Świerczów, dnia 15.01.2016r.
RIM.6220.3.2015.MW

POSTANOWIENIE
Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.
U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.) w związku z art. 63 ust. 1 , art. 63 ust. 5 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 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 102
Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 09 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco
oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia
04.12.2015r. Pana Witolda Pawliszyna, zam. Bielice 1, 46-112 Świerczów, w sprawie wydania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na „Budowie budynku inwentarskiego
do chowu trzody chlewnej o obsadzie 186,48 DJP wraz z infrastrukturą towarzyszącą”, realizowanego na dz. nr
412/2 w obrębie wsi Bąkowice, w gminie Świerczów oraz po zapoznaniu się z opiniami Regionalnego Dyrektora
Ochrony Środowiska w Opolu (pismo nr WOOŚ.4241.356.2015.AW z dn. 29.12.2015) i Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Namysłowie (pismo nr NZ.4315.24.2015.AN z dnia 29.12.2015, data
wpływu do tut. urzędu 07.01.2016),

postanawiam
I. zawiesić postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsięwzięcia polegającego na „Budowie budynku inwentarskiego do chowu trzody chlewnej o obsadzie 186,48
DJP wraz z infrastrukturą towarzyszącą”, realizowanego na dz. nr 412/2, obręb Bąkowice, gmina Świerczów, do
czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

II. Ustalam zakres raportu o oddziaływaniu przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko, który
sporządzić należy w pełnym zakresie zgodnym z art. 66 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.) ze szczególnym uwzględnieniem:
- wpływu planowanego przedsięwzięcia na wody podziemne,
- stanu powietrza atmosferycznego, w związku z emisją odorów,
- informacji umożliwiających ocenę czy realizacja przedsięwzięcia nie spowoduje nieosiągnięcia celów
środowiskowych o których mowa 81 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (w kontekście
spełnienia wymogów Ramowej Dyrektywy Wodnej),
- skumulowanego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia z istniejącymi w sąsiedztwie instalacjami
do chowu i hodowli zwierząt,
- kwestii zmian klimatu, ich łagodzenia i przystosowania do tych zmian oraz odporności przedsięwzięcia na
klęski żywiołowe,
- wpływu przedsięwzięcia na krajobraz, w tym krajobraz kulturowy, oraz wnikliwą analizą konfliktów
społecznych.
Uzasadnienie
Pan Witold Pawliszyn, zam. Bielice 1, 46-112 Świerczów wystąpił z wnioskiem z dnia 04.12.2015r.
o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie budynku
inwentarskiego do chowu trzody chlewnej o obsadzie 186,48 DJP wraz z infrastrukturą towarzyszącą”,
realizowanego na dz. nr 412/2 obręb Bąkowice, gmina Świerczów.
Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 102 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 09 listopada 2010 r. w sprawie
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397 z późn. zm.),
inwestycja ta jest zaliczana do inwestycji mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko dla
których raport może być wymagany.
Na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,
zwrócono się do organów współdziałających o wydanie opinii w sprawie stwierdzenia obowiązku sporządzenia

raportu i określenia jego zakresu. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Namysłowie opinią nr
NZ.4315.24.2015.AN z dnia 29.12.2015r. (data wpływu pisma do tut. urzędu 07.01.2016r.) zasugerował
nałożenie na inwestora obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska postanowieniem nr WOOŚ.4241.356.2015.AW z dnia 29.10.2015r.
wyraził opinię, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania
na środowisko.
Planowane przedsięwzięcie realizowane będzie na działce nr 412/2 (na której obecnie znajduje się
budynek gospodarczy z częścią socjalną) i polegać będzie na budowie budynku inwentarskiego przeznaczonego
do chowu trzody chlewnej (warchlaków i tuczników), o obsadzie do 186,48 DJP, prowadzonego w systemie
otwartym, bezściółkowym (rusztowym) wraz z obiektami towarzyszącymi i niezbędną infrastrukturą techniczną, w
tym:
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- prefabrykowany, żelbetowy, szczelny podziemny zbiornik przepompowni gnojowicy o pojemności ok. 30m ,
- cylindryczny (wykonany z żelbetowych elementów prefabrykowanych), częściowo zagłębiony w gruncie
3
zbiornik na gnojowicę o pojemności 854 m ,
- 3 silosy na pasze, o pojemności 18,9 Mg, posadowione na żelbetowych płytach fundamentowych,
- szczelny kontener do magazynowania sztuk padłych, usytuowany na płycie betonowej,
3
- studnia głębinowa, o głębokości do 50 m i wydajności ok. 10 m /h,
- wewnętrzne drogi i place manewrowe.
Nie przewiduje się ogrzewania pomieszczeń produkcyjnych. W przypadku potrzeby podgrzania pomieszczeń,
zastosowane będą przenośne urządzenia elektryczne. W planowanym budynku inwentarskim, przewidziano
automatyczne zadawanie pasz z wykorzystaniem paszociągu. Pojenie zwierząt realizowane będzie za pomocą
poideł smoczkowych.
Eksploatacja planowanej chlewni będzie powodować emisje zanieczyszczeń do powietrza z procesu
chowu zwierząt oraz procesów pomocniczych, spalania paliw w silnikach pojazdów poruszających się po terenie
przedsięwzięcia, a także będzie powodować powstawanie odorów, co stanowi szczególną uciążliwość dla
otoczenia i może powodować konflikty społeczne. Na etapie sporządzania raportu należy przeanalizować wpływ
planowanej inwestycji i istniejących instalacji do chowu i hodowli zwierząt, na stan powietrza atmosferycznego
oraz przedstawić zagadnienie w formie graficznej. Należy wskazać wszystkie źródła emisji substancji odorowych
oraz sposoby redukcji ich uciążliwości (określić zasięg strefy tej uciążliwości). Przeanalizować możliwość
wystąpienia konfliktów społecznych.
W trakcie funkcjonowania planowanego przedsięwzięcia emisja hałasu będzie spowodowana głównie
pracą wentylatorów oraz ruchem pojazdów poruszających się po terenie przedsięwzięcia. Na etapie sporządzania
raportu należy przeanalizować wpływ planowanej inwestycji na klimat akustyczny na terenach chronionych, w tym
wskazania najbliższej zabudowy mieszkaniowej, od granicy przedmiotowego przedsięwzięcia.
W planowanym budynku inwentarskim, chów zwierząt będzie prowadzony w systemie bezściółkowym.
Powstająca w związku z realizacją przedsięwzięcia gnojowica będzie magazynowana w projektowanych kanałach
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gnojowicowych, w podziemnym zbiorniku przepompowni gnojowicy, o pojemności ok. 30m , a następnie w
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częściowo zagłębionym w gruncie zbiorniku, o pojemności 854m . Gnojowica wykorzystywana będzie do
nawożenia pól, użytkowanych przez Inwestora lub przekazywana okolicznym rolnikom.
Ścieki pochodzące z mycia pomieszczeń produkcyjnych magazynowane będą tak samo jak gnojowica,
a następnie wykorzystywane do nawożenia pól użytkowanych przez inwestora. Wody opadowe i roztopowe
z terenu inwestycji będą kierowane do gruntu, na terenie należącym do Inwestora.
W raporcie należy uwzględnić informacje umożliwiające analizę możliwości spowodowania przez przedmiotowe
przedsięwzięcie nieosiągnięcia celów środowiskowych zawartych w Planie Gospodarowania Wodami dorzecza
Odry (M.P. z 2011 nr 40 poz. 451), o czym mowa w art. 81 ust 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
W trakcie prowadzenia prac budowlanych przedmiotowej inwestycji wytwarzane będą typowe odpady budowlane
17 (odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej). Wykonawca
robót będzie odpowiedzialny za prawidłowe gospodarowanie odpadami na etapie realizacji przedsięwzięcia, w
tym za przekazanie ich jednostkom uprawnionym do gospodarowania odpadami. Podczas eksploatacji
przedsięwzięcia powstawać będą odpady niebezpieczne i inne niż niebezpieczne. Wszystkie odpady będą
magazynowane selektywnie w wyznaczonych miejscach i przekazywane jednostkom posiadającym stosowne
zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami. W sporządzanym raporcie oddziaływania na środowisko
należy podać informacje na temat sposobu gospodarowania odpadami wytwarzanymi na etapie realizacji
i likwidacji przedsięwzięcia, ze szczególnym uwzględnieni rodzajów magazynowanych odpadów, miejsc
i sposobu ich magazynowania oraz planowanych rozwiązań chroniących środowisko.

Zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego oraz uciążliwości związane z emisją hałasu związane
z prowadzonymi podczas realizacji inwestycji pracami budowlanymi będą miały charakter krótkotrwały i ustaną
z chwilą zakończenia prac.
Przedmiotowa działka, na której realizowane będzie przedsięwzięcie jest pozbawiona roślinności
drzewiastej. Ponadto, planowana inwestycja znajduje się poza granicami form ochrony przyrody, w tym poza
obszarami Natura 2000, poza stanowiskami chronionych roślin, grzybów i zwierząt i nie będzie łamała zakazów
w stosunku do nich obowiązujących.
Ponadto w zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia nie występują:
- obszary wodno - błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych,
- obszary wybrzeży,
- obszary górskie,
- obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych,
- obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne,
- obszary przylegające do jezior,
- uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej.
Realizacja jak i użytkowanie przedmiotowego przedsięwzięcia nie będą powodowały zagrożenia wystąpienia
poważnej awarii.
Na etapie realizacji inwestycji, w wyniku prac ziemnych, związanych z wykonaniem wykopów pod
fundamenty zbiorników, wykopów pod elementy infrastruktury technicznej, budową dróg wewnętrznych, nastąpią
przekształcenia naturalnego profilu glebowego. W celu ochrony gleby w czasie prac realizacyjnych
przedsięwzięcia, poziom próchniczny z terenu inwestycji zostanie zdjęty i składowany w sposób selektywny
umożliwiający zachowanie jego właściwości. Po zakończeniu budowy część humusu zostanie rozplantowana na
terenie działki inwestycyjnej (np. w celu ukształtowania planowanych terenów zielonych).

Ze względu na lokalizację przedsięwzięcia inwestycja nie wymaga przeprowadzenia postępowania dotyczącego
transgranicznego oddziaływania na środowisko. Inwestycja położona jest z dala od granic państwa, a jej
charakter i eksploatacja będzie powodować jedynie lokalne oddziaływanie w otoczeniu terenu przedmiotowego
przedsięwzięcia.
Równocześnie w oparciu o treść „Programu ochrony powietrza dla strefy opolskiej, ze względu na przekroczenie
poziomów dopuszczalnych pyłu PM10, pyłu PK 2,5 oraz poziomu docelowego benzo(a)pirenu wraz z planem
działań krótkoterminowych” tutejszy organ stwierdził, że przedsięwzięcie będzie zlokalizowane w obszarze, na
którym występują przekroczenia standardów jakości powietrza dla dla benzo(a)pirenu.
Raport o oddziaływaniu na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia powinien odnieść się do zmian
klimatu, jego łagodzenia i przystosowania do tych zmian oraz odporności przedsięwzięcia na klęski żywiołowe.
Raport powinien uwzględniać także opis krajobrazu, w tym krajobrazu kulturowego.

Biorąc pod uwagę charakter przedsięwzięcia oraz fakt, iż eksploatacja przedmiotowego przedsięwzięcia
może oddziaływać na jakość powietrza atmosferycznego w związku z emisją szczególnie uciążliwych odorów (co
może przyczynić się do konfliktów społecznych), jak również ze względu na możliwość negatywnego
oddziaływania przedsięwzięcia na jakość wód podziemnych, a także uwzględniając łącznie uwarunkowania,
o których mowa w art. 63 ust 1 ustawy „o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie(…)”, niniejszym
postanowieniem nakłada się obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na
środowisko ustalając pełny zakres raportu zgodny z art. 66 ustawy „o udostępnianiu informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko”, ze
szczególnym uwzględnieniem:
- wpływu planowanego przedsięwzięcia na wody podziemne,
- stanu powietrza atmosferycznego, w związku z emisją odorów,
- informacji umożliwiających ocenę czy realizacja przedsięwzięcia nie spowoduje nieosiągnięcia celów
środowiskowych o których mowa 81 ust. 3 ustawy „o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko” (w kontekście
spełnienia wymogów Ramowej Dyrektywy Wodnej),
- skumulowanego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia z istniejącymi w sąsiedztwie instalacjami
do chowu i hodowli zwierząt,
- kwestii zmian klimatu, ich łagodzenia i przystosowania do tych zmian oraz odporności przedsięwzięcia na
klęski żywiołowe,

- wpływu przedsięwzięcia na krajobraz, w tym krajobraz kulturowy, oraz wnikliwą analizą konfliktów
społecznych.

Zgodnie z art. 63 ust. 1, pkt 5 ustawy „o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie (…)” organ
wydaje postanowienie o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na
środowisko.

Biorąc powyższe pod uwagę postanowiono jak w sentencji.

Pouczenie
Na niniejsze postanowienie - zgodnie z art. 63 ust. 6 ustawy „o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko” - nie przysługuje zażalenie.

Otrzymują:
1. Wnioskodawca: Witold Pawliszyn, zam. Bielice 1, 46-112 Świerczów;
2. strony postępowania:
- Buchta Nicole Stefanie, zam. Neuhof 2, 57642 Alpenrod, Niemcy, adres do doręczeń:
Bąkowice, ul. Główna 53, 46-112 Świerczów;
- Buchta Anette Juliane, zam. Flemesstraße 17, 31787 Hameln, Niemcy, adres do doręczeń:
Bąkowice, ul. Główna 53, 46-112 Świerczów;
- Pawliszyn Bogusław, Pawliszyn Danuta, zam. ul. Opolska 1, 46-112 Świerczów;
3. a/a.
Do wiadomości:
1. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Namysłowie;
2. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu;
3. Sołtys miejscowości Bąkowice - celem zapoznania z treścią mieszkańców miejscowości Bąkowice.

Decyzja niniejsza umieszczona zostaje na:
1. tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy we Świerczowie;
2. stronie internetowej urzędu (BIP);
3. tablicy ogłoszeń w pobliżu miejsca realizacji przedsięwzięcia.

