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Opalenica, dnia 2 grudnia 2019 r. 
GK.6220.20.2018.ES.28 
  
 

 

Decyzja 
 

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  Kodeks postępowania administracyjnego 

(Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.), oraz art. 71 ust. 1 i ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 82 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 2018 r. 

poz. 2081 ze zm.) oraz § 2 ust. 1 pkt 51 § 2 ust. 2 pkt 1, § 3 ust. 1 pkt 37 i § 3 ust. 2 pkt 2 

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących 

znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 71) i § 4 rozporządzenia Rady Ministrów 

z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko 

(Dz. U. poz. 1839), na wniosek Eugeniusza Hamrola, Krystyny Hamrol, Marcina Hamrola, 

Przemysława Hamrola, Krzysztofa Hamrola prowadzących działalność pod nazwą: FDH S.C., 

Dębienko, ul. Gen. Sikorskiego 23, 62-060 Stęszew, z dnia 23 listopada 2018 r. o wydanie decyzji 

o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa fermy drobiu – 

brojlerów do planowanej obsady 499 884 sztuk (1999,5 DJP) w m. Dakowy Mokre, działki nr 869, 

870/1, 870/2, gm. Opalenica” 

 

I. Określam środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa fermy 

drobiu – brojlerów do planowanej obsady 499 884 sztuk (1999,5 DJP) w m. Dakowy 

Mokre, działki nr 869, 870/1, 870/2, gm. Opalenica”: 
 

1) w każdym z 4 istniejących kurników o powierzchni przeznaczonej pod stanowiska dla 

zwierząt wynoszącej 2 700 m2 zwiększyć obsadę maksymalnie do 56 700 szt. drobiu 

(226,8 DJP), 
2) wykonać 5 kurników: 

a) o powierzchni przeznaczonej pod stanowiska dla zwierząt wynoszącej maksymalnie 

2700 m2 i utrzymywać w nim nie więcej niż 56 700 szt. drobiu (226,8 DJP), 
b) o powierzchni przeznaczonej pod stanowiska dla zwierząt wynoszącej maksymalnie 

2328 m2 i utrzymywać w nim nie więcej niż 48 888 szt. drobiu (195,552 DJP), 
c) o powierzchni przeznaczonej pod stanowiska dla zwierząt wynoszącej maksymalnie 

2616 m2 i utrzymywać w nim nie więcej niż 54 936 szt. drobiu (219,744 DJP), 
d) o powierzchni przeznaczonej pod stanowiska dla zwierząt wynoszącej maksymalnie 

2580 m2 i utrzymywać w nim nie więcej niż 54 180 szt. drobiu (216,72 DJP), 
e) o powierzchni przeznaczonej pod stanowiska dla zwierząt wynoszącej maksymalnie 

2780 m2 i utrzymywać w nim nie więcej niż 58 380 szt. drobiu (233,52 DJP), 
3) w projektowanych 5 budynkach inwentarskich zainstalować nie więcej niż po 

15 mechanicznych wentylatorów dachowych o średnicy 0,63 m (±10%), z niezadaszonymi 

pionowymi wylotami umieszczonymi w kominach wentylacyjnych na wysokości min. 7,2 m 

n.p.t. i poziomie mocy akustycznej nie wyższym niż 65 dB każdy oraz nie więcej niż po 8 szt. 

wentylatorów szczytowych o poziomie mocy akustycznej nie wyższym niż 78 dB każdy,  
4) wentylatory szczytowe w projektowanych kurnikach wyposażyć w obudowy kominowe 

przekierowujące strumień gazów w kierunku pionowym z wylotem na wysokości min. 2 m 

n.p.t., 
5) budynki inwentarskie ogrzewać za pomocą nagrzewnic gazowych z zamkniętymi komorami 

spalania i odrębnymi wylotami spalin o łącznej mocy cieplnej do 2,25 MW, 
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6) aby ograniczyć zasięg rozprzestrzeniania się emitowanych zanieczyszczeń  i nie powodować 

przekroczenia dopuszczalnych norm w powietrzu na terenach zabudowy mieszkaniowej, 

pasze transportować, przeładowywać i magazynować w sposób ograniczający ich pylenie, 

a silosy na paszę wyposażyć w filtry tkaninowe gwarantujące dotrzymanie stężenia pyłów na 

wylocie na poziomie nie wyższym niż 50 mg/m3, 
7) obornik bezpośrednio po zakończonym cyklu cwywozić z terenu fermy i przekazywać 

zewnętrznym odbiorcom w celu jego dalszego zagospodarowania, 
8) nie magazynować pomiotu na terenie przedmiotowej fermy, a do czasu wywozu składować go 

w wewnątrz budynku. Transport pomiotu do miejsc przeznaczenia prowadzić 

przystosowanymi do tego celu środkami transportu, w sposób eliminujący, w jak największym 

stopniu, uciążliwość odorową oraz wtórne rozprzestrzenianie się, a także w sposób 

zabezpieczający przed wyciekami  - po załadunku pomiotu na środki transportu, przykrywać 

go pokryciem brezentowym, 
9) projektowane kurniki wyposażyć w szczelną, nieprzepuszczalną posadzkę, 

10) zaopatrzenie w wodę na potrzeby funkcjonowania fermy winno odbywać się z istniejącej 

gminnej sieci wodociągowej, w ramach dostępnych zasobów eksploatacyjnych 

i dyspozycyjnych gminnych ujęć wody na podstawie zawartych umów z właścicielem sieci 

wodociągowej, 
11) prowadzić regularne odczyty zużycia wody, a wykryte nieszczelności wewnętrznej sieci 

wodociągowej niezwłocznie naprawiać, 
12) ścieki socjano-bytowe, powstałe na etapie realizacji i eksploatacji inwestycji, odprowadzać do 

szczelnych, bezodpływowych zbiorników, a następnie wywozić przez uprawniony podmiot na 

oczyszczalnię ścieków, 
13) na etapie realizacji inwestycji, plac budowy dodatkowo wyposażyć w przenośne toalety dla 

potrzeb pracowników, a powstałe ścieki bytowe na bieżąco wywozić przez uprawniony 

podmiot na oczyszczalnię ścieków, 
14) obiekty inwentarskie, po każdym cyklu chowu, czyścić i dezynfekować na sucho bez 

generowania ścieków,  
15) wody opadowe i roztopowe z terenu inwestycji odprowadzać do dwóch istniejących 

szczelnych zbiorników ewaporacyjnych lub alternatywnie wody opadowe i roztopowe 

z terenów nowo zainwestowanych odprowadzać w sposób niezorganizowany do gruntu 

w granicach nieruchomości będącej we władaniu wnioskodawcy, bez powodowania szkody 

dla terenów sąsiednich,  
16) gospodarowanie odpadami należy prowadzić uwzględniając hierarchię postępowania 

z odpadami, odpady magazynować selektywnie w szczelnych, zamykanych pojemnikach, 

odpornych na działanie składników umieszczanych w nich odpadów, w sposób 

uniemożliwiający przedostanie się substancji zawartych w odpadach do środowiska.  

Pojemniki zlokalizować w miejscu wyznaczonym, ogrodzonym i zabezpieczonym przed 

dostępem osób trzecich i zwierząt. Czas magazynowania odpadów nie może przekraczać 

terminów określonych w ustawie o odpadach. Odpady przekazywać uprawnionym 

podmiotom, 
17) padłe sztuki drobiu magazynować w workach lub pojemnikach w szczelnym konfiskatorze, 

a następnie przekazywać je podmiotom zewnętrznym zgodnie z przepisami szczegółowymi, 
18) wszelkie dostawy oraz wywozy, w tym wywóz drobiu prowadzić wyłącznie w porze dziennej, 
19) od strony północno wschodniej teren fermy obsadzić wysoką roślinnością zieloną, która 

będzie pełniła funkcję izolacyjną, 
20) w trakcie eksploatacji dotrzymywać obowiązujących dopuszczalnych poziomów hałasu 

w środowisku zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. 

w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014r. poz. 112) 

w odniesieniu do terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 
21) na etapie projektu budowlanego zastosować rozwiązania techniczno – technologiczne zgodnie 

ze współczesnym poziomem wiedzy, pozwalającym na maksymalną ochronę środowiska oraz 

ludzi przed zagrożeniami, a także dotrzymanie obowiązujących norm, zapewniając 
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poszanowanie występujących w zasięgu oddziaływania inwestycji uzasadnionych interesów 

osób trzecich, 
22) w czasie realizacji, eksploatacji i ew. likwidacji przedsięwzięcia stosować na terenie 

gospodarstwa wyłącznie w pełni sprawny sprzęt, by nie dopuścić do powstawania wycieków 

paliw i olejów do gruntu, a ruch pojazdów zaplanować po utwardzonych nawierzchniach, 
23) w czasie prowadzenia robót budowlanych prowadzić stały monitoring stanu technicznego 

sprzętu transportowego oraz przypadków zanieczyszczenia gruntu i neutralizację miejsc 

mogących powodować ewentualne zagrożenie dla środowiska gruntowo-wodnego, 
24) zaplecze techniczne, miejsca magazynowania materiałów budowlanych i odpadów oraz 

miejsca postoju dla maszyn i sprzętu transportowego zorganizować na terenie utwardzonym, 
25) we wszystkich ww. miejscach oraz miejscach jakichkolwiek prac zapewnić dostępność 

sorbentów, właściwych w zakresie ilości i rodzaju do potencjalnego zagrożenia, mogącego 

wystąpić w następstwie sytuacji awaryjnych, 
26) przy realizacji, eksploatacji i ew. likwidacji przedsięwzięcia uwzględnić uwagi i wnioski 

zawarte w opracowanym dla przedmiotowego przedsięwzięcia raporcie oddziaływania na 

środowisko oraz przepisach szczegółowych,  zmierzające do ochrony środowiska, a tym 

samym ochrony zdrowia ludzi. 
 

II. Nie stwierdzam konieczności ponownego przeprowadzenia oceny oddziaływania 

przedsięwzięcia 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 pkt 1 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 
 

 

 

Uzasadnienie 

W dniu  23 listopada 2018 r. do Burmistrza Opalenicy wpłynął wniosek Eugeniusza Hamrola, 

Krystyny Hamrol, Marcina Hamrola, Przemysława Hamrola, Krzysztofa Hamrola prowadzących 

działalność pod nazwą: FDH S.C., Dębienko, ul. Gen. Sikorskiego 23, 62-060 Stęszew, o wydanie 

decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa fermy 

drobiu – brojlerów do planowanej obsady 499 884 sztuk (1999,5 DJP) w m. Dakowy Mokre, działki 

nr 869, 870/1, 870/2, gm. Opalenica”. 
Do wniosku dołączono raport o oddziaływaniu na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia 

sporządzony w listopadzie 2018 r. przez mgr. Marcina Magdziarka i mgr inż. Martę Magdziarek, 

zwanym dalej raportem, poświadczoną w dniu 21 listopada 2018 r. przez Starostę Nowotomyskiego 

kopię mapy ewidencyjnej, obejmującej teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz 

obszar, na który to przedsięwzięcie będzie oddziaływać, mapę z zaznaczonym przewidywanym 

terenem, ma którym będzie realizowane przedsięwzięcie, wypis z ewidencji gruntów, dotyczący 

działki, na której będzie realizowane przedsięwzięcie oraz dowód uiszczenia należnej opłaty 

skarbowej. Wniosek spełniał wymagania art. 74 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu 

informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 

oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.) - zwanej dalej ustawą ooś.  
Planowane przedsięwzięcie należy do przedsięwzięć zawsze znacząco oddziałujących na środowisko, 

wymienionych w § 2 ust. 1 pkt 51 i § 3 ust. 1 pkt 37, a tym samym do § 2 ust. 2 pkt 1 i § 3 ust. 2 pkt 2 

Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących 

znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 71), w związku z § 4 rozporządzenia 

Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać 

na środowisko (Dz. U. Poz. 1839), dla których przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko 

jest wymagane obligatoryjnie. 
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Teren planowanej inwestycji zlokalizowany jest na obszarze objętym miejscowym planem 

zagospodarowania przestrzennego, przyjętym uchwałą Nr XXV/165/2016 Rady Miejskiej  

w Opalenicy z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego gminy Opalenica dla części wsi Dakowy Mokre. Zgodnie z przedmiotowym planem 

istniejąca ferma jak i projektowana inwestycja zlokalizowana jest  na terenie opisanym symbolem R, 

gdzie dopuszczono lokalizację działalności wytwórczej i przetwórczej w rolnictwie w zakresie 

produkcji roślinnej i zwierzęcej, dopuszczony został chów zwierząt w ilości maksymalnie 2000 DJP. 

Ww. plan dla terenu inwestycji zakłada również wykonanie nasadzeń zieleni izolacyjnej od strony 

północno wschodniej. 
Ponieważ liczba stron postępowania przekracza 20, stosując art. 49 Kpa, zgodnie z art. 74 ust. 3 

ustawy ooś, obwieszczeniem GK.6220.20.2018.ES.1 z dnia 29 listopada 2018 r. powiadomiono strony 

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji  
ww. przedsięwzięcia. 
Zgodnie z art. 77 ust. 1  pkt 1, 2, 3 i 4 ustawy ooś, Burmistrz Opalenicy, jako organ właściwy do 

wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, zwrócił się pismami GK.6220.20.2018.ES.2 

z dnia 29 listopada 2018 r. do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, 

GK.6220.20.2018.ES.3 z dnia 29 listopada 2018 r. do Państwowego Powiatowego Inspektora 

Sanitarnego w Nowym Tomyślu, GK.6220.20.2018.ES.4 z dnia 29 listopada 2018 r. do Marszałka 

Województwa Wielkopolskiego oraz GK.6220.20.2018.ES.5 z dnia 29 listopada 2018 r. do 

Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wód Polskich 

w Poznaniu o uzgodnienie warunków realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia.  
Na podstawie art. 33 ust. 1 pkt 2 oraz art. 79 ust. 1 ustawy ooś, wypełniając obowiązek zapewnienia 

udziału społeczeństwa w postępowaniu, Burmistrz Opalenicy, obwieszczeniem 

GK.6220.20.2018.ES.6, z dnia 30 listopada 2018 r., zawiadomił społeczeństwo o wszczęciu 

postępowania i wyznaczył 30 dniowy termin umożliwiający wszystkim zainteresowanym planowaną 

inwestycją zapoznanie się z dokumentacją sprawy, w tym ze złożonym raportem o oddziaływaniu 

planowanego przedsięwzięcia na środowisko oraz składanie uwag i wniosków w przedmiotowej 

sprawie.  
Opinią sanitarną ON.NS-452-1-36/18, z dnia 21 grudnia 2018 r., Państwowy Powiatowy Inspektor 

Sanitarny w Nowym Tomyślu uzgodnił warunki realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia 

z następującymi zastrzeżeniami: 
1. Wszelkie dostawy oraz wywozy, w tym wywóz drobiu winny odbywać się wyłącznie w  porze 

dziennej. 
2. Od strony północno wschodniej teren Fermy winien być obsadzony wysoką roślinnością 

zieloną, która będzie pełniła funkcję izolacyjną. 
3. Winny być dotrzymane obowiązujące dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku zgodnie 

z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych 

poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014r. poz. 112), w odniesieniu do terenu 

zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 
4. Inwestor winien raz na dwa lata wykonać kontrolne pomiary poziomu hałasu 

na granicy terenu zabudowy jednorodzinnej - najbliższych terenów podlegających ochronie 

przed hałasem. 
5. Zasięg rozprzestrzeniania się emitowanych zanieczyszczeń nie może powodować 

przekroczenia dopuszczalnych norm w powietrzu na terenach zabudowy mieszkaniowej. 
6. Transport obornika do miejsc przeznaczenia należy prowadzić przystosowanymi do tego celu 

środkami transportu, w sposób w jak największym stopniu eliminujący uciążliwość odorową 

oraz wtórne rozprzestrzenianie się, a także w sposób zabezpieczający przed wyciekami (np. 

poprzez przykrywanie plandekami). 
7. Odpady magazynować selektywnie w szczelnych, zamykanych pojemnikach, odpornych na 

działanie składników umieszczanych w nich odpadów, zlokalizowanych                                   

w wyznaczonym, ogrodzonym i zabezpieczonym przed dostępem osób trzecich                          

i zwierząt miejscu, przekazywać uprawnionym podmiotom. 
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8. Na etapie projektu budowlanego zastosować rozwiązania techniczno – technologiczne zgodnie 

ze współczesnym poziomem wiedzy, pozwalającym na maksymalną ochronę środowiska oraz 

ludzi przed zagrożeniami, a także dotrzymanie obowiązujących norm, zapewniając 

poszanowanie występujących w zasięgu oddziaływania inwestycji uzasadnionych interesów 

osób trzecich. 
9. Pasze transportować, przeładowywać i magazynować w sposób ograniczający ich pylenie. 
10. Przy realizacji inwestycji należy uwzględnić uwagi i wnioski zawarte w opracowanym dla 

przedmiotowego przedsięwzięcia raporcie oddziaływania na środowisko, zmierzające do 

ochrony środowiska, a tym samym ochrony zdrowia ludzi. 
Istniejąca ferma drobiu posiada pozwolenie zintegrowane (decyzja Marszałka Województwa 

Wielkopolskiego z dnia 20.11.2015 r., znak: DSR-II-1.7222.107.2015 ze zmianą z dnia 10.08.2018 r. 

znak: DSR-II-1.7222.30.2017). Po rozbudowie fermy wymagana będzie zmiana przedmiotowego 

pozwolenia. Ponieważ obowiązek wykonywania kontrolnych pomiarów poziomu hałasu, sposób ich 

wykonania, zakres i częstotliwość, dla przedsięwzięć, które wymagają uzyskania pozwolenia 

zintegrowanego, wynika bezpośrednio z § 10 ust. 2 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 

30 października 2014 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz 

pomiarów ilości pobieranej wody (Dz. U. poz. 1542 z późn. zm.) warunek ten nie został w tym 

brzmieniu wpisany do warunków w osnowie niniejszej decyzji. W raporcie Inwestor wspomniał o tym 

obowiązku, więc warunek 25 w osnowie niniejszej decyzji, w którym tut. organ nakazuje przy 

realizacji, eksploatacji i ew. likwidacji przedsięwzięcia uwzględnić uwagi i wnioski zawarte 

w opracowanym dla przedmiotowego przedsięwzięcia raporcie oddziaływania na środowisko oraz 

przepisach szczegółowych, zmierzające do ochrony środowiska, a tym samym ochrony zdrowia ludzi, 

wypełnia warunek nałożony Opinią Sanitarną Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego 

w Nowym Tomyślu. Pozostałe warunki określone przez Państwowego Powiatowego Inspektora 

Sanitarnego w Nowym Tomyślu zostały zawarte w osnowie niniejszej decyzji. 
 Postanowieniem PO.RZŚ.436.158.2018.AO z dnia 3 stycznia 2019 r. Dyrektor Regionalnego 

Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu uzgodnił realizację przedmiotowego 

przedsięwzięcia i określił następujące warunki tej realizacji: 
− ścieki socjalno-bytowe powstałe w czasie realizacji inwestycji, jak i eksploatacji należy 

odprowadzać do szczelnych, bezodpływowych zbiorników, ścieki mają być wywożone 

okresowo przez uprawniony podmiot na oczyszczalnię ścieków, 
− plac budowy należy dodatkowo wyposażyć w przenośne toalety dla potrzeb pracowników, 

a powstałe ścieki bytowe należy na bieżąco wywozić przez uprawniony podmiot na 

oczyszczalnię ścieków, 
− wody opadowe i roztopowe z nawierzchni utwardzonych i powierzchni dachowych należy 

odprowadzać w sposób niezorganizowany do gruntu lub do istniejących na terenie fermy 

zbiorników ewaporacyjnych, 
− kurniki należy czyścić po każdym cyklu chowu metodą „na sucho” bez użycia wody, co 

wyeliminuje wytwarzanie ścieków, 
− zaopatrzenie w wodę na potrzeby funkcjonowania fermy drobiu ma się odbywać z istniejącej 

gminnej sieci wodociągowej, w ramach dostępnych zasobów eksploatacyjnych 

i dyspozycyjnych gminnych ujęć wody na podstawie zawartych umów Inwestora i właściciela 

sieci wodociągowej, 
− obornik bezpośrednio po zakończonym cyklu chowu drobiu ma być wywożony z terenu fermy 

i przekazywany zewnętrznym odbiorcom w celu jego dalszego zagospodarowania. Obornik 

nie będzie magazynowany na terenie fermy, a do czasu jego wywozu z fermy będzie on 

składowany wewnątrz budynków, 
− na terenie gospodarstwa w czasie realizacji, eksploatacji i ewentualnej likwidacji 

przedsięwzięcia należy stosować sprzęt  wyłącznie w pełni sprawny technicznie, by nie 

dopuścić do powstawania wycieków paliw i olejów do gruntu, a ruch pojazdów ma się 

odbywać po nawierzchniach utwardzonych, 
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− posadzki w kurnikach mają być szczelne w celu uniknięcia przenikania zanieczyszczeń do 

gruntu, zwłaszcza z tytułu gromadzonego w nich obornika 
Ponadto Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu 

w omawianym postanowieniu określił następujące warunki na etapie realizacji inwestycji: 
− zaplecze techniczne, miejsca magazynowania materiałów budowlanych i odpadów oraz 

miejsca postoju dla maszyn i sprzętu transportowego należy zorganizować na terenie 

utwardzonym, 
− we wszystkich ww. miejscach oraz w miejscach bezpośrednich jakichkolwiek prac należy 

zapewnić dostępność sorbentów, właściwych w zakresie ilości i rodzaju do potencjalnego 

zagrożenia, mogącego wystąpić w następstwie sytuacji awaryjnych, 
− w czasie prowadzenia robót budowlanych należy prowadzić stały monitoring stanu 

technicznego sprzętu transportowego oraz przypadków wystąpienia zanieczyszczenia gruntu 

i neutralizację miejsc mogących powodować ewentualne zagrożenie dla środowiska 

gruntowo- wodnego. 
Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu w przedmiotowym 

postanowieniu nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia 

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 pkt 1 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. Wszystkie 

warunki zawarte w postanowieniu PO.RZŚ.436.158.2018.AO z dnia 3 stycznia 2019 r. Dyrektora 

Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu zostały zawarte w osnowie 

niniejszej decyzji.  
Marszałek Województwa Wielkopolskiego postanowieniem DSR-II-1.7030.50.2018 z dnia 

31 stycznia 2019 r. pozytywnie zaopiniował realizację przedmiotowego przedsięwzięcia. Opinia 

swoim zakresem objęła wyłącznie kwestie związane z etapem eksploatacji instalacji, gdyż na gruncie 

przedmiotowego postępowania Marszałek Województwa Wielkopolskiego pełni rolę organu 

współdziałającego z uwagi na kompetencje do wydania pozwolenia zintegrowanego, a więc 

pozwolenia określającego warunki korzystania ze środowiska. Z tego względu Marszałek dokonał 

analizy przedłożonej dokumentacji pod względem ustawowych wymagań dotyczących tegoż 

pozwolenia. W toku postępowania wyjaśniającego Marszałek Województwa Wielkopolskiego wezwał 

Inwestora do uzupełnienia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Dokumentacja 

została uzupełniona w żądanym zakresie  
Postanowieniem WOO-I.4241.239.2018.BR.7 z dnia 4 kwietnia 2019 r. Regionalny Dyrektor 

Ochrony Środowiska w Poznaniu uzgodnił realizację przedmiotowego przedsięwzięcia określając 

następujące warunki jego realizacji: 
1. W każdym z 4 istniejących kurników o powierzchni przeznaczonej pod stanowiska dla 

zwierząt wynoszącej 2 700 m2 zwiększyć obsadę maksymalnie do 56 700 szt. drobiu (226,8 

DJP). 
2. Wykonać 5 kurników: 

a) o powierzchni przeznaczonej pod stanowiska dla zwierząt wynoszącej maksymalnie 

2700 m2 i utrzymywać w nim nie więcej niż 56 700 szt. drobiu (226,8 DJP), 
b) o powierzchni przeznaczonej pod stanowiska dla zwierząt wynoszącej maksymalnie 

2328 m2 i utrzymywać w nim nie więcej niż 48 888 szt. drobiu (195,552 DJP), 
c) o powierzchni przeznaczonej pod stanowiska dla zwierząt wynoszącej maksymalnie 

2616 m2 i utrzymywać w nim nie więcej niż 54 936 szt. drobiu (219,744 DJP), 
d) o powierzchni przeznaczonej pod stanowiska dla zwierząt wynoszącej maksymalnie 

2580 m2 i utrzymywać w nim nie więcej niż 54 180 szt. drobiu (216,72 DJP), 
e) o powierzchni przeznaczonej pod stanowiska dla zwierząt wynoszącej maksymalnie 

2780 m2 i utrzymywać w nim nie więcej niż 58 380 szt. drobiu (233,52 DJP). 
3. W projektowanych 5 budynkach inwentarskich zainstalować nie więcej niż po 

15 mechanicznych wentylatorów dachowych o średnicy  0,63 m (±10%), z niezadaszonymi 
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pionowymi wylotami umieszczonymi w kominach wentylacyjnych na wysokości min. 7,2 m 

n.p.t. i poziomie mocy akustycznej nie wyższym niż 65 dB każdy oraz nie więcej niż po 8 szt. 

wentylatorów szczytowych o poziomie mocy akustycznej nie wyższym niż 78 dB każdy.  
4. Wentylatory szczytowe w projektowanych kurnikach wyposażyć w obudowy kominowe 

przekierowujące strumień gazów w kierunku pionowym z wylotem na wysokości min. 2 m 

n.p.t. 
5. Budynki inwentarskie ogrzewać za pomocą nagrzewnic gazowych z zamkniętymi komorami 

spalania i odrębnymi wylotami  spalin o łącznej mocy  cieplnej do 2,25 MW. 
6. Silosy na paszę wyposażyć w filtry tkaninowe gwarantujące dotrzymanie stężenia pyłów na 

wylocie na poziomie nie wyższym niż 50 mg/m3. 
7. Nie magazynować pomiotu na terenie przedmiotowej fermy. Po załadunku pomiotu na środki 

transportu, przykrywać go pokryciem brezentowym. 
8. Projektowane kurniki wyposażyć w szczelną, nieprzepuszczalną posadzkę. 
9. Prowadzić regularne odczyty zużycia wody, a wykryte nieszczelności wewnętrznej sieci 

wodociągowej niezwłocznie naprawiać. 
10. Obiekty inwentarskie czyścić i dezynfekować na sucho bez generowania ścieków.  
11. Wody opadowe i roztopowe z terenu inwestycji odprowadzać do dwóch istniejących 

szczelnych zbiorników ewaporacyjnych lub alternatywnie wody opadowe i roztopowe 

z terenów nowo zainwestowanych odprowadzać w sposób niezorganizowany do gruntu 

w granicach nieruchomości będącej we władaniu wnioskodawcy, bez powodowania szkody 

dla terenów sąsiednich.  
12. Padłe sztuki drobiu magazynować w workach lub pojemnikach w szczelnym konfiskatorze, 

a następnie przekazywać je podmiotom zewnętrznym zgodnie z przepisami szczegółowymi. 
Ponadto Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu nie stwierdził konieczności 

ponownego przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia 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 pkt 1 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. W toku prowadzonego postępowania Regionalny Dyrektor Ochrony 

Środowiska w Poznaniu pismem WOO-I.4241.239.2018.BR.1 z dnia 3 stycznia 2019 r. zwrócił się do 

Burmistrza Opalenicy o potwierdzenie informacji na temat faktycznego sposobu zagospodarowania 

terenu w otoczeniu przedmiotowego przedsięwzięcia, gdzie i w jakiej odległości znajdują się 

najbliższe tereny wymienione w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. 

w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014 r. poz. 112), wymagające 

ochrony akustycznej oraz o wskazanie lokalizacji najbliżej położonych obiektów (planowanych bądź 

istniejących) o podobnym profilu działania, z podaniem podstawowych informacji o tych 

inwestycjach. Pismem GK.6220.20.2018.ES.8 z dnia 18 stycznia 2019 r. Burmistrz Opalenicy przesłał 

Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Poznaniu żądane informacje. Ponadto w toku 

prowadzonego postępowania Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu pismami 

WOO-I.4241.239.2018.BR.2 z dnia 11 stycznia 2019 r. i WOO-I.4241.239.2018.BR.4 z dnia 

20 lutego 2019 r. wezwał Inwestora do uzupełnienia raportu. Uzupełnienia wpłynęły w dniach 

31 stycznia i 26 lutego 2019 r. Wszystkie warunki zawarte w postanowieniu Regionalnego Dyrektora 

Ochrony Środowiska w Poznaniu WOO-I.4241.239.2018.BR.7 z dnia 4 kwietnia 2019 r. zostały 

zawarte w osnowie niniejszej decyzji. 
Po otrzymaniu opinii organów uzgadniających oraz uzupełnień raportu i wszystkich wyjaśnień 

Inwestora, tutejszy organ przekazał otrzymane uzupełnienia raportu i wyjaśnienia pismami, 

GK.6220.20.2018.ES.13, z dnia 10 kwietnia 2019 r., do Marszałka Województwa Wielkopolskiego, 

GK.6220.20.2018.ES.14, z dnia 16 kwietnia 2019 r., do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 

w Poznaniu, GK.6220.20.2018.ES.15, z dnia 16 kwietnia 2019 r., do Państwowego Powiatowego 

Inspektora Sanitarnego w Nowym Tomyślu i GK.6220.20.2018.ES.16, z dnia 16 kwietnia 2019 r., do 

Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wód Polskich 

w Poznaniu, prosząc jednocześnie o informację, czy po zapoznaniu się z dodatkowymi dokumentami 

w sprawie ww. organy podtrzymują swoje opinie i uzgodnienia. Pismem DSR-II-1.7030.50.2018, 
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z dnia 23 kwietnia 2019 r., Marszałek Województwa Wielkopolskiego poinformował, że przedłożone 

dokumenty i uzupełnienia nie mają wpływu na opinię wydaną w dniu 31 stycznia 2019 r. Państwowy 

Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Tomyślu pismem ON.NS-452-1-36/18, z dnia 25 kwietnia 

2019 r., podtrzymał swoje stanowisko, zajęte w opinii sanitarnej z dnia 12 grudnia 2018 r. Dyrektor 

Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu, po zapoznaniu się 

z przedłożonymi uzupełnieniami, pismem PO.RZŚ.436.158.2018.AO z 29 kwietnia 2019 r., utrzymał 

w mocy dokonane uzgodnienie, w brzmieniu przedstawionym w wydanym, postanowieniu z dnia 

3 stycznia 2019 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w piśmie WOO-I.4241.239.2018.BR.9, 

z dnia 7 maja 2019 r., stwierdził, że przesłane dokumenty zawierają informacje, które nie mają 

wpływu na warunki realizacji przedsięwzięcia, określone w postanowieniu z dnia 4 kwietnia 2019 r.  
Zgodnie z art. 33 ust 1 i art. 79 ust.1 ustawy ooś, Burmistrz Opalenicy, aby zapewnić społeczeństwu 

udział w postępowaniu  w sprawie wydania niniejszej decyzji środowiskowej obwieszczeniem 

GK.6220.20.2018.ES.12 z dnia 10 kwietnia 2019 r. zawiadomił wszystkich zainteresowanych 

przedmiotowym przedsięwzięciem o zgromadzeniu dokumentów przed wydaniem decyzji oraz 

możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy, o miejscu, w którym jest ona wyłożona 

do wglądu,  możliwości składania uwag i wniosków oraz sposobie i miejscu składania uwag 

i wniosków, wskazując jednocześnie 30-dniowy termin ich składania. Zawiadomieniem 

GK.6220.20.2018.ES.18 z dnia 9 maja 2019 r. Burmistrz Opalenicy zawiadomił Strony postępowania 

o zebranych dowodach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, możliwości 

zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów, przed wydaniem decyzji 

oraz określił 7 dniowy termin na składanie uwag i wniosków w sprawie. W wyznaczonych terminach 

nie wpłynęły żadne uwagi i wnioski. Zawiadomieniem GK.6220.20.2018.ES.27 z dnia 12 listopada 

2019 r. tut. organ ponownie powiadomił Strony postępowania o możliwości wypowiedzenia się co do 

zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji. W wyznaczonym 

terminie nie wpłynęły żadne uwagi i wnioski. 
Planowane przedsięwzięcie będzie polegało na rozbudowie fermy drobiu, zlokalizowanej 

w Dakowych Mokrych, w gminie Opalenica, na działkach o nr 869, 870/1 i 870/2 i łącznej 

powierzchni 10,23 ha. Obecnie na terenie fermy funkcjonują 4 obiekty inwentarskie z infrastrukturą 

towarzyszącą i obsadą maksymalną 216 000 sztuk (864 DJP) drobiu, w jednym cyklu chowu. 

W ramach przedsięwzięcia planuje się budowę pięciu kurników z dobudówkami, w których 

zlokalizowane będą węzły sanitarne i sterownie oraz zwiększenie obsady w istniejących 

czterech kurnikach, do łącznej obsady 499 844 stanowisk (1999,5 DJP). Ponadto, wybudowanych 

zostanie 15 silosów paszowych, o pojemności ok. 24 Mg każdy, 8 zbiorników na gaz płynny 

o pojemności 6 400 litrów każdy, waga samochodowa najazdowa, wiata na słomę, wymienione 

zostaną agregaty prądotwórcze na nowe o większej mocy i rozbudowany zostanie wewnętrzny układ 

komunikacyjny. Łącznie po zakończeniu projektowanej inwestycji powierzchnia chowu wynosić 

będzie około 23 804 m2. 
W czterech istniejących kurnikach, o powierzchni 2 700 m2 każdy, wnioskodawca planuje 

utrzymywać maksymalnie po 56 700 szt. brojlerów (226,8 DJP), natomiast w pięciu projektowanych 

kurnikach, o powierzchniach : 2 700 m2, 2 328 m2, 2 616 m2, 2 580 m2 i 2 780 m2, utrzymywane 

będzie odpowiednio maksymalnie: 56 700 szt. brojlerów (226,8 DJP), 48 888 szt. brojlerów (195,552 

DJP), 54 936 szt. brojlerów (219,744 DJP), 54 180 szt. brojlerów (216,72 DJP) i 58 380 szt. brojlerów 

(233,52 DJP). Z informacji przedstawionych w raporcie wynika, że obiekty inwentarskie będą 

spełniały wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 lutego 

2010 r. w sprawie wymagań i sposobu postępowania przy utrzymywaniu gatunków zwierząt 

gospodarskich, dla których normy ochrony zostały określone w przepisach Unii Europejskiej (Dz. U. 

Nr 56, poz. 344, z późn. zm.). Chów brojlerów kurzych prowadzony będzie w systemie ściółkowym. 

Planuje się przeprowadzenie ok. 7,5 cykli chowu w ciągu roku. Cykl chowu jednej partii drobiu trwa 

6 tygodni. Po tym okresie brojlery są odbierane i wywożone do ubojni. Część drobiu sprzedawana jest 

po 5 tygodniu, jako tzw. kurczak grilowy. Po okresie tuczu następuje około tygodniowa przerwa 

przeznaczona na opróżnienie kurnika i jego sprzątanie. Po usunięciu pomiotu z kurnika, co odbywa się 

przy pomocy fadromy i ręcznie następuje zamiatanie kurników oraz dezynfekcja obiektów przez 
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zamgławianie roztworem sody na posadzce i ścianach bocznych. Kolejnym etapem jest rozłożenie 

ściółki ze słomy i dezynfekcja metodą zamgławiania na gorąco przez zewnętrzną firmę dezynfekcyjną. 
W raporcie i jego uzupełnieniach przedstawiono oddziaływanie przedmiotowego 

przedsięwzięcia na stan jakości powietrza. Źródłami emisji zorganizowanej do powietrza będzie 

system wentylacyjny w projektowanych kurnikach, którymi wyprowadzane będą zanieczyszczenia 

pochodzące z procesów chowu brojlerów kurzych, w tym substancje odorotwórcze powstające 

w wyniku rozkładu produktów przemiany materii tych ptaków. W raporcie uwzględniono emisję 

amoniaku, siarkowodoru i pyłu z procesów chowu w kurnikach oraz dwutlenku azotu, dwutlenku 

siarki, tlenku węgla, pyłu z 30 nagrzewnic gazowych, o mocy cieplnej 75 kW każda oraz z agregatu 

prądotwórczego na olej napędowy, działającego na wypadek awarii zasilania. Ponadto, nieznacznym 

źródłem emisji pyłów będą także silosy paszowe. Źródłami emisji niezorganizowanej będą silniki 

pojazdów poruszających się po terenie przedmiotowej inwestycji. Z uwagi na charakter 

przedsięwzięcia, emisje z tego źródła zostały pominięte w analizie rozprzestrzeniania zanieczyszczeń 

do powietrza. Z wykonanych obliczeń rozprzestrzeniania w powietrzu substancji wprowadzanych 

do powietrza z ww. źródeł wynika, iż emisje te nie będą powodować przekroczenia dopuszczalnych 

wartości odniesienia w powietrzu oraz dopuszczalnych częstości przekroczeń, określonych 

w rozporządzeniu 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), poza terenem do którego 

wnioskodawca posiada i będzie posiadać tytuł prawny oraz, że będą dotrzymane standardy jakości 

powietrza określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie 

poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2012. poz. 1031). W związku z tym spełnione 

będą wymagania w zakresie ochrony powietrza określone w przepisach. W celu utrzymania 

odpowiednich warunków w kurnikach Inwestor zapewni czystość i odpowiednią temperaturę 

i wilgotność wewnątrz poprzez sprawny system wentylacji mechanicznej. Z uwagi na założenia 

przyjęte w raporcie do obliczeń, zobowiązano Inwestora, aby projektowane kurniki wyposażył 

w wentylatory o poszczególnych parametrach przyjętych w raporcie do obliczeń rozprzestrzeniania 

oraz, aby do ogrzewania kurnika stosował nagrzewnice gazowe z zamkniętymi komorami spalania 

i odrębnymi wylotami  spalin, o łącznej mocy cieplnej do 2,25 MW, a także aby silosy paszowe 

wyposażył w filtry tkaninowe gwarantujące dotrzymanie stężenia pyłów na wylocie na poziomie nie 

wyższym niż 50 mg/m3. W celu ograniczenia uciążliwości zapachowej, w osnowie niniejszej decyzji 

zobowiązano wnioskodawcę, aby nie magazynował pomiotu na terenie przedmiotowej fermy. 

Spełnienie warunków nałożonych na wnioskodawcę w niniejszej decyzji oraz założeń zawartych 

w raporcie przyczyni się do minimalizacji uciążliwości emisji substancji zanieczyszczających 

powietrze, pochodzących z przedmiotowej fermy. 
Z przedstawionych materiałów, wynika, że najbliższe tereny podlegające ochronie akustycznej 

znajdują się w odległości ok. 260 m na północ od planowanej inwestycji i jest to zabudowa 

jednorodzinna. Głównym źródłem hałasu na terenie przedsięwzięcia będzie praca wentylatorów 

w istniejących i projektowanych kurnikach, praca agregatu prądotwórczego i ruch pojazdów 

obsługujących fermę. W każdym z projektowanych obiektów inwentarskich zainstalowanych będzie 

nie więcej niż po 15 wentylatorów dachowych, o poziomie mocy akustycznej nie wyższym niż 65 dB 

każdy oraz nie więcej niż po 8 wentylatorów szczytowych, o poziomie mocy akustycznej nie wyższym 

niż 78 dB każdy. Transport odbywać się będzie wyłącznie w porze dziennej. W analizie akustycznej 

przyjęto, że w ciągu 8 najbardziej niekorzystnych godzin pory dziennej po terenie fermy poruszać się 

będą 2 pojazdy ciężkie i prowadzony będzie rozładunek paszy do 2 silosów. Dla powyższych 

warunków w raporcie wykonano obliczenia rozprzestrzeniania się hałasu w środowisku i wyznaczono 

poziom hałasu emitowanego przez  fermę  na  granicy najbliższych terenów podlegających ochronie 

przed hałasem. Z zaprezentowanych obliczeń wynika, że hałas związany z działalnością planowanej 

fermy nie spowoduje przekroczenia poziomu dopuszczalnego określonego w rozporządzeniu  Ministra 

Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku 

(Dz. U. z 2014 r., poz. 112). Warunki wpisane do niniejszej decyzji, dotyczące parametrów 

akustycznych wentylatorów przyjętych do analizy akustycznej, zapewniają dotrzymanie standardów 

akustycznych środowiska.  
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Rodzaje i ilości odpadów wytwarzanych na poszczególnych etapach inwestycji, tj. realizacji, 

eksploatacji i likwidacji oraz sposób ich dalszego zagospodarowania zostały przedstawione 

w raporcie. Na ww. etapach będą wytwarzane odpady, zarówno niebezpieczne, jak i inne niż 

niebezpieczne. Część odpadów będzie wytwarzana przez firmy świadczące usługi w myśl definicji 

określonej w art. 3 ust. 1 pkt 32 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 

992 z późn. zm.). Pozostałe wytwarzane na terenie fermy odpady będą magazynowane selektywnie 

w wydzielonych miejscach, w sposób zabezpieczający środowisko gruntowo-wodne przed 

ewentualnymi zanieczyszczeniami oraz będą przekazywane, w pierwszej kolejności, do odzysku 

podmiotom posiadającym wymagane prawem zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami. 

W przypadku braku takiej możliwości, wytworzone odpady będą przekazywane do unieszkodliwiania. 

W celu ochrony środowiska gruntowo-wodnego przed ewentualnym zanieczyszczeniem, niniejszą 

decyzją zobowiązano wnioskodawcę, aby padłe sztuki zwierząt magazynował w workach lub 

pojemnikach w szczelnym konfiskatorze, a następnie przekazywał podmiotom zewnętrznym do 

przetwarzania zgodnie z przepisami szczegółowymi. Ponadto, nałożono warunek, aby pomiot 

usuwano z budynków inwentarskich po każdym cyklu chowu bezpośrednio na środki transportu, bez 

magazynowania go na terenie fermy i przekazywano podmiotom zewnętrznym zgodnie z przepisami 

szczegółowymi. Wnioskodawca nie będzie wykorzystywał pomiotu na własnych gruntach i wskazał, 

że całość wytworzonego pomiotu będzie przekazywał np. firmom posiadającym odpowiednie 

uprawnienia np. do produkcji podłoża do pieczarek, do kompostowni, biogazowni lub będzie oddawał 

okolicznym rolnikom posiadającym odpowiednią ilość gruntów uprawnych do jego 

zagospodarowania. Przy założeniu, że wnioskodawca będzie realizował planowane przedsięwzięcie 

zgodnie z zapisami w raporcie i warunkami niniejszej decyzji inwestycja nie będzie naruszać 

przepisów w zakresie gospodarki odpadami. 
Teren przedsięwzięcia znajduje się w obszarze Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 144 

– Dolina kopalna Wielkopolska. Głównym użytkowym poziomem wodonośnym jest poziom 

czwartorzędowy, dobrze izolowany od powierzchni terenu nadkładem gliniastym. Jak wynika 

z informacji zawartych w dokumentacji najbliższe ujęcie wód podziemnych znajduje się w odległości 

ok. 800 m na północny-zachód od granicy działek inwestycyjnych. Planowana inwestycja znajduje się 

poza strefami ochronnymi ujęć wód podziemnych.  
W ramach przedsięwzięcia woda wykorzystywana będzie na cele bytowe pracowników, do 

pojenia zwierząt, do systemu chłodzenia oraz p.poż. Woda na potrzeby fermy, będzie pobierana 

z wodociągu gminnego. Jak wynika z raportu ścieki bytowe powstające w  węzłach sanitarnych 

projektowanych kurników będą odprowadzane do pięciu planowanych szczelnych zbiorników 

o pojemności 5-10 m3 każdy. Wnioskodawca będzie prowadził czyszczenie pomieszczeń 

inwentarskich metodą na sucho, bez generowania ścieków. Następnie będzie przeprowadzona 

dezynfekcja pomieszczeń poprzez zamgławianie. W związku z powyższym, założenia wnioskodawcy 

odnośnie mycia i dezynfekcji kurników bez generowania ścieków zostały ujęte w warunkach 

niniejszej decyzji. Jak wynika z raportu wody opadowe i roztopowe z terenu inwestycji będą 

odprowadzane do dwóch istniejących szczelnych zbiorników ewaporacyjnych lub alternatywnie wody 

opadowe i roztopowe z terenów nowo zainwestowanych odprowadzane będą w sposób 

niezorganizowany do gruntu w granicach nieruchomości będącej we władaniu wnioskodawcy, bez 

powodowania szkody dla terenów sąsiednich. W celu ograniczenia zużycia wody i ochrony 

środowiska gruntowo-wodnego niniejszą decyzją nałożono na wnioskodawcę szereg obowiązków: 

wykonania szczelnej, nieprzepuszczalnej posadzki w projektowanych budynkach inwentarskich 

i prowadzenia regularnych odczytów zużycia wody oraz niezwłocznego naprawiania wykrytych 

nieszczelności wewnętrznej sieci wodociągowej.  
Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane będzie w granicach zlewni Jednolitej Części Wód 

Powierzchniowych JCWP) PLRW600019185687 Mogilnica od Mogilnicy Wschodniej do Rowu 

Kąkolewskiego oraz na obszarze Jednolitej Części Wód Podziemnych (JCWPd) PLGW600060. 

W postanowieniu PO.RZŚ.436.158.2018.AO z dnia 3 stycznia 2019 r. Dyrektor Regionalnego 

Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu wskazuje, że dla JCWPd PLGW600060 stan 

chemiczny oraz ilościowy określone zostały jako dobry. Ocenę ryzyka nieosiągnięcia celów 

środowiskowych uznano za niezagrożoną. JCWP Mogilnica od Mogilnicy Wschodniej do Rowu 
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Kąkolewskiego stanowi silnie zmienioną część wód. Aktualny stan JCWP jest określany jako dobry, 

jednak istnieje ryzyko nieosiągnięcia celu środowiskowego. Zaplanowano działania podstawowe 

wynikające z konieczności porządkowania systemu gospodarki ściekowej oraz ograniczenia odpływu 

miogenów z terenów rolniczych. Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich 

w Poznaniu stwierdził, że biorąc pod uwagę charakter inwestycji, tj. rozbudowę istniejącej fermy 

drobiu z 864 DJP na 1999,5 DJP, skalę i zasięg oddziaływania oraz przy zastosowaniu rozwiązań 

technologicznych i technicznych minimalizujących negatywny wpływ przedmiotowej inwestycji na 

środowisko gruntowo – wodne, przedmiotowe przedsięwzięcie nie spowoduje negatywnego 

oddziaływania dla wód powierzchniowych i podziemnych, jak również nie będzie miało wpływu dla 

założonych celów środowiskowych, o których mowa w art. 56, 57, 59 i 61 ustawy z dnia 20 lipca 

2017 r. Prawo wodne, a określonych dla tych części wód w „Planie gospodarowania wodami na 

obszarze dorzecza Odry”. Ponadto stwierdził, że z przedstawionej charakterystyki przedsięwzięcia nie 

wynikają presje mogące oddziaływać na stan części wód lub zagrażające osiągnięciu ustalonych dla 

nich celów środowiskowych, a zastosowane środki minimalizujące ewentualny negatywny wpływ na 

środowisko gruntowo – wodne zapewniają jego ochronę. 
Po szczegółowym przeanalizowaniu materiałów dotyczących budowy geologicznej i warunków 

hydrogeologicznych, wziąwszy pod uwagę planowane rozwiązania chroniące środowisko gruntowo-

wodne, w tym rozwiązania w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, magazynowania i postępowania 

z odpadami oraz odchodami zwierząt nie przewiduje się znacząco negatywnego oddziaływania 

przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko gruntowo-wodne, w tym wody podziemne 

i powierzchniowe. 
Rozbudowywana ferma stanowi instalację do chowu lub hodowli drobiu o liczbie stanowisk 

większej  niż 40 000, która na podstawie art. 201 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony 

środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.) oraz pkt 6 ppkt 8 a załącznika do rozporządzenia 

Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować 

znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości 

(Dz. U. z 2014, poz. 1169) wymaga pozwolenia zintegrowanego. Wnioskodawca posiada decyzję 

wydaną 20.11.2015 r. przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego DSR-II-1.7222.107.2015 ze 

zmianą z 10.08.2018 r., znak; DSR-II-1.7222.30.2017 i oświadczył, że przed oddaniem do 

użytkowania pierwszego z projektowanych kurników wystąpi o zmianę ww. pozwolenia. W związku 

z powyższym, w raporcie przedstawiono porównanie proponowanej techniki z najlepszymi 

dostępnymi technikami (BAT). 
W dniu 27 lipca 2018 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 czerwca 

2018 r. w sprawie przyjęcia "Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód 

azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu" (Dz. U. 

poz. 1339), dalej „Program działań….”, w którym zostały określone szczegółowe wymagania, 

dotyczące rolniczego wykorzystania nawozów, sposobu ich przechowywania i stosowania.  Zgodnie 

z art. 107 ustawy z 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. poz. 2268 z późn. zm.) wszystkie podmioty 

prowadzące produkcję rolną obowiązane są stosować powyższy program. Z uwagi na fakt, iż 

Wnioskodawca pomiot będzie zbywał podmiotom zewnętrznym m.in. do rolniczego wykorzystania, 

podmioty te będą zobowiązane na podstawie pkt. 1.5.2 ppkt. 4 „Programu działań….” do posiadania 

planu nawożenia azotem. 

Na terenie fermy, w celu mitygacji zmian klimatu wnioskodawca przewiduje używanie 

energooszczędnych urządzeń oraz niskoemisyjnego paliwa do ogrzewania. Stosowana będzie również 

wentylacja zapewniająca prawidłowe warunki sanitarne zwierząt – odpowiedni mikroklimat dla 

zwierząt. Materiały do budowy będą odporne na niskie temperatury. Zastosowane zostaną konstrukcje 

budynków odporne na silne podmuchy wiatrów. Ferma zostanie wyposażona w agregat prądotwórczy 

na wypadek wystąpienia przerw w dostawach prądu. Z uwagi na powyższe należy stwierdzić, że 

przedsięwzięcie nie będzie miało znaczącego wpływu na klimat w skali globalnej oraz będzie 

przystosowane do zmieniających się warunków klimatycznych i możliwych zdarzeń ekstremalnych 

takich jak fale upałów, długotrwałe susze, ekstremalne opady, intensywne opady śniegu. Ponadto, jak 
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wynika z przedstawionych informacji inwestycja nie będzie położona na terenach zalewowych oraz 

zagrożonych wystąpieniami powodzi oraz terenach zagrożonych ruchami masowymi ziemi. 
Miejsce lokalizacji przedsięwzięcia znajduje się poza obszarami chronionymi na podstawie 

ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614 z późn. zm.). 

Najbliżej położonym obszarem Natura 2000 jest oddalony o około 770 m obszar mający znaczenie dla 

Wspólnoty Dolina Mogielnicy PLH300033. 
Obecnie na terenie inwestycji znajdują się obiekty inwentarskie, infrastruktura towarzysząca, 

pole uprawne a w południowo zachodniej części obniżenie terenu okresowo wypełniane wodą. Na 

sąsiednich działkach znajdują się grunty orne oraz droga. Na terenie inwestycji nie stwierdzono 

występowania chronionych gatunków roślin oraz zwierząt.  Na przedmiotowym obszarze prowadzona 

jest uprawa kukurydzy. W związku z realizacją przedsięwzięcia nie zachodzi konieczność usunięcia 

drzew i krzewów. Przedsięwzięcie nie będzie ingerowało w obniżenie terenu okresowo wypełniane 

wodą, nie stwierdzono występowania w jego obrębie płazów. Autor raportu w wyniku prowadzonych 

wizji na przedmiotowym terenie nie stwierdził występowania żadnych gatunków zwierząt co wydaje 

się mało prawdopodobne. Regionalny Dyrektor w toku przeprowadzonej analizy stwierdził, że na 

omawianym terenie ze względu na jego charakter mogą występować jedynie pospolite gatunki 

zwierząt. Uwzględniając niską wartość biocenotyczną przedmiotowego obszaru, nie przewiduje się 

znacząco negatywnego wpływu realizacji inwestycji na poszczególne elementy środowiska 

przyrodniczego. 
Mając na uwadze lokalizację przedsięwzięcia na terenie zagospodarowanym rolniczo, jego 

skalę i przy zastosowaniu przepisów ochrony gatunkowej, nie przewiduje się znacząco negatywnego 

oddziaływania inwestycji na etapie realizacji, eksploatacji i likwidacji na środowisko przyrodnicze, 

w tym na krajobraz i bioróżnorodność rozumianą jako liczebność i kondycję populacji występujących 

gatunków, w szczególności gatunków chronionych, rzadkich lub ginących oraz ich siedlisk, w tym 

utraty, fragmentacji lub izolacji siedlisk oraz zaburzenia funkcji przez nie pełnionych, a także wpływu 

na ekosystemy – ich kondycję, stabilność, odporność na zaburzenia, fragmentację i pełnione funkcje 

w środowisku.  Inwestycja nie powinna także spowodować nadmiernej eksploatacji lub niewłaściwego 

wykorzystania zasobów przyrodniczych, czy przyczynić się do rozprzestrzeniania się gatunków 

obcych. Ze względu na lokalizację planowanej inwestycji poza obszarami chronionymi nie nastąpi jej 

negatywne oddziaływanie na te obszary w szczególności na gatunki, siedliska gatunków lub siedliska 

przyrodnicze obszarów Natura 2000, integralność obszarów Natura 2000 lub ich powiązanie z innymi 

obszarami. Nie stwierdzono negatywnego oddziaływania skumulowanego planowanej inwestycji na 

środowisko przyrodnicze, w tym na przedmioty ochrony obszarów Natura 2000. 
Ze względu na szczegółowy i jednoznaczny opis planowanej do zastosowania technologii oraz 

stosowanych środków mających na celu minimalizację negatywnego oddziaływania przedsięwzięcia 

na środowisko, nie stwierdzono konieczności ponownego przeprowadzenia oceny oddziaływania 

przedsięwzięcia na środowisko, w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji,  o których mowa 

w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy ooś, pod warunkiem, że we wniosku o wydanie ww. decyzji nie zostaną 

dokonane zmiany w stosunku do wymagań określonych w niniejszej decyzji oraz raporcie 

o oddziaływaniu na środowisko. Ponadto, ze względu na lokalizację w dużej odległości od granic 

państwa oraz zakres oddziaływania inwestycji nie stwierdzono również konieczności przeprowadzenia 

postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko. 

Na podstawie zebranych dokumentów, wziąwszy pod uwagę uzgodnienia Regionalnego 

Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, Marszałka Województwa Wielkopolskiego, 

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Tomyślu i Dyrektora Regionalnego 

Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu, po dokonaniu analizy raportu oddziaływania 

planowanego przedsięwzięcia na środowisko ustalono, że przy spełnieniu warunków zawartych 

w niniejszej decyzji, warunków przedstawionych w raporcie oraz przy wykorzystaniu wszelkich 

możliwych rozwiązań technicznych i technologicznych zmierzających do dotrzymania standardów 

jakości środowiska, planowane przedsięwzięcie spełni właściwe wymagania higieniczno-zdrowotne, 

a realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia nie spowoduje zagrożenia dla środowiska i zdrowia 

ludzi.  
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Na każdym etapie postępowania tutejszy organ zapewniał Stronom czynny udział w postępowaniu. 

Zawiadomił Strony o otrzymanych uzgodnieniach organów współdziałających, a przed wydaniem 

decyzji zawiadomił Strony o zgromadzonych dokumentach i możliwości wypowiedzenia się 

w sprawie. Ponieważ liczba Stron postępowania jest większa od 20, zgodnie z art. 74. ust. 3 ustawy 

ooś  zastosowano art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, a więc Strony postępowania 

zawiadamiano o wszystkich czynnościach tut. organu przez obwieszczenia. Obwieszczenia 

wywieszane były na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Opalenicy i w miejscowości Dakowy 

Mokre oraz publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej gminy Opalenica i na stronie 

internetowej Urzędu Miejskiego w Opalenicy. Ponadto, zgodnie z art. 33 ust 1 i art. 79 ust.1 ustawy 

ooś, tutejszy organ zapewnił społeczeństwu udział w postępowaniu  w sprawie wydania niniejszej 

decyzji środowiskowej zawiadamiając obwieszczeniem o wszczęciu postępowania, i kolejnym 

obwieszczeniem o zgromadzeniu dokumentów przed wydaniem decyzji oraz możliwości zapoznania 

się z niezbędną dokumentacją sprawy, o miejscu, w którym jest ona wyłożona do wglądu,  możliwości 

składania uwag i wniosków oraz sposobie i miejscu składania uwag i wniosków, wskazując 

jednocześnie 30-dniowy termin ich składania. Obwieszczenia były publikowane w sposób 

zwyczajowo przyjęty: na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Opalenicy, w miejscowości 

Dakowy Mokre w gminie Opalenica, w Biuletynie Informacji Publicznej gminy Opalenica i na stronie 

internetowej Urzędu Miejskiego w Opalenicy.  
W wyznaczonych terminach nie wpłynęły żadne uwagi i wnioski. 

 

Integralną część niniejszej decyzji stanowi załącznik zawierający charakterystykę przedsięwzięcia 

zgodnie z art. 82 ust. 3 ustawy ooś. 
 

Pouczenie 
 

 Od niniejszej decyzji służy Stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego 

w Poznaniu, al. Niepodległości 16/18, za pośrednictwem Burmistrza Opalenicy, w terminie 14 dni  

od dnia doręczenia. 
 
Na podstawie art. 172a § 1 k.p.a., w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się 

prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Zgodnie z art. 

172a § 2 k.p.a., z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa 
do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. 
Zgodnie z art. 41 § 1 i 2 k.p.a. strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić 
organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu, w tym adresu elektronicznego. W razie 

zaniedbania obowiązku określonego w § 1 ww. ustawy doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma 

skutek prawny. 
 

Na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1000 

ze zm.) uiszczono opłatę skarbową za wydanie decyzji środowiskowej w wysokości 205 zł, w dniu 

23 listopada 2018 r. w kasie Urzędu Miejskiego w Opalenicy.  
 

Załącznik: 
 
Charakterystyka przedsięwzięcia 

 

 

Otrzymują: 
1. Eugeniusz Hamrol, Dębienko, 

ul. Gen. Sikorskiego 23, 62-060 Stęszew, 

2. Krystyna Hamrol, Dębienko  

ul. Gen. Sikorskiego 23, 62-060 Stęszew, 

3. Marcin Hamrol, Dębienko, 

ul. Gen. Sikorskiego 23, 62-060 Stęszew, 

4. Przemysław Hamrol, Dębienko 

BURMISTRZ 

mgr Tomasz Szulc 
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ul. Gen. Sikorskiego 23, 62-060 Stęszew, 

5. Krzysztof Hamrol, Dębienko  

ul. Gen. Sikorskiego 23, 62-060 Stęszew, 

6. pozostałe Strony zgodnie z art. 49 k.p.a., 
7. a/a. 
 

 

Do wiadomości: 
1. RDOŚ Poznań 

ul. J.H. Dąbrowskiego 79 
60-529 Poznań, 

2. Marszałek Województwa Wielkopolskiego 
al. Niepodległości 34 
61-714 Poznań, 

3. PGW Wody Polskie 
RZGW w Poznaniu 
ul. Chlebowa 4/8 
61-003 Poznań, 

4. PPIS w Nowym Tomyślu 
pl. Niepodległości 4 
64-300 Nowy Tomyśl. 

5. Sołtys Dakowych Mokrych, 
 
 

 

 
 

 

Sprawę prowadzi:  
Ewa Szychta 
tel. 697873202 


