Pyzdry, dnia 04.10.2021 r.
IR.DR.6220.6.2021

Postanowienie
stwierdzające obowiązek przeprowadzenia
oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

Na podstawie art. 63 ust. 1 i 4 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 (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 247, ze zm.)
Postanawiam
1. Stwierdzić obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na
środowisko, polegającego na „Zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na
inwentarski zlokalizowanego na działce nr 198/3 w obrębie miejscowości Pietrzyków Kolonia,
gmina Pyzdry” w ramach wszczętego postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach z wniosku Pana Janusza Gołębia z dnia 01.06.2021 r.

2. Określić zakres raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia,
który winien spełniać wymagania określone w art. 66 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 (tj. Dz. U. z 2021
r. poz. 247, ze zm.), a w szczególności zawierać analizę podanych poniżej zagadnień:

I.

Wskazanie

wszystkich

obiektów,

instalacji

i

urządzeń

istniejących

i planowanych do budowy/przebudowy/montażu w ramach realizacji
przedmiotowego przedsięwzięcia, wraz z podaniem ich parametrów
technicznych i technologicznych (m.in. opisem systemu utrzymania
zwierząt, długości cyklu, sposobów karmienia i pojenia zwierząt), a także
wskazaniem maksymalnej możliwej obsady inwentarza, która będzie mogła
przebywać na terenie gospodarstwa w jednym momencie.

II.

Przedstawienie bilansu poszczególnych
planowanego

przedsięwzięcia,

w

powierzchni na

szczególności

terenie

wskazanie

wielkości

powierzchni zabudowy, wielkości powierzchni terenów utwardzonych
i biologicznie czynnych.
III.

Przedstawienie czytelnego załącznika graficznego obrazującego elementy
infrastruktury wymienione w pkt 1, ze wskazaniem na wymiary
poszczególnych istniejących i planowanych obiektów.

IV.

Z zakresu ochrony powietrza:
a) Przedstawienie

analizy

wraz

z

obliczeniami

zawierającej

rozprzestrzenianie substancji w powietrzu, w tym pyłu PM 2,5
z uwzględnieniem wszystkich źródeł emisji substancji do powietrza,
zarówno

zorganizowanej,

jak

i

niezorganizowanej,

związanych

z eksploatacją przedsięwzięcia, nawet, gdy będą emitować minimalne
ilości substancji do powietrza.
b) Dołączenie pisma głównego inspektora ochrony środowiska w sprawie
aktualnego stanu zanieczyszczenia powietrza na przedmiotowym
obszarze.
c) Analizę możliwości wystąpienia uciążliwości związanej z emisją
substancji

odorowych

mieszkaniowej

oraz

w

odniesieniu

określenie

do

najbliższej

usytuowania

zabudowy

planowanego

przedsięwzięcia w stosunku do przeważających kierunków wiatrów.
d) Analizę w zakresie emisji substancji do powietrza, przeprowadzoną
z uwzględnieniem maksymalnej możliwej obsady inwentarza w jednym
najniekorzystniejszym momencie.
e) W przypadku, gdy zachodzą przesłanki, o których mowa w załączniku
nr 3, pkt. 3.2 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia
2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji
w powietrzu (Dz. U. z 2010 r., Nr 16, poz. 87), przedstawić sprawdzenie
czy budynki nie są narażone na przekroczenia wartości odniesienia
substancji w powietrzu lub dopuszczalnych poziomów substancji

w powietrzu; w tym celu należy obliczyć maksymalne stężenia
substancji w powietrzu dla odpowiednich wysokości.
f) Opis

przewidywanych

działań

mających

na

celu

ograniczenie

negatywnych oddziaływań planowanego przedsięwzięcia na stan
powietrza,

tj.

opis

działań

organizacyjnych,

technicznych

lub

technologicznych, służących ograniczeniu emisji odorów do powietrza
na poszczególnych etapach chowu.
V.

Z zakresu ochrony środowiska gruntowo-wodnego:
a) Przedstawienie opisu
względem cieków,

usytuowania przedsięwzięcia

względe

wód

b) powierzchniowych, zlewni oraz zbiorników wodnych i ujęć wód
podziemnych.
c) Podanie

przewidywanego

źródła

i

szacowanej

ilości

wody

(uwzględniającej maksymalną obsadę zwierząt) z rozgraniczeniem
celów na jakie będzie ona pobierana (porządkowe, pojenie zwierząt,
p.poż. i inne).
d) Określenie ilości powstających ścieków i sposobu ich zagospodarowania
oraz określenie ilości wód opadowych i roztopowych z powierzchni
utwardzonych (z określeniem wielkości tych powierzchni), sposobu
odprowadzania wód opadowych i roztopowych z terenów planowanej
inwestycji i ocenę oddziaływania tych wód na ich odbiorniki.
e) Opisanie sposobu czyszczenia i dezynfekcji obiektów inwentarskich
(wskazanie

środków

chemicznych

używanych

do

czyszczenia

i załączenie ich karty charakterystyk), określenie ilości powstających
w ten sposób ścieków oraz sposobu ich zagospodarowania.
f) Przedstawienie ilości i sposobów magazynowania oraz dalszego
zagospodarowania

odchodów

zwierzęcych

wraz

z

parametrami

technicznymi obiektów przeznaczonych do ich przechowywania
(z obliczeniami w zakresie ich wymiarowania pod kątem zapewnienia
wymaganej pojemności).
g) Wskazanie sposobu zabezpieczenia środowiska gruntowo-wodnego,
w

tym

wód

powierzchniowych,

zanieczyszczeń z terenu gospodarstwa.

przed

przedostawaniem

się

VI.

Z zakresu ochrony przyrody i bioróżnorodności:
a) Przedstawienie informacji na temat obecnego zagospodarowania terenu
planowanego przedsięwzięcia, występowania na danym terenie oraz
w jego sąsiedztwie chronionych, rzadkich lub zagrożonych wyginięciem
gatunków roślin, zwierząt i grzyb6w, w tym przedstawić informacje
o zasiedleniu przebudowywanego budynku przez ptaki.
b) Przedstawienie analizy wpływu przedsięwzięcia na §środowisko
przyrodnicze oraz propozycji zastosowania §środków ograniczających
ewentualny negatywny wpływ na §środowisko przyrodnicze i krajobraz
Nadwarciańskiego Parku Krajobrazowego, a w szczególności na
siedliska przyrodnicze oraz gatunki roślin i zwierząt, które są
przedmiotami ochrony obszarów Natura 2000 Dolina Środkowej Warty
PLB300002 i Ostoja Nadwarciańska PLH300009 na etapie realizacji
i eksploatacji przedsięwzięcia.
c) Odniesienie się do celów dla których powołano Nadwarciański Park
Krajobrazowy i obszar chronionego krajobrazu „Pyzdrski".
d) Dokonanie

oceny

wpływu

planowanego

przedsięwzięcia

na

bioróżnorodność i wyjaśnienie, czy przedsięwzięcie wpłynie na utratę
różnorodności gatunków, w tym gatunków chronionych na mocy
przepisów dyrektywy siedliskowej i dyrektywy ptasiej oraz czy wpłynie
na bogactwo gatunków lub skład gatunkowy siedlisk na badanym
obszarze.
e) Odniesienie się do planu zadań ochronnych obszaru Natura 2000 Ostoja
Nadwarciańska PLH300009.

VII.

Z zakresu ochrony klimatu: wyjaśnienie, w jaki sposób przedsięwzięcie
może wpłynąć na zmiany

klimatu

(uwzględnić

emisję

gazów

cieplarnianych) i wskazanie rozwiązań łagodzących te zmiany, proszę
także ocenić odporność przedsięwzięcia na przewidywane zmiany klimatu,
tj. wyjaśnić czy przedsięwzięcie będzie przystosowane do postępujących
zmian klimatu uwzględniając elementy związane z klęskami żywiołowymi
np. silne wiatry, susza, pożary, fale upałów i mrozów, powodzie, nawalne
deszcze i burze, intensywne opady §śniegu i proszę opisać działania
adaptacyjne.

Uzasadnienie
Wnioskiem z dnia 1 czerwca 2021 roku Pan Janusz Gołąb zwrócił się o wydanie decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Zmiana sposobu użytkowania
budynku gospodarczego na inwentarski zlokalizowanego na działce nr 198/3 w obrębie
miejscowości Pietrzyków Kolonia, gmina Pyzdry”.
Na podstawie karty informacyjnej przedsięwzięcia, sporządzonej zgodnie z art. 62a
ustawy ooś, oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. planowane
przedsięwzięcie zalicza się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na
środowisko, dla których obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
może być stwierdzony.
Na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy ooś, organ prowadzący postępowanie wystąpił do
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego we Wrześni oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
Dyrektora Zarządu Zlewni w Kole o opinie w przedmiocie stwierdzenia obowiązku
przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Wrześni w opinii sanitarnej z dnia
24.06.2021 r., znak ON-NS.9011.294.2021 przedstawił stanowisko, iż przeprowadzenie oceny
oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla w/w inwestycji nie jest wymagane. Dyrektor
Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego w Kole w opinii z dnia 28.06.2021 r.,
znak PO.ZZŚ.3.435.249.2021.RG także nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny
oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko i wskazał warunki i wymagania, które
Burmistrz Pyzdr zawrze w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Regionalny Dyrektor
Ochrony

Środowiska

w

Poznaniu

pismem

z

dnia

12.07.2021

r.,

znak

WOO-IV.4220.944.2021.MK1.2 wezwał Inwestora do uzupełnienia karty informacyjnej
przedsięwzięcia. Po uzupełnieniu k.i.p. przez Inwestora, Regionalny Dyrektor Ochrony
Środowiska

w

Poznaniu

postanowieniem

z

dnia

29.09.2021

r.,

znak

WOO-IV.4220.944.2021.MK.6 uznał, iż dla przedmiotowej inwestycji istnieje konieczność
przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
Po przeanalizowaniu w/w opinii oraz po przeprowadzeniu własnej analizy
przedmiotowej inwestycji Burmistrz Pyzdr stwierdził potrzebę przeprowadzenia oceny
oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia. Raport o oddziaływaniu na

środowisko , niezależnie od wymogów wynikających z art. 66 ustawy ooś, powinien zawierać
zagadnienia wskazane w niniejszym postanowieniu.
Pouczenie
Na podstawie art. 65 ust. 2 ustawy ooś na niniejsze postanowienie służy odwołanie do
Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu za naszym pośrednictwem w terminie
7 dni od daty doręczenia postanowienia..

Sekretarz Pyzdr
Wioletta Topór- Mench

Otrzymują:
1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.

Inwestor
Organy opiniujące
Strony wg rozdzielnika
a/a
Do wiadomości:

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu;
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Wrześni
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Kole

