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WÓJT GMINY CISEK                                                           

                                                                                                                               Cisek, dnia 28.02.2020r. 

IUR.6220.1.2020 

 

D E C Y Z J A  
 

     Na podstawie art. 104 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 Kodeksu postępowania administracyjnego 

(Dz. U. z 2018r. , poz. 2096 z późn. zm.), w związku z art. 75 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 

2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 

środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz.U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm. ) 

zwanej dalej ustawą ooś , oraz art. 397 ust.3 pkt 1 lit.b ustawy z dnia 20 lipca  2017r.Prawo wodne  ( Dz.U. 

z 2018r. poz. 2268 z późn. zm.),  po rozpatrzeniu wniosku z dnia  02.05.2019r. ( uzupełnionym pismem 

z dnia 28.05.2019r.) Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Miejscu Odrzańskim, o wydanie  decyzji o 

środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa 

z przebudową i zmianą sposobu użytkowania magazynu słomy na oborę dla bydła mięsnego „ , poł. 

na działkach nr 314/2  i 298 km. 2 Miejsce Odrzańskie ; oraz po zasięgnięciu opinii  Państwowego 

Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kędzierzynie-Koźlu i  uzgodnienia warunków realizacji 

przedsięwzięcia przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu  oraz Dyrektora 

Państwowego  Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie RZGW w Gliwicach ; 

 

 

u s t a l a m  
 

dla  Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Miejscu Odrzańskim następujące warunki z zakresu ochrony 

środowiska dla realizacji przedsięwzięcia pn.” Rozbudowa z przebudową i zmianą sposobu 

użytkowania magazynu słomy na oborę dla bydła mięsnego”, planowanego do realizacji w Miejscu 

Odrzańskim, w wariancie  proponowanym przez inwestora  . 

 

1. Na etapie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia należy podjąć 

następujące działania: 

a) prace budowlane prowadzić wyłącznie w porze dziennej, tj. w godz. od 6.00 do 22.00 ; 

b) ruch wszelkich pojazdów związany z działalnością gospodarstwa, prowadzić  wyłącznie w porze 

    dziennej, tj. w godz. od 6.00 do 22.00 ; 

c) po zrealizowaniu przedsięwzięcia prowadzić chów bydła mięsnego w systemie chowu ściółkowego, 

    wolnostanowiskowego, zamkniętego, o obsadzie do 132 DJP ; 

d) obornik magazynować na istniejącej szczelnej płycie obornikowej wyposażonej w szczelny zbiornik 

    na odcieki, a następnie wykorzystywać jako nawóz naturalny ; 

e) wodę pobierać z sieci wodociągowej ; 

f) projektowany budynek dla bydła mięsnego czyścić na sucho ; 

g) padłe zwierzęta przechowywać w szczelnym zamkniętym kontenerze, na szczelnej posadzce, a 

    następnie przekazywać wyspecjalizowanym do tego podmiotom, w ciągu 24 godzin od stwierdzenia 

    padnięcia ; 

h) nie dopuścić do zanieczyszczenia terenu (na etapie budowy oraz eksploatacji  obory)  substancjami    

    chemicznymi  mogącymi  przeniknąć do wód  powierzchniowych oraz do ziemi ; 

i) nie dopuścić do zalania terenów sąsiednich wodami opadowymi/ roztopowymi ( art. 234 ust.1 pkt 1 

    i pkt 2  ustawy Prawo wodne ) ; 

j) odpady magazynować w sposób selektywny, zgodnie z obowiazującymi przepisami, w sposób   

   uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do gruntu i wód, a następnie  sukcesywnie prze- 
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    kazywać do odbioru  podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia  w zakresie gospodarki   

   odpadami ; 

k) gospdarkę nawozową prowadzić zgodnie z obowiazującymi  przepisami , uwzględniając w szcze- 

    gólności Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia  5 czerwca 2018r. w sprawie przyjęcia “Programu 

    działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze  źródeł 

    rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu “ ( Dz. U. z 2018r. poz. 1339 ) ; 

l) w sytuacjach awaryjnych należy podjąć  niezwłoczne działania mające na celu  zapobieganie 

    przenikaniu zanieczyszczeń do gruntu i wód podziemnych ;   

ł) przy realizacji inwestycji  stosować materiały budowlane posiadające wymagane dokumenty 

   ( atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne )  dopuszczające do stosowania w budownictwie . 

 

2. W dokumentacji wymaganej do wydania decyzji, o której mowa w art. 72 ust. 1 ww. ustawy 

ooś należy uwzględnić następujące wymagania dotyczące ochrony środowiska: 

Przewidzieć obiekt do hodowli, spełniający wymagania dotyczące dobrostanu i ochrony zwierząt 

gospodarskich, umożliwiający obsadę w ilości do 132 DJP. 

 

3. Wyrażam  stanowisko w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania 

przedsięwzięcia na środowisko oraz postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na 

środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji, o której mowa w art. 72 ust.1 cyt. 

wyżej ustawy ooś . 

Przedmiotowe przedsięwzięcie nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko 

oraz postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko w ramach postępowania 

w sprawie wydania decyzji o których mowa w art. 72 ust. 1 ustawy ooś . 

 

Uzasadnienie 

 

     W dniu  6 maja 2019 r. do Wójta Gminy Cisek wpłynął wniosek  Rolniczej Spółdzielni Produk- cyjnej 

w Miejscu Odrzańskim o wydanie  decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla plano- wanego 

przedsięwzięcia polegającego na  rozbudowie z przebudową i zmianą sposobu użytko- wania 

magazynu słomy na oborę dla bydła mięsnego, poł. na działkach nr 314/2  i 298 km. 2 Miejsce 

Odrzańskie . 

Organ przeprowadził analizę wniosku. Wniosek zawierał załączoną kartę informacyjną o planowa- nym 

przedsięwzięciu (dalej  KIP), kopię mapy ewidencyjnej obejmującą przewidywany teren na 

którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obejmującą obszar na który będzie oddziaływać 

przedsięwzięcie, a także uproszczone wypisy z rejestru gruntów dla działek objętych przedsięwzięciem 

i obszarem oddziaływania  przedsięwzięcia .       

W dniu 28.05.2019r.została złożona poprawka autorska do KIP dotycząca klasyfikacji przedsięwzięcia. 

     W stosunku do działek na których zaplanowano realizację przedsięwzięcia plan ogólny zagospo- 

darowania przestrzennego terenu gminy Cisek zatwierdzony uchwałą Nr 25/III/90 Rady Gminy Cisek 

z dnia 3 grudnia 1990 roku (ogłoszona w Dz. Urz. Woj. Op. Nr 21/90 z dnia 29 grudnia 1990 r.) utracił 

ważność z dniem 01.01.2004 roku.   

     O wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla 

niniejszego przedsięwzięcia zawiadomiono strony pismem IUR.6220.6.2019 z dnia 24.05.2019 r.   

Dane o złożonym wniosku zostały umieszczone w dniu 24.05.2019r. w publicznie dostępnym wykazie 

danych o dokumentach zawierajacych informacje o środowisku  jego ochronie prowadzonym przez 

Wójta Gminy Cisek. 

W dniu 11 października 2019r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 

2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na  środowisko ( Dz. U.2019  poz. 

1839 ).  Zgodnie z brzmieniem art. 4 tego rozporządzenia, cyt.: „Do przedsięwzięć, w przypadku których 



3 

przed dniem wejścia w życie rozporządzenia wszczęto i nie zakończono przynajmniej jednego z 

postępowań w sprawie decyzji, zgłoszeń lub uchwał, o których mowa w art. 71 ust. 1 oraz art. 72 ust. 1-

1b ustawy ooś stosuje się przepisy dotychczasowe.” 

Przedmiotowe przedsięwzięcie, zgodnie z § 2 ust. 2 pkt 2 (przedsięwzięcia polegające na rozbudowie, 

przebudowie lub montażu przedsięwzięć realizowanych lub zrealizowanych wymienionych w § 3 ust. 1, 

jeżeli ta rozbudowa, przebudowa lub montaż spowoduje osiągnięcie progów określonych w ust. 1, o ile 

progi te zostały określone), rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie 

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz.71), zostało 

zakwalifikowane do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko. 

     Pismami z dnia 29.05.2019 r.  Wójt Gminy Cisek zwrócił się do Regionalnego Dyrektora Ochrony 

Środowiska w Opolu,  Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kędzierzynie-Koźlu oraz  

Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Gliwicach  o wydanie opinii 

dotyczącej obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko projektowanego przed- 

sięwzięcia. 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kędzierzynie-Koźlu w dniu 12.06.2019 r.  wydał opinię 

sanitarną NZ.4315.15.2019.JK-H w której  wniósł o nałożenie  na inwestora obowiązek przeprowa - 

dzenia oceny oddziaływania na środowisko  w pełnym zakresie ustawowym ( zgodnie z art.66 ustawy 

ooś ) . 

W dniu 12.06.2019r.  Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska  wydał opinię WOOŚ.4220.147. 

2019.AW   w której również wniósł o nałożenie  na inwestora obowiązek przeprowadzenia oceny 

oddziaływania na środowisko i ustalił  zakres raportu  zgodny z art. 66 ustawy ooś  . 

Także  Dyrektor Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Gliwicach w postanowieniu 

z dnia  12.06.2019r. , nr GL.ZZŚ.1.435.126.2019.TM stwierdził  konieczność przeprowadzenia oceny 

oddziaływania na środowisko  i obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko . 

     Wobec powyższego,Wójt Gminy Cisek  zgodnie z art. 63 ust. 1 ustawy ooś, w dniu 12.07.2019 r. 

wydał postanowienie nr IUR.6220.6.2019  w którym stwierdził, że dla niniejszego przedsięwzięcia 

istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko . 

Niniejsze postanowienie zostało wysłane do stron postępowania  za potwierdzeniem odbioru , a 

informację o o nim zamieszczono w publicznie dostępnym wykazie  danych o dokumentach zawie- 

rających informacje o środowisku  i jego ochronie prowadzonym przez Wójta Gminy Cisek. 

     W związku z w/wym postanowieniem,  w dniu 17.10.2019 r.  Inwestor złożył do Wójta Gminy Cisek 

Raport o oddziaływaniu  na środowisko w wersji papierowej i elektronicznej w 4 egz. opraco- 

wany w październiku 2019r. przez firmę ECOPLAN Ryszard Kowalczyk mającą siedzibę w Opolu. 

     Na podstawie art. 33 ust.1,  w związku z art. 79 ust.1 ustawy ooś, w dniu 29.10.2019r. Wójt Gminy 

Cisek podał do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny 

oddziaływania na środowisko i jednocześnie zapewniając możliwość udziału społeczeństwa w sprawie 

określił termin 30 dni na składanie uwag i wniosków. 

Zawiadomienia wywieszono  na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy Cisek, oraz we wsi Miejsce 

Odrzańskie . Zawiadomienie otrzymały również strony postępowania za potwierdzeniem odbioru.   

Niniejsze zawiadomienie wraz z Raportem oddziaływania na środowisko umieszczono w dniu 

31.10.2019r.   w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje 

o środowisku i jego ochronie prowadzonym przez Wójta Gminy Cisek. 

     Zgodnie z art.77 ust.1, odpowiednio  pkt 1) i  pkt 4) ustawy ooś Wójt Gminy Cisek zwrócił się pismem 

nr IUR.6220.6.2019 z dnia 29.10.2019 do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu oraz 

do  Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Gliwicach o uzgodnienie 

warunków realizacji przedsięwzięcia przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach , a 

także  zgodnie z  77 ust.1pkt. 2 ustwy ooś do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w 

Kędzierzynie-Koźlu o wydanie opinii  przed wydaniem decyzji o środo- wiskowych uwarunkowaniach . 
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Po analizie przedłożonej dokumentacji, w piśmie nr WOOŚ.4221.61.2019.BB z dnia  27.11.2019 r. 

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu  wezwał inwestora do uzupełnienia raportu ooś. 

W dniu 12.12.2019r. r. inwestor przedłożył wymagane informacje i uzgodnił warunki realizacji 

przedsięwzięcia .Uzgodnienie nastąpiło w formie postanowienia nr WOOŚ.4221.61.2019.BB2 z dnia   

03.01.2019 r. 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kędzierzynie-Koźlu wydał opinię sanitarną nr 

NZ.4315.29.2015.JK-H z dnia 27.11.2019r. w której zaproponował warunki realizacji przedsięwzięcia.   

Dyrektor RZGW Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie postanowieniem z dnia 

03.01.2020r., nr GL.RZŚ436.34.2019.AS uzgodnił warunki realizacji przedsięwzięcia i  określił  warunki 

jego realizacji zawierające uwagi dotyczące konieczności przewidzenia działań technicznych mających 

na celu ograniczenie emisji bezpośrednio do wód lub do ziemi . 

Zawiadomieniem z dnia 22.01.2020r. nr IUR.6220.1.2020 , organ prowadzący postępowanie 

administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zawiadomił strony 

o zakończeniu postępowania dowodowego informując jednocześnie o obowiązku wynikającym z 

przepisów art. 10 § 1 Kpa, zachęcając do skorzystania z w/w uprawnień w terminie 30 dni od dnia 

wywieszenia zawiadomienia  tj. od dnia 22.01.2020r.  o czym poinformował strony na piśmie oraz 

poprzez zawiadomienie na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy oraz we wsi Miejsce Odrzańskie . 

 

W trakcie trwania postępowania o wydanie  decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach strony 

nie wniosły żadnych uwag  do przedmiotowego wniosku. 

 

     Inwestycja realizowana będzie na gruntach położonych w miejscowości Miejsce Odrzańskie 

w gminie Cisek na terenie gopodarstwa rolnego obejmującego działki nr 295/4, 298, 314/1, 314/2 

i 913/2 obręb Miejsce Odrzańskie. 

Charakterystykę niniejszego przedsięwzięcia stanowi załącznik nr 1 do niniejszej decyzji . 

 

     W przedłożonym raporcie przeanalizowano dwa warianty realizacji przedsięwzięcia dotyczące 

planowanej inwestycji : 

- wariant 1 preferowany przez inwestora - obejmujący wskazane wcześniej elementy, w którym 

  istniejący budynek gospodarczy zostanie przebudowany na oborę, 

- wariant 2 - polegający na budowie nowego budynku inwentarskiego w terenie niezainwestowanym 

  w obrębie tego samego gospodarstwa . 

     Po analizie treści raportu ooś, biorąc pod uwagę argumenty Inwestora oraz fakt, że wariant wskazany 

przez Inwestora pozwala na dotrzymanie standardów jakości środowiska, a także jest wariantem 

najkorzystniejszym dla środowiska (wariant alternatywny powodowałby możliwość wystąpienia 

większego oddziaływania na klimat akustyczny na najbliższych terenach chronionych akustycznie i 

powietrze atmosferyczne poza terenem, do którego inwestor posiada tytuł prawny, a także wiązałby się 

z większym przekształceniem powierzchni ziemi i koniecznością wycinki drzew), okre-  ślono w 

niniejszej decyzji warunki w zakresie ochrony środowiska, jakie muszą zostać spełnione 

w celu zminimalizowania negatywnych skutków oddziaływania na środowisko planowanego 

przedsięwzięcia dla tego wariantu. 

 

     Przewidywany wpływ planowanego przedsięwzięcia na etapie realizacji inwestycji obejmie: 

 

- w zakresie oddziaływania na jakość powietrza atmosferycznego : 

  Realizacja przedsięwzięcia, z uwagi na niewielki zakres planowanych prac związanych z przebudową 

  istniejącego magazynu na oborę oraz wykonaniem utwardzenia terenu, nie wpłynie w sposób istotny 

  na stan powietrza atmosferycznego. Emisja zanieczyszczeń będzie miała charakter niezorganizo- 

  wany, o niedużym zasięgu oraz będzie występować okresowo, z różnym natężeniem, w sposób 
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  krótkotrwały i przemijający. 

- w zakresie oddziaływania akustycznego : 

  Etap realizacji inwestycji będzie się wiązał z emisją hałasu wytwarzanego przez maszyny i urzą- 

  dzenia budowlane, jak również pojazdy dowożące na teren budowy materiały i surowce budowlane. 

  Emisja hałasu związana z prowadzonymi pracami będzie miała charakter lokalny, krótkotrwały, 

  wystąpi wyłącznie w porze dnia i ustanie z chwilą zakończenia budowy . 

- w zakresie gospodarki odpadami : 

  Na etapie realizacji przedsięwzięcia przewiduje się powstawanie odpadów budowlanych (17 01 07,   

  17 04 05, 17 05 04). Wykonawca robót będzie odpowiedzialny za prawidłowe gospodarowanie 

  odpadami  na etapie realizacji przedsięwzięcia, w tym za przekazanie ich jednostkom uprawnionym 

  do gospodarowania odpadami. 

 

     Przewidywany wpływ planowanego przedsięwzięcia na etapie eksploatacji inwestycji: 

- w zakresie powietrza atmosferycznego : 

  Źródłami emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego  poza projektowaną oborą dla 

  bukatów, na terenie gospodarstwa  będą również obiekty istniejące: 

• obora krów mlecznych – obsada 118 sztuk (chów na ściółce płytkiej), 

• obora jałówek – obsada 40 sztuk (chów bezściółkowy), 

• cielętnik – obsada 75 sztuk (chów na ściółce płytkiej), 

• płyty obornikowe, 

• zbiornik z gnojowicą, 

• silosy na paszę, 

• suszarnia zboża, 

• kotły grzewcze w budynku administracji i w warsztacie. 

Przebudowywany budynek gospodarczy na oborę dla bukatów będzie miał postać budynku otwartego, 

bez ściany frontowej i z otwieranymi ścianami bocznymi, w związku z czym emisja będzie miała 

charakter niezorganizowany. Planowany budynek inwentarski nie będzie ogrzewany. 

W chwili obecnej brak jest uregulowań prawnych w zakresie ochrony powietrza ze względu na emisję 

odorów. Normowanymi substancjami odorotwórczymi z projektowanej inwestycji będą siarkowodór 

i amoniak. Z przeprowadzonych obliczeń stężeń substancji w powietrzu, wynika iż eksploatacja 

przedsięwzięcia nie spowoduje przekroczeń dopuszczalnych poziomów substancji wskazanych w 

wartościach odniesienia (w tym siarkowodoru i amoniaku), o których mowa w rozporządzeniu Ministra 

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

powietrzu (Dz. U. Nr 16, poz. 87) oraz rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 

2012r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu ( Dz.U. poz. 1031), poza pyłem PM2,5 

dla którego GIOŚ w piśmie nr DM/Op/063-1/172/19/BB z 26.09.2019r., wskazał przekroczenie 

dopuszczalnego poziomu stężeń. 

Z uwagi na rodzaj prowadzonej działalności – chów bydła i brak ogrzewania budynku, przedmiotowa 

inwestycja nie będzie istotnym źródłem emisji pyłu. 

W sąsiedztwie planowanej inwestycji znajduje się ferma drobiu o obsadzie 120 DJP. 

Z załączonych do przedłożonej dokumentacji obliczeń wynika, że suma wartości najwyższych stężeń, 

rejestrowanych przy granicach każdej z ferm nie spowoduje przekroczenia wartości dyspozycyjnej. 

 

- w zakresie oddziaływania akustycznego : 

 Przedsięwzięcie będzie realizowane na terenie funkcjonującego gospodarstwa rolnego. Najbliższe 

tereny chronione akustycznie (zabudowa zagrodowa oraz zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna 

i wielorodzinna), znajdują się w kierunku południowym, w odległości ok. 110 m od projektowanego 

budynku. Głównym źródłem hałasu podczas funkcjonowania przedsięwzięcia będzie ruch pojazdów 

związany przede wszystkim z codziennym dowozem paszy oraz okresowym wywozem obornika, 
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odbywający się wyłącznie w porze dziennej . Szacuje się, że wywóz obornika będzie się odbywał kilka 

razy w roku  przez kilka godzin. Paszowóz będzie przejeżdżał 1-3 razy w ciągu dnia, co może trwać 

kilkadziesiąt minut. W raporcie ooś przeprowadzono obliczenia propagacji hałasu uwzględniając 

projektowane źródła hałasu oraz istniejące tło akustyczne. Do obliczeń przyjęto najbardziej niekorzystną 

sytuację, kiedy ładowarka oraz paszowóz pracują przez cały okres odniesienia w porze dziennej. 

Eksploatacja przedmiotowego przedsięwzięcia, uwzględniająca założenia przyjęte w raporcie ooś, nie 

będzie powodować przekroczeń dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku na terenach 

chronionych akustycznie. 

 

- w zakresie gospodarki wodno-ściekowej : 

  Zaopatrzenie w wodę odbywać się będzie z sieci wodociągowej.Aktualnie na potrzeby gospodarstwa   

  pobieranych jest rocznie ok. 6100 m3 wody. Po zrealizowaniu inwestycji, wzrośnie zapotrzebowanie 

  na wodę do celów socjalno-bytowych i celów gospodarczych o 1878 m3 na rok. 

  Ścieki bytowe odprowadzane będą do szczelnego wybieralnego zbiornika. Wody opadowe i rozto-     

  powe z dachu budynku inwentarskiego i powierzchni utwardzonych odprowadzane będą powierz- 

  chniowo bezpośrednio do gruntu, w obrębie działki Inwestora. Czyszczenie budynku inwentarskiego 

  odbywać się będzie na sucho, bez powstawania odcieków. 

 

- w zakresie gospodarki odpadami : 

Na etapie eksploatacji inwestycji będą powstawać odpady pochodzące z procesu chowu i serwisowania 

instalacji, w tym odpady niebezpieczne o kodach [15 01 10*] i [16 02 13*]. Łączna szacowana ilość 

odpadów, jakie przewiduje się wytwarzać na etapie eksploatacji wyniesie ok. 0,79 Mg/rok, w tym 

odpadów niebezpiecznych ok. 0,03 Mg/rok, a odpadów innych niż niebezpieczne ok. 0,76 Mg/rok. 

Odpady magazynowane będą w pojemnikach przystosowanych do ich gromadzenia, a następnie będą 

przekazywane podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami. 

Z przedłożonych informacji wynika, że częstotliwość upadków w przyjętej technologii chowu i wiel- 

kości stada wynosi ok. 1-2 osobniki w ciągu roku. W celu zapewnienia ochrony zdrowia ludzi i zwie- 

rząt, nałożono warunek przechowywania padłych zwierząt w szczelnym zamkniętym kontenerze, na 

szczelnej posadzce i przekazywania ich wyspecjalizowanym do tego podmiotom, w ciągu 24 godzin 

od stwierdzenia padnięcia  . 

Z zapisów w raporcie wynika, że dla całej obsady 296 DJP powstawać będzie rocznie ok. 2600 ton 

obornika, zawierającego 18 Mg azotu. Inwestor obecnie użytkuje 465 ha gruntów rolnych, co jest 

odpowiednim areałem pól do odbioru całości wyprodukowanego obornika, który wywożony będzie jako 

nawóz naturalny, zgodnie z Planem nawożenia. 

Do czasu rolniczego wykorzystania, obornik będzie gromadzony na terenie gospodarstwa, na szczelnej 

płycie obornikowej, wyposażonej w szczelny zbiornik na odcieki  Płyta ta posiada wystarczającą 

powierzchnię (ok. 800 m2) do magazynowania obornika pochodzącego z chowu istniejącego i plano- 

wanego w ramach przedmiotowego przedsięwzięcia. 

 

     Przewidywany wpływ planowanego przedsięwzięcia na etapie likwidacji inwestycji: 

Likwidacja przedsięwzięcia będzie się wiązała z rozebraniem i wyburzeniem obory i usunięciem 

nawierzchni betonowych. Praca maszyn i pojazdów będzie źródłem emisji zanieczyszczeń do powietrza 

i hałasu. Oddziaływanie to będzie krótkookresowe i nie stwarzające zagrożenia dla najbliższych terenów 

mieszkaniowych. W wyniku prac rozbiórkowych powstaną odpady budowlane: zmieszane odpady z 

budowy, remontów i demontażu, żelazo i stal, gleba i ziemia, w tym kamienie 

oraz kable. Po likwidacji przedsięwzięcia obornik zgromadzony w czasie chowu zostanie wyko - 

rzystany rolniczo na polach należących do Inwestora lub sprzedany. 
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     W oparciu o treść „Programu ochrony powietrza dla strefy opolskiej i miasta Opola ze względu na 

przekroczenie poziomów dopuszczalnych pyłu PM 10 i poziomu docelowego benzo(a)pirenu oraz 

poziomów dopuszczalnych pyłu PM 2,5, ozonu i benzenu dla strefy opolskiej” stwierdzono, że  

przedsięwzięcie będzie zlokalizowane w obszarze przekroczeń poziomu docelowego benzo(a)pirenu. 

Planowane przedsięwzięcie będzie źródłem emisji gazów cieplarnianych, jednak poziom tej emisji nie 

będzie miał istotnego wpływu na klimat, w skali globalnej. 

 

     Na podstawie map zagrożenia powodziowego oraz map ryzyka powodziowego stwierdzono, że 

planowane przedsięwzięcie położone jest poza obszarem zagrożenia powodziowego. Budynki będą 

wykonane w technologii zapewniającej ochronę przed nawalnymi deszczami i burzami. 

 

     Zgodnie z bazą przyrodniczą, będącą w posiadaniu RDOŚ w Opolu, obszar inwestycji znajduje się 

poza formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-4, 6-9 ustawy z dnia 16 kwietnia 

2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.), a zatem nie będzie naruszać 

obowiązujących w stosunku do nich zakazów. 

 

     Teren ten zlokalizowany jest poza granicami oraz poza bezpośrednim sąsiedztwem opolskich 

obszarów Natura 2000, a tym samym poza siedliskami przyrodniczymi oraz poza stanowiskami 

gatunków roślin i zwierząt, dla ochrony których je wyznaczono. 

 

     Planowana inwestycja częściowo zlokalizowana jest w granicach korytarza ekologicznego, 

wyznaczonego w Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Opolskiego na podstawie 

Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju. Ze względu na usytuowanie, skalę i charakter 

planowanego przedsięwzięcia, nie zostanie zaburzona drożność ww. korytarza ekologicznego. 

Planowana inwestycja zlokalizowana jest poza korytarzami ekologicznymi wyznaczonymi w 2011r. 

przez Instytut Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk. 

 

     Na podstawie dokumentu pn.: „Waloryzacja krajobrazu naturalnego województwa opolskiego 

wraz z programem czynnej i biernej ochrony” (K. Badora, K. Badora 2006 r.) stwierdzono, że teren 

inwestycji położony jest poza obszarami o wysokich i szczególnie wysokich walorach krajobrazu. 

Zgodnie z przedłożoną dokumentacją, w obszarze inwestycji mogą występować gatunki ptaków (objęte 

ochroną prawną), związane głównie z zabudową (kopciuszek, muchołówka szara, sierpówka, jerzyk, 

dymówka, wróbel). Jak wynika z oceny oddziaływania realizacji inwestycji na faunę, są to gatunki 

pospolite i szeroko rozpowszechnione w całym kraju. 

Przekształcenie niewielkiego fragmentu zabudowy nie wywoła istotnego negatywnego oddziaływania 

na lokalne populacje. W przypadku prowadzenia prac w sposób mogący naruszać zakazy obowiązujące 

względem chronionych gatunków, konieczne jest uzyskanie przed rozpoczęciem prac, zezwolenia  

wydanego w trybie art. 56 ustawy o ochronie przyrody – w zależności od gatunku, którego dotyczy oraz 

rodzaju czynności zakazanych – przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu lub 

Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska. 

 

     Dla niniejszego przedsięwzięcia odstąpiono od konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania  

na środowisko oraz postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko w ramach 

postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę, ponieważ: 

a) dane ujęte w raporcie ooś na temat przedsięwzięcia oraz elementów przyrodniczych środowiska   

    objętych zakresem przewidywanego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko pozwalają 

    w pełni ocenić jego oddziaływanie na środowisko ; 

b) z przedstawionych w raporcie ooś informacji wynika, że skumulowane oddziaływanie planowanej 

    obory, istniejących budynków inwentarskich i funkcjonującej w sąsiedztwie fermy drobiu, nie będzie 
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    powodować przekroczeń standardów jakości środowiska poza terenem, do którego inwestor posiada    

    tytuł prawny ; 

c) przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie oddziaływać na obszary wymagające specjalnej ochrony 

    ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych 

    objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody. 

 

     Ze względu na lokalizację przedsięwzięcia (z dala od granic państwa) oraz jego charakter, inwest- 

tycja nie wymaga przeprowadzenia postępowania dotyczącego transgranicznego oddziaływania na 

środowisko. 

Realizacja, jak i eksploatacja przedmiotowej inwestycji nie będzie powodowała zagrożenia 

wystąpieniem poważnej awarii. 

 

     Planowane przedsięwzięcie nie znajduje się w zasięgu Głównego Zbiornika Wód Podziemnych 

oraz jest poza terenami ochrony pośredniej stref ochronnych ujęć wody.   

W odniesieniu do obszarów chronionych w rozumieniu art. 16 pkt  32 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. 

Prawo wodne ( obejmujących : jednolite części wód przeznaczone do poboru wody na potrzeby 

zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi , jednolite  części wód przeznaczone 

do celów rekreacyjnych w tym kąpieliskowych , obszary wrażliwe na eutrofizację   

wywołaną zanieczyszczeniami pochodzacymi ze źródeł komunalnych, obszary przeznaczone do 

ochrony siedlisk lub gatunków o których mowa w przepisach ustawy  z dnia 16 kwietnia 2004 r.   

o ochronie przyrody , dla których utrzymanie lub poprawa stanu wód jest ważnym czynnikiem w ich 

ochronie, obszary przeznaczone do ochrony gatunków zwierząt wodnych o znaczeniu gospodarczym), 

 na terenie na którym planowane jest przedsięwzięcie wyznaczono jednolitą część wód 

podziemnych ( PLGW6000142) przeznaczoną do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludności 

w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi .     

     Zgodnie z Planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry, planowane przedsięwzięcie 

zlokalizowane jest w zlewni jednolitej części wód powierzchniowych o nazwie Odra od wypływu ze    

zb. Polder Buków do Kanału Gliwickiego , kod PLRW600019117159. Jest to silnie zmieniona część 

wód dla której wyznaczono cel środowiskowy  : dobry potencjał  ekologiczny, możliwość migracji 

organizmów wodnych na odcinku cieku istotnego – Odra od Kanału Gliwickiego do wypływu ze 

Zbiornika Buków, oraz dobry stan chemiczny . 

Ocena stanu, sporządzona na etapie opracowania planu wykazała zły stan wód . Jest to JCWP 

zagrożona nieosiągnięciem celów środowiskowych ze względu na brak możliwości technicznych . 

Termin osiągnięcia celów środowiskowych określono na 2027 rok. 

     Planowane przedsięwzięcie znajduje sie na terenie  jednolitej części wód podziemnych o kodzie 

PLGW6000142 o stanie ilościowym i chemicznym  dobrym , niezagrożonej ryzykiem nieosiągnięcia 

celów środowiskowych . Celem środowiskowym dla JCWPd jest dobry stan chemiczny oraz dobry 

stan ilościowy . 

     Planowane działania w ramach przedsięwzięcia  nie wpłyną negatywnie na możliwość osiągnięcia 

celów środowiskowych  o których mowa w art. 57, art. 59, art.61 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo 

wodne , a ustanowionych  w “ Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry “ przy- 

jętym rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października  2016r. ( Dz.U. z 2016r. poz. 1967) 

      

Zgodnie z  art. 80  ustawy z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku 

i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 

środowisko (tekst jedolity  Dz.U. z 21 lutego 2020r. r., poz. 283 ) ,  rozporządzeniem Rady Ministrów 

z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko 

( Dz. U. z dnia 26 września 2019r.   poz. 1839 ), oraz stanowiskiem  organów opiniujących  orzeczono 

jak w sentencji decyzji. 
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P O U C Z E N I E 

Od niniejszej decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium 

Odwoławczego w Opolu, w terminie 14 dni od daty doręczenia, za pośrednictwem Wójta Gminy Cisek.

  

 

                                                                                                              

                                                                                                                   WÓJT 

                                                                                                 / - / mgr inż. Rajmund Frischko   

 

Załącznik : 

 

1. Charakterystyka przedsięwzięcia 

 

 

 

 

Otrzymują : 

1. Inwestor : Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna , Miejsce Odrzańskie ul. Odrzańska 68A 

2. ……………. 

3. ……………. 

4. ……………. 

5. ……………. 

6. a/a                                                                                                          

 

 

Do wiadomości : 

 

1.Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu ul. Firmowa 1 

2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kędzierzynie-Koźlu ul. Anny 14 

3. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie  RZGW w Gliwicach 

 


