowo Lipa na działce 171/1, gm. Zawidz Kościelny.

opiniuje negatywnie

w zakresie wymagań higienicznych i zdrowotnych do decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach przedsięwzięcie pn.: „Budowa trzech budynków inwentarskich do chowu 
drobiu — brojlera kurzego o łącznej obsadzie początkowej 720 DJP; budowie 6 naziemnych 
zbiorników do magazynowania gazu płynnego o łącznej pojemności 38,4 n i; budowie 
zespołu urządzeń umożliwiających pobór wód podziemnych o zdolności poboru wody nie 
mniejszej niż 10 m3/h, na terenie projektowanej Fermy Drobiu w miejscowości Jaworowo 
Lipa działka nr 171/1, gm. Zawidz Kościelny.

Uzasadnienie
Wójt Gminy Zawidz wystąpił z pismem znak: OŚ.6220.1.2018 z dn. 27.02.2018 r. 

do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sierpcu o uzgodnienie 
środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegającego na budowie t trzech 
budynków inwentarskich do chowu brojlera kurzego o łącznej obsadzie początkowej 720 DJP
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wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Jaworowo Lipa na działce 171/1, 
gm. Zawidz Kościelny.

Do swojego wystąpienia Wójt Gminy w Zawidzu załączył:
-  raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko;
-  wniosek o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;
-  załącznik graficzny przedstawiający zasięg oddziaływania przedsięwzięcia;
-  wypis z gruntów obejmujący przewidywany teren, na którym ma być realizowane 

przedsięwzięcie oraz obejmujący obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie;
-  informację o braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Planowane przedsięwzięcie polegać ma na budowie trzech wolnostojących budynków 
inwentarskich wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Jaworowo Lipa, 
dz. nr 171/1 na terenie gminy Zawidz Kościelny. Inwestorem planowanej inwestycji jest 
Pan Witold Jędrzejewski, zam. Radzanów, ul. Bębnowa 29.

Planowana inwestycja zlokalizowana ma zostać na Obszarze Chronionego Krajobrazu 
Równina Raciąska.

Aktualnie teren inwestowanej działki nr 171/1 jest niezabudowany, ze wszystkich stron 
bezpośrednio lub pośrednio, sąsiaduje z gruntami leśnymi bądź gruntami rolnymi.

Z informacji podanej w opiniowanym dokumencie wynika, że Wójt Gminy Zawidz dnia 
03.11.2017 r. poinformował Inwestora, że w odległości ok. 230 m na działce nr 185/4 
zrealizowane jest już przedsięwzięcie polegające na chowie brojlera kurzego o maksymalnej 
zdolności produkcyjnej 420 000 szt./rok .

Odległość projektowanych budynków inwentarskich od pojedynczej zabudowy 
zagrodowej wynosi w odległości ok. 130 m.a od zwartej zabudowy zagrodowej wsi Lipniki 
wynosi ok. 1,0 km.

Chów drobiu prowadzony ma być w trzech wolnostojących, parterowych budynkach 
inwentarskich o wymiarach zewnętrznych 145 m x 19 m i powierzchni 2624,44 m2 
każdy, w których łącznie prowadzony ma być chów 60000 szt. brojlera kurzego w jednym 
cyklu.
Każdy budynek wyposażony zostanie w:

• 6 nagrzewnic gazowych o łącznej mocy 420 kW;
• 6 zbiorników na gaz płynny o łącznej pojemności 38,40 m3,
• 5 silosów paszowych o pojemności ok. 25 Mg każdy,

O

• 6 zbiorników bezodpływowych na ścieki przemysłowe o łącznej poj. ok. 6 m ,
• budynek magazynowy pełniący funkcję szczelnej płyty obornikowej, o powierzchni 

ok. 380 m ze zbiornikiem na odcieki o poj. ok. 2 m ,
• wspólny dla trzech budynków inwentarskich budynek socjalny ze zbiornikiem

O

bezodpływowym na ścieki bytowe o poj. 10 m oraz agregat prądotwórczy 
o mocy ok. 245 kW, ze zbiornikami oleju napędowego o pojemności ok. 1,0 m .
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Chów drobiu odbywał się będzie metodą ściółkową, na słomie ułożonej na szczelnych 
betonowych posadzkach. W kurniku mają być zainstalowane linie paszowe i linie pojenia, na 
których zamontowane będą poidełka. Karmienie kurcząt będzie w pełni zmechanizowane 
i zautomatyzowane.

Planuje się zainstalowanie w istniejących kalenicach dachów na wysokości 
7,6 m po 12 szt. wentylatorów dachowych, o wydajności 12 709 m3/h z wylotem wolnym 
oraz po 8 szt. wentylatorów szczytowych, o średnicy 1,4 m i wydajności ok. 39700 m3/h.

Jak wynika z raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko poziom hałasu 
emitowanego do środowiska przez projektowane przedsięwzięcie budowy 3 kurników 
w miejscowości Jaworowo Lipa, gm. Zawidz nie pogorszy w sposób znaczący, 

tzn. ponadnormatywny, istniejących warunków akustycznych w środowisku.
Na terenie fermy zlokalizowane zostaną dwie studnie głębinowe ze stacją uzdatniania 

wody. Celem poboru wody przez projektowane przedsięwzięcie będzie pokrycie potrzeb 
wynikających z pojenia drobiu, zaspokojenia potrzeb socjalnych pracowników i mycia 
projektowanych kurników po cyklach chowu.

Z informacji zawartych w raporcie wynika, że wszystkie budynki inwentarskie 
wyposażone zostaną w instalacje: elektryczną, wentylacyjną i wodno-kanalizacyjną.

Wody opadowe i roztopowe z powierzchni dachowych budynku odprowadzone będą 
powierzchniowo na tereny zielone stanowiące własność Inwestora.

Zwierzęta padłe i ubite z konieczności magazynowane będą w budynku w konfiskatorze, 
zlokalizowanym na terenie fermy.

Z raportu wynika, iż wymagana minimalna powierzchnia pól uprawnych i użytków 
rolnych do zagospodarowania pomiotu kurzego wynosi 314,3 ha.

Nawóz naturalny bezpośrednio po każdym cyklu chowu, ma być usuwany i zbywany 
w całości na podstawie umów cywilno-prawnych odbiorcom do nawożenia użytków rolnych. 
Higienizacja i dezynfekcja obiektów po wyprzątnięciu kurników będzie prowadzona metodą 
zamgławiania specjalistycznymi środkami.

Chów 180 000 szt. (720 DJP) brojlera kurzego będzie generował do środowiska bardzo 
duże ilości gazów -  najbardziej uciążliwych substancji odorowych pochodzących 
z budynków inwentarskich. Czynniki te przy bliskim sąsiedztwie mogą działać drażniąco na 
organizm ludzki i być przyczyną uczucia dyskomfortu.

Planowana inwestycja może powodować uciążliwości w postaci nieprzyjemnego 
zapachu, a kierując się zasadą przezorności stanowiącej zasadę prawa unijnego, te negatywne 
skutki traktujemy jak pewność ich występowania. Raport stanowiący dowód w ocenie nie 
zawiera procedur dotyczących eliminacji uciążliwości zapachowych i hałasu dla 
mieszkańców najbliżej usytuowanych, a prawna ochrona zdrowia i życia są wartościami 
nadrzędnymi.

Zasada zrównoważonego rozwoju służy do rozwiązywania konfliktów między 
wartościami konkurującymi ze sobą, przy czym jedną z tych wartości jest ochrona 
środowiska i jego ochrona, a drugą wolność gospodarcza oparta na własności prywatnej, 
o której mowa w art. 20 Konstytucji Rzeczypospolitej Polski z dnia 2 kwietnia 1997 r. 
(Dz. U. Nr 78, poz. 483) Społeczna gospodarka rynkowa oparta na wolności działalności 
gospodarczej, własności prywatnej oraz solidarności dialogu i współpracy partnerów 
społecznych stanowi podstawę ustroju gospodarczego Rzeczypospolitej Polskiej.
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Zrównoważony rozwój jest zasadą ujętą w Konstytucji RP i Traktatach UE, jego istotą 
jest powiązanie szybkiego rozwoju życia i zdrowia ludzi z poprawą stanu środowiska, 
w związku z czym zasada ta nakazuje równorzędne traktowanie racji społecznych 
i ekonomicznych. Wobec braku ustawy odorowej w sporządzonym raporcie podano jedynie 
przybliżone i szacunkowe dane oddziaływania substancji zapachowych na powietrze 
w rejonie lokalizacji budynku inwentarskiego. Inwestor nie jest zatem w stanie wykluczyć 
z całą pewnością oddziaływania odorów na środowisko. W opracowaniu przedstawionym 
w raporcie mimo, że spełniają ogólne normy stężeń nie chronią przed uciążliwością 
zapachową.

Negatywne oddziaływanie może mieć miejsce także w stosunku do sąsiednich terenów, 
w związku z emisją zanieczyszczeń do atmosfery (pyły, amoniak, dwutlenek siarki, podtlenki 
azotu, ditlenku węgla i siarki), oddziaływaniem odorotwórczym, wytworzeniem odpadów, 
emisją dźwięków i wytwarzaniem pomiotu ptasiego. Nakreślone zagrożenia mogą 
doprowadzić do przewidywanych negatywnych oddziaływań na środowisko, a przezorność, 
by nie dopuścić do nieodwracalnych i nieznanych skutków degradacji ma podjąć możliwe 
środki zapobiegawcze -  art. 6 ust. 2 ustawy poś zasada przezorności w nawiązaniu 
do art. 174 pkt. 2 z traktatu rzymskiego, który określa że „Polityka wspólnoty [...] 
opiera się na zasadzie przezorności.

Biorąc pod uwagę powyższe zastrzeżenia, najbliższa zabudowa 
zagrodowo-mieszkalna oddalona ok. 130 m od projektowanej inwestycji, sąsiedztwo 
z Obszarem Chronionego Kraj obrazu Równiny Raciąskiej, wielkość hodowli i brak tak dużej 
ilości areału do zagospodarowania pomiotu kurzego we własnym zakresie, Państwowy 
Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sierpcu postanowił jak w sentencji.

PAŃSTWO
INSPEKTOi

ws:
mgrinż.P o u c z e n i e

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