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Na ptidíiaxxfie art. 77 ust. I pk' 2i ot'az art. 7.8 ust.
l pkt Z ustawy 2 dnia
3 pażdziernika 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r..
poz. 1405 2 pożn. z1n.). po rozpatrzeniu wniosku Wójta Gminy Lubicz zdnia 27 lutego 2ÜłS r.
o wyrażenie opinii w ramach postępowania zmierzającego do wydania decyzji o środowiskowych
uwartlnkowaniacli dla przedsięwzięcia pn. _„Budowa kurnika do chowu kurcząt btíojłerów. budynku
inkubatora i innych ittstalacji. na działkach nr 1762. 195/_.3.. l96_/4.y_.L9Í]3.. l99. 274. 275!ł.__2[Jl/1.

20132.-..2.0.lĹ5.-30.-ł _ Í 3201/Ó W Obﬂíbić 13 Miśārzvttek w gminie Lubicz"

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W TORUNIU
po zapoznaniu się z przedłozonymi materiałami. w tym z raportem o oddziaływaniu
na środowisko dla w/w przedsi:-;wziecia._ uznaje że decyzja o środowiskowych
uwarunkowaniach winna zawierać następujące warunki:
l. Przyjęte w projekcie technicznym rozwiązania architektoniczno-budowlane
itecłmołogiczne powinny zapewnić utrzymanie wysokich standardów higieny
pomieszczeń inwentarskich i miejsc składowania pasz.
2. Przewidzieć i zabezpieczyć drogi manewrowe, miejsca załadunku pomiotu oraz
składowania odpadów tak. aby nie były źródłem zanieczyszczenia gleby i wód
gruntowych. Ponadto należy nie dopuszczać do przepełnienia środków' transportu
obornikiem, aby nie nastąpiło zanieczyszczenie dróg w czasie transportu nawozu
na miejsce przeznaczenia.
"|
1

Po oddaniu obiektu do użytkowania (nie póżniej niz rok po umchomieniu fermy)
w czasie trwania cyklu hodowlanego. w okresie temperatur zewnętrznych
powietrza powyzej 2S"C, należy wykonać analizę poreałizacyjną oddziaływania
inwestycji na otaczające środowisko w zakresie emisji hałasu i zanieczyszczeń
powietrza do środowiska. W przypadku uzyskania ponadnormatywnych wynikow'
pomiarów podjąć działania zmierzające do uzyskania właściwycch parametrów
środowiska.

4. Llciązliwości inwestycji związane zwłaszcza z emisją substancji złowonnych
ihałasu do środowiska winny zamykać sie w granicach działek. do ktorych
inwestor posiada tytuł prawny.
5. Prace budowlane prowadzić w porze dziennej w celu ograniczenia hałasu oraz
w sposób zapewniający 'właściwą ochronę gruntu i wód podziemnych przed
zanieczyszczeniem.
6. W procesie chowu kurcząt ściołkę nalezy utrzymywać w stanie względnie suchym
oraz stosować preparaty rcdukujące uwałnianie z obornika co najmniej 50 %
emisji amoniaku do powietrza.
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nalezy wykonać z zastosowaniem gcomembrany izolującej środowisko wodnogruntowe przed ewentualnym wyciekiem. Ponadto magazynowanie w/w płynów
winno odbywać się w sposób gwarantujący wychwy'cenie ewe_ntualnych
wycieków.

8. Pojemność zbiornika w fonnie rękawa powinna zapewnić mozliwość
przechowywania rozcieńczonej gnojówki przez okres co najmniej 4 miesięcy.
Ponadto nie nalezy stosować '»'».=r'¬w-' nawozu na glebach zalanych wodą i pokrytych
śniegiem lub zamatzniętych.
UZASADNIENIE

W sprawie przedtniotowego przedsięwzięcia Państwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny w Toruniu wydał opinię znak: N.l\lZ.40.3.8.2.2016 z dnia 9 stycznia 2017 r.,
w której określił warunki realizacji zamierzenia. W związku z przekazaniem wfw sprawy
do ponownego rozpatrzenia Wójt Gminy Lubicz wnioskiem z dnia 27 lutego 2018 r., wystąpił
powtórnie o wydanie opinii dotyczącej warunków realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia
w zakresie jego oddziaływania na środowisko naturalne. Do 'wniosku zostalo dołączone
uzupełnienie rapomi oddziaływania na środowisko dla wƒw inwestycji., w którym
uwzględniono uwagi Samorządowego Kolegium Odwoławczego dotyczące wyrysu linii

stężeń emitowanych substancji zanieczyszczających. W przedmiotowym opracowaniu
zawarto również poszerzone i uszczegółowione infomtacje o zasięgu hałasu i jego poziomach
na terenach sąsiednich. Ż. przedłożonego uzupełnienia wynika, że emitowane z instalacji
rozbudowanej fernty drobiu substancje zanieczyszczające nie będą przekraczaly
dopuszczalnych wartości stężeń. a wielkość emisji hałasu na tereny chronione akustycznie
mieści się w dopuszczalnyc-lt wartościach poziomu hałasu dla pory dziennej i nocnej.
Ponadto w w/w uzupełnieniu odniesiono się do zmian przepisów. ktore nastąpiły po

wydaniu decyzji o środowiskowycl:t uwarunkowaniach. Powyższe zmiany przepisów' dotyczą
odniesienia się do celów środowiskowych wynikających z dokumentów strategicznych
istotnych z punktu widzenia realizacji przedsięwzięcia oraz najlepszych dostępnych tecltnik
(BAT). Zgodnie z obecna dokumentacją projektowa.ne przedsięwzięcie nie spowoduje
przekroczeń standardów jakości środowiska i nie pogorszy stanu środowiska w znacznym
stopniu. a takze nie będzie stanowiło zagrożenia życia lub zdrowia ludzi.
Biorąc pod uwagę nowe aspekty sprawy przedstawione w uzupełnieniu raportu
oddziaływania na środowisko uznaje się. iz w ponownej decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach. nalezy uwzględnić warunki zawarte w opinii Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Toruniu z dnia 9 stycznia 2017 r.. znak: N.NZ.40.3.8.2.2016.
W związku z powyższym zaopiniowano jak w sentencji.
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