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DECYZJA

Na podstavvie art. 71, art. 77 List. I pkt 1, art. 77 List. 3, 4 i 7, art. 82 ust.I Ustawy z dnia
3 pazdziernika 2008 r. o udos tepn ian iu informacji o srodowisku i jego ochronie. udz ia le
spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziaJywania na srodowisko (Dz. U.
z 2018 r., poz. 2081). zvvanej dalej vv skrocie ustawa oos. art . 104 Ustawy z dn ia 14 czervvca
1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) dalej
Kpa, jak rowniez §2 ust .I pkt. 51 oraz §3 ust.I pkt. 37 Rozporzadzenia Rady Minis t row
z dnia 9 listopada 2010 r. vv sprawie przedsiewziec mogacych znaczaco oddzialywac na
srodowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 71) , po rozpatrzeniu wniosku z dnia 19.04.2016 r.
LizLipelnionego w dniu 26.04.2016 r. Pana Jacka Boguslawskiego, prowadzacego dzialalnosc
gospodarcza pod nazwa: Zaklady Drobiarskie ,,DROB-BOGS*' z siedziba Kaleri 5. 97-320
Wolborz, zlozonego przez pehiomocnika Pania Emilie Krystek dyrektora BPE Ekoprojekt, ul.
Belzacka 127, 97-300 Piotrkovv Tryb. w sprawie wydania decyzji o srodowiskowycb
nwariinkowaniach dla przedsiewziecia polegajacego na; budowie osiniu budynkdw inwentarskich
- kurnikow dla brojlerow o lacznej obsadzie nie wiekszej niz 1798 DJP oraz niezbednej
infrastruktury technicznej na dzialkach nr ewid 2, 3, 4/1, 4/2, 5/1, 5/2, 6/1 obreb 001 1 Kalen
gm. Wolborz.

Okreslam
srodowiskowe uwarunkowania dla przedsiewziecia polegajacego na: budowie osmiu budynkow
inwentarskich - kurnikow dla brojlerow o l^cznej obsadzie nie wiekszej niz 1798 DJP oraz
niezbednej infrastruktury technicznej na dziatkach nr ewid. 2, 3, 4/1, 4/2, 5/1, 5/2, 6/1,
poloionych w obrebieOOll Kalen, gm. Wolborz.

I. Zakres, skala i miejsce lokalizacji przedsiewziecia:

Przedmiotowe przedsiewzi^cie polega na chowie brojlerow kurzych o facznej, maksymalnej
obsadzie 1798 DJP.
Realizacje przedmiotowego przedsiewziecia planuje sie na dzialkach o nr ewid. 2, 3, 4/1, 4/2,
5/1, 5/2, 6/1 obreb 001 I Kalen gmina Wolborz, w ramach ktorego przewidLije sie:
1. Budowe s iedmiu budynkow inwentarsk ich wentylowanych mechanicznie , o powierzchni

iizytkowej hal produkcyjnych do 2915 nr dla kazdego budynku, z przynalezna cz^scia socjalno-
lechniczna.
W kazdym z projektowanych bLidynkow prowadzony bedzie chow sciolkowy brojlerow
kurzych w ilosci nie wiecej niz: 56 500 stanowisk (226 DJP) od poczatku chowu zwierzat do
wagi 2,0 kg dla pojedynczego brojlera i 49 000 stanowisk (196 DJP) od wagi 2,0 kg dla
pqjedynczcgo brojlera do wagi 2,3 kg dla pojedynczego brojlera na kohcu kazdego cyklu.

2. Budowe jednego budynku inwentarskiego wentylowanego mechanicznie, o powierzchni
iizytkowej hal produkcyjnych w budynku do 2780 m2, z przynalezna cz^scia socjalno-
techniczna.
W projektowanym ku rn iku prowadzony bedzie chow sciolkowy brojlerow kurzych w ilosci nie
wiecej niz: 54 000 stanowisk (216 DJP) na poczatku chowu zwierzat do wagi 2,0 kg
pojedynczego brojlera i 46 500 sztuk (186 DJP) od wagi 2,0 kg pojedynczego brojlera do wagi
2,3 kg pojedynczego brojlera na koncu kazdego cyklu.

3. Budowe budynku administracyjno - socjalnego o powierzchni zabudowy do 500 nr.
4. Budowe wiaty magazynowej na sprzet gospodarczy, maszyny itp. o powierzchni zabudowy

do 500 nr.
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5. Posadovvienie 16 sztuk silosow paszowych o fadownosci do 30 Mg kazdy.
6. Budow? 8 zbiornikovv na scieki technologiczne o pojemnosci do 12 m kazdy.
7. Budovve 5 zbiornikovv na scieki socjalne o pojemnosci do 6 m" kazdy.
8. Posadowienie wagi samochodowej o ladownosci do 60 ton.
9. Wyposazenie fermy w cztery agregaty pradotvvorcze o mocy s i l n ika do 300 kW kazdy.
10. Budovve ekranow akustycznych.
1 1 . Wyposazenie gospodarstvva w kontener na padline.
12. Wykonanie pasovv zieleni izolacyjnej.
13. Budowe niezbednych elementow infrastruktury technicznej (przylacza: wody, energii

elektrycznej opcjonalnie z naslupowa stacja transformatorowa lub kontenerowa, gazu
ziemnego wraz z instalacjami po terenie).

14. Wykonanie niezbednych drog, placovv manewrowych i miejsc postojovvych dla
samochodow osobowych z dwoma zjazdami publicznymi z drogi gminnej.

Ljjczna powierzchnia terenu invvestycji wyniesie 65 507 m~, z czego iaczna povvierzchnia zabudowy
oraz terenow utwardzonych wyniesie do 46 982,04 m~, zas pozostata czesc terenu stanowic
bedzie powierzchni? biologicznie czynna.
II. Na etapie rcalizacji i eksploatacji lub uzytkowania przedsî wzî cia nalezy podji}c nast^pujace
dzialania:

1. Przedsiewziecie nalezy zaprojektowac i zrealizowac bez koniecznosci wycinki drzew
i krzewow.

2. Teren budowy nalezy ogrodzic w sposob un iemozl iwia jacy przedostanie sie malych
i srednich zwierzat na obszar objety dzialaniami realizacyjnymi.

3. W czasie realizacji invvestycji vvykopy nalezy kontrolovvac na obecnosc plazovv, gadovv lub
innych drobnych zwierzat, ktore moga przedostac si^ na plac budowy. W przypadku
zais lnienia takiej sytuacji zwierzeta nalezy odlawiac i przenosic poza teren
przedsievvziecia vv miejsce vvlasciwe siedliskovve dla danego gatunku. Kontrole winny bye
przeprowadzane codziennie rano i vvieczorem, vv tym ostatnia kontrole obecnosci zwierzat
nalezy przeprowadzic bezposrednio przed zasypaniem wykopow.

4. Zdjecie wierzchniej vvarstwy gruntu nalezy przeprowadzic vv terminie od 16 pazdziernika do
konca lutego, tj. poza sezonem legovvym ptakow. Dopuszcza sie prowadzenie prac vv vv/vv
terminie, ale vvylacznie pod nadzorem przyrodniczym i po kontroli ornitologicznej
potvvierdzajacej brak l^govv na analizowanym terenie.

5. Masy ziemne pochodzace z wykopow nalezy tymczasowo zmagazynovvac i zabezpieczyc przed
zanieczyszczeniem, nast^pnie rozplantovvac na terenie nalezacym do inwestora vv sposob
niepowodujacy zmiany kierunku odplywu wod lub przekazywac do vvykorzystania innym
podmiotom zgodnie z obowiazujacymi przepisami pravva.

6. Ograniczyc do min imum czas utrzymania otvvartych wykopow.
7. Plac budowy, zaplecze oraz drogi techniczne nalezy zorganizowac w sposob zapewniajacy

oszczednc korzystanie z terenu oraz min imalne jego przeksztaicenie. Plac budowy nalezy
zaopatrzyc w sorbenty na wypadek vvycieku substancji ropopochodnych.

8. Zaplecze budowy zlokalizovvane winno bye na terenie siedliska dzialki objetej invvestycja,
ktory nalezy zabezpieczyc w odpovviednia infrastruktui^ uniemozliwiajacy znaczacc
oddzialywanie na srodowisko gruntovvo-wodne.

9. Podczas prowadzenia prac budovvlanych nalezy przevvidziec miejsca do parkowania maszyn
budowlanych, na terenie utwardzonym i zabezpieczonym przed ewentualnym wptywern
substancji ropopochodnych na srodowisko gruntovvo-wodne.



10.Tankovvanie maszyn oraz vvszelkie naprawy sprzetu winny bye prowadzone poza terenem
placu budowy.

ll.Opracowac harmonogram robot vv taki sposob, aby uniemozliwic wyst^pienie niekontrolowanych
skazeri gruntu oraz posiadac srodki chemiczne povvodujace neutralizacje ewentualnych
wyciekovv z maszyn budowlanych prowadzacych prace ziemne, a w sytuacji wyst^pienia
awarii skazona ziemi? usunac i przekazac do unieszkodliwienia firmom posiadajacym stosowne
zezwolenia.

12. Pracownikom budovvlanym nalezy zapewnic zaplecze socjalne z toaletami posiadajacymi
szczelne zbiorniki.

13. Prace budovvlane nalezy ograniczyc do pory dziennej, tj. do godzin 6.00 - 22.00.
14. Prace budovvlane nalezy prowadzic w porze suchej, przy maksymalnie niskim poziomie

wod podziemnych, a w przypadku pojavvienia si^ wody w wykopach i jej wypompovvywaniu
z vvykopovv, nalezy wypompowanq vvode rozsaczyc na terenach zielonych vv obrebie dziaJek
obj?tych inwestycja.

15. Wytaczac s i ln ik i pojazdow i maszyn podczas przervv w ich pracy.

16. Stosovvac sprzet i UTZQdzenia w dobrym stanie technicznym, gwarantujacym dotrzymanie
dopuszczalnych poziomovv hafasu na terenach podlegajacych ochronie prawnej przed halasem.

17. W razie koniecznosci (w okresach goracych i suchych) zraszac wodc} plac budowy w celu
ograniczcnia pylenia.

18. Podczas transportu materialow budowlanych (w szczegolnosci pylacych) stosovvac
przykrycia naczep.

19. Zabezpieczac sypkie materialy budovvlane przed ich rozvviewaniem na tereny sasiednie
poprzez przykrycie ich foliij lub plandeka.

20. Po zakohczeniu prac budowlanych teren nalezy uporzadkowac, zaleca si^ aby powierzchnie
nieutwardzone zagospodarowac jako tereny zielone.

21. Odpady wytvvorzone vv trakcie budowy oraz eksploatacji nalezy gromadzic selektywnie,
w uporzadkowany sposob, vv zaleznosci od rodzaju odpadow: vv pojemnikach, kontenerach
lub luzcm w wydzielonych i przystosowanych miejscach, w warunkach odpovviednio
zabezpieczonych przed przedostaniem si^ do srodovviska substancji szkodliwych, przed
dostepem osob postronnych i zwierzat. Odpady niebezpieczne nalezy magazynowac
oddzielnie, w wydzielonym miejscu zabezpieczonym przed dostepem osob postronnych
i zwierzat, w oznakowanych pojemnikach, na szczelnym podiozu. Odpady nalezy
przekazywac podmiotom posiadajacym stosowne zczwolenie na zbieranie, odzysk czy
unieszkodliwienie odpadow.

22. Realizacja planowanych obiektow i elementow infrastruktury przedsiewziecia vvinna nastapic
z zachowaniem wymaganych odlcglosci zgodnie z obowiazujacymi przepisami prawa.

23. Povvierzchnia czesci invventarzowej planowanych obiektow inwentarskich winna spelniac
wymogi obowiazujqcych przepisow prawa.

24. W ramach pr/edmiotowego przedsi$wzi$cia tlopuszcza si^ jednoczesnc prowadzenie
chowu brojlerow kurzych maksymalnie w szesciu z osmiu planowanych budynkow
inwentarskich (zawsze minimum dwa z osmiu planowanych budynkow inwentarskich
nie beda zasiedlone zwierz^tami).

25. Chow brojlerow kurzych, w kazdym z projektovvanych budynkow inwentarskich, prowadzic do
maksymalnej wagi 2,3 kg w cyklach trvvajacych maksymalnie 42 dni , przy czym w roku
winno bye nie wi^cej n iz 6,5 cyk l i , co lacznie daje 273 dn i , kiedy zwierzeta przebywajq
w budynku inwentarskim. W pozostalym okresie roku obiekt ma bye niezasiedlony i w tym
czasie nalezy vvykonyvvac czynnosci zvviazane z jego przy go to wan iem do vvprowadzenia
novvej obsady (czyszczenie i dezynfekcja).



26. Ubiork?, w kazdym z planowanych do real izacj i budynkow inwentarskich przeprowadzac
przy vvadze 2,0 kg brojlera.

27. Planovvane, maksymalne zag?szczenie w kazdym z s iedmiu kurn iku o povvierzchni
uzytkowej hal produkcyjnych do 2915 m~ nie moze przekroczyc:
a. 38,8 kg/irr- od poczatku chowu zwierzat do wagi 2,0 kg dla pojedynczcgo brojlera.
b. 38,7 kg/rrr- powyzej wagi 2,0 kg dla pojedynczego brojlera do wagi 2,3 kg dla

pojedynczego brojlera na koricu kazdego cyklu.
28. Planowane, maksymalne zag9szczenie w kurniku o powierzchni uzytkowej hali produkcyjnej

do 2780 m" nie moze przekroczyc:
a. 38,8 kg/nr- od poczatku chowu zwierzat do wagi 2,0 kg dla pojedynczego brojlera.
b. 38,5 kg/nr - powyzej wagi 2,0 kg dla pojedynczego brojlera do wagi 2,3 kg dla

pojedynczego brojlera na koncu kazdego cyklu.
29. W zwiazku z koniecznoscia zachowania planowanego, maksymalnego zageszczenia ptakow

nalezy w trakcie kazdego z cyklow kontrolowac wag? brojlerow kurzych za pomoccj wag
elektronicznych lub innych.

30. Po zakonczonym cyklu produkcyjnym najpierw usunac obornik, nast?pnie przeprowadzic
czyszczenie kurn ikow i urzadzeri produkcyjnych tzw. metoda na sucho i poddac je
odkazeniu za pomoca wodnych roztworow do dezynfckcji metoda zamglawiania.

31. Dla zminimalizowania oddzialywania uciazliwosci zapachowej zwiazanej z procesem
czyszczenia kurnikow b^dzie on prowadzony przy wylaczonej wentylacji mechanicznej
i za zamknietymi drzwiami.

32. Dezynfekcje pomieszczen inwentarskich nalezy prowadzic przy uzyciu srodkow bezpiecznych
dla zwierzat.

33. Sciolke wymieniac przed kazdym umieszczeniem w budynkach inwentarskich nowego stada
brojlerow kurzych.

34. Jako sciolk? stosowac wytacznie odpowiednia mieszanine wiorow i torfu
charakteryzujacq si? bardzo wysokg chlonnosciq, niska wartosciq pH (ograniczajaca rozwqj
bakterii) oraz brakiem pylenia podczas rozscielania w kurnikach.

35. Powstaty w k u r n i k a c h pomiot kurzy ze scioika traktowany jako uboczny produkt
pochodzenia zwierzecego Kategorii 2 usuwac po kazdym zakonczonym rzucie bezposrednio
na przyczepy i przekazywac uprawnionym podmiotom zajniujtjcym sie gospodarowaniem
ubocznych produktow pochodzenia zwierzecego, posiadajacych stosowne zezwolenia wydane
na podstawie obowiazujacych przepisow prawa. Nie dopuszcza sie wykorzystywania
pomiotu kurzego na cele nawozowe.

36. Zaladunek pomiotu kurzego ze scioika na pojazd odbierajacy ten pomiot w i n i e n
odbywac si? wewn^trz kurnika.

37. Odpady pochodzace z leczenia i badania zwierzat winny bye przekazane i zagospodarowane
przez lekarza weterynarii swiadczqcego uskigi leczenia oraz badania zwierzat
w przedmiotowym gospodarstwie. Na terenie przedmiotowego gospodarstwa nie nalezy
magazynowac odpadow weterynaryjnych.

38. Zwierzeta upadle lub ubite z koniecznosci nalezy umieszczac w kontenerach chtodniczych,
a nast?pnie niezwtocznie - m a k s y m a l n i e do k i l k u n a s t u godzin od ich powstania, powinny
bye odbierane przez koncesjonowana firme zewnetrzna zajmujijc^ si? un icszkod l iwian iem
odpadow Kategorii 2.

39. Energi? elektrycznq pobierac z sieci energetycznej.
40. Jako awaryjne zrodia zasilania w energi? elektryczna gospodarstwa stosowac agregaty

pradotworcze opisane w pkt. 111 niniejszej decyzji.
41. Ogrzewania planowanych budynkow inwentarskich przeprowadzac za pomoca nagrzewnic



w ilosci i parametrach wskazanych w pkt. I l l niniejszej decyzji.
42. Pasz? na potrzeby gospodarstwa rolnego magazynovvac w silosach o parametrach

wskazanych w pkt. I l l niniejszej decyzji.
43. Stosovvac pneumatyczny zaladunek pasz do silosow.
44. Stosowac sposob zywienia zwierzat fazowy (dostosowany do wieku zwierzat) w celu

dostarczania zwierzetom wkisciwic zbilansowanych i optymalnie strawnych aminokwasovv
oraz zoptymalizowanie zawartosci fosforu wysokostrawncgo.

45. Na sciolk? stosovvac preparaty obnizajace: emisje substancji zfovvonnych (gtownie
amoniaku), wilgotnosc i pH sciolki.

46. W celu minimalizacji redukcji pylu prowadzic pneumatyczny zatadunek silosow
z paszo vvozow oraz na rur$ odpovvictrzajijca silosy skierowanq wylotem w do! nalezy
nakiadac tkaninowy flltr zapewniajacy stezenie w odpylonym povvietrzu do 50 mg pylu w m
powietrza.

47. Stosowac zamkniety system przesyhmia pasz z silosow do wevvnatrz kurn ikow,
zapobiegajqcy pyleniu do srodowiska.

48. Zaopalrzenie przedmiotowego przedsiewziecia w vvode do celow technologicznych winno bye
realizowane z wodociagu gminnego.

49. Zwierzeta powinny mice zapewniony staly dostep do wody. Stosowac niewyciekowy
system pojenia zwierzat wskazany w pkt. I l l niniejszej decyzji.

50. Prowadzic nalezy na biezaco przeglady instalacji wodnej pozwalajijce na szybkie wykrycie
ewentualnych nieszczelnosci i naprawe zrodei wyciekow. Regularise kontrolowac
i korygowac (w razie potrzeby) kalibracje urzqdzeri do dystrybucji wody pitnej.

51. Zuzycie mediow nalezy opomiarowac.
52. Jako avvaryjne zrodla zaopatrzenia vv wode stosovvac beczkovvozy.
53. Prowadzic rejestr zuzycia wody i energii elektrycznej.
54. Nalezy monitorovvac na biezaco vvskazane ponizej parametry procesu z cz^stotlivvosciij:

zuzycie wody (raz na miesiac - odczyt vvodomierzy), zuzycie energii elektrycznej (raz na
miesiac - odczyt licznikovv), zuzycie palivva (raz na miesiac - faktury zakupu), liczba
przebywajacych i ubywajacych zwierzat, w tym z ubiorek zwierzat (przeprovvadzanych
vv cyklu: przy wadze 2,0 kg) i zgonovv - na biezaco z podsumovvaniem po kazdym cyklu
technologicznym, spozycie paszy (raz vv miesiacu), produkcja pomiotu kurzego (po kazdym
cyklu technologicznym).

55. Nalezy kontrolowac szczelnosc zbiornikow na scieki technologiczne i socjalno-bytovve.
56. Nalezy kontrolowac urz<jdzenia wentylacyjne w celu wyeliniinovvania urzadzen pracujacych

w nieprawidiowy sposob.
57. Dopuszcza si^ w kazdym z osmiu planowanych budynkow inwentarskich prac?

nastepujacej i losci wentylatorow sciennych (szczytowych) wylqcznie vv nizej okreslonych
podokresach:
a. VV podokresie letnim, w dzien przy lemperaturze zewn^trznej od 15°C do 30°C:

- vv IV fazie cyklu, w dvvoch komoracb wentyhicyjnych maks. po 1 wentylatorze —
facznie prace dvvoch wentylatorow szczytowych;
- w V fazie cyklu, w dwoch komorach wentylacyjnych maks. po 2 wentylatory -
lacznie prac^ czterech wentylatorow szczytowych;

b. W podokresie letnim, vv dzien przy temperaturze zewnetrznej powyzej 30°C:
- w I I 1 fazie cyklu, w dvvoch komorach wentylacyjnych maks. po I wentylatorze -
Jacznie prace dwoch wentylatorow szczylowych;
- w IV fazie cyklu, w dwoch komorach wentylacyjnych maks. po 2 wentylatory —
Jacznie prace czterech wentylatorow szczytowych;



- \ V fazie cyklu, \ dwoch komorach wentylacyjnych maks. po 3 wentylatory - lacznie
prace szesciu wentylatorow szczytowych.

58. Wody Opadowe i roztopovve z pohici dachowych oraz powierzchni utwardzonych nie
narazone na zanieczyszczenie nalezy odprowadzac do gruntu zgodnie ze spadkiem tcrcnu
na dziafke invvestora, bez zaklocania stosunkow wodnych terenow sasiednich.

59. Scieki bytowe, vvinny bye odprowadzane do opisanych w pkt. I l l niniejszej decyzji
zbiornikow i okresowo wywozone wozem asenizacyjnym przez uprawnionq firing do
zewn^trznej oczyszczalni sciekow.

60. W obiektach inwentarskich nalezy zapewnic zwierzetom odpowiednic warunki
mikroklimatyczne, przede wszystkim poprzez odpowiednia wentylacje pomieszczeri i ich
oswietlenie. Prowadzic kontrole temperatury w budynku inwentarskim i regulowac w celu
zapevvnienia wlasciwej tempcratury i wymiany powietrza \ obickcie.

61. W projektowanym kurniku zapewnic odpowiedniq wcntylacje o regulovvanej wydajnosci
i zgodnie z parametrami okreslonymi \ pkt. I l l n i n i e j s z e j decyzji.

62. Dopuszcza sie ruch pojazdovv obslugujacych ferme jedynie w porze dziennej od 6.00 do 22.00.
63. Ze wzgledu na k l ima t akustyczny ilosc, rodzaj, lokalizacja i poziom mocy akustycznej zrodel

hatasu na etapie eksploatacji nie mozc bye inny niz okreslono w pkt. 111 niniejszej decyzji.
64. Izolacyjnosc akustyczna przegrod budowlanych nie moze bye mniejsza niz okreslona

w pkt. 1 1 1 n i n i e j s z e j d e c y z j i .
65. W celu zapobiegania emisji halasu i jej ograniczania nalezy stosovvac nastepujace srodki

operacyjne. tj.: zamkniecie drzwi i otworow budynku, zwlaszcza podczas karmienia, obsluga
urzadzen poprzez doswiadczony personel i un ikan ie przeprowadzania halasliwych czynnosci
w nocy i podczas weekendow, zapewnianie kontroli halasu podczas czynnosci
konserwacyjnych, eksploatowanie podajnikow, gdy st\e wypeinione pasza.

66. W celu efektywnego wykorzystyvvania energii nalezy wykorzystywac energooszczedne
oswietlenie oraz optymalizowac system wentylacji, ogrzewania i chfodzenia.

67. Projektowany kurnik wyposazyc w system l i n i i wodnych, zapobiegajacy rozlewaniu sie wody
oraz umozlivviajacy pobor wody w zaleznosci od potrzeb ptakow.

68. Pasze zadawac za pomocq automatycznego systemu zadawania paszy w postaci karmidcl,
dostarczanych za pomoca paszociagow.

69. Stosowac wlasciwe zabiegi pielegnacyjne projcktowanych pa sow zieleni , by zachowaly swojq
funkcj? przcz caiy okres uzytkowania obiektow inwentarskich.

III. W dokumcntacji wymaganej do wydania decyzji okrcslaj^cej s/czcgolowc warunki
realizacji pr/cdsi^\vzi^cia nalezy uwzglcdnic nastepujace \vymagania dotyczqce ochrony
srodowiska:

I. Zaprojektowac siedem wolnostOJQcych budynkow inwentarskich (kurniki o nr I - 7 zgodnie z pkt.
I l l ppkt. 6 niniejszej decyzji) przeznaczone do chowu brqjlerow kurzych na sciolce, z ktorych
kazdy bedzie posiadal maksymalnq powierzchnie przeznaczonej do chowu zwierzat nie wieksza
niz 2915 m". Kazdy z w/w obiektow inwentarskich wyposazyc m.in. w:

a. System wentylacji mechanicznej dachowej skladajacy sie z 18 wentylatorow dachowych
o wydajnosci maksymalnej 14 600 mVh kazdy i rownowaznym poziomie mocy akustycznej
pojedynczego wentylatora nie wiekszej niz 87 dB. Kazdy wentylator winien posiadac
kanal wentylacyjny z pionowym, ot warty m, niezadaszonym wylotem o srednicy ok. 0,63 m,
umieszczonym na wysokosci minimum 8 m n.p.t. (nad poziomcm terenu).

b. System wentylacji mechanicznej szczytowej skladajaccj sie z:
- 6 wentylatorow sciennych (szczytowych) zlokalizowanych w zachodniej scianie budynku na

wysokosci 1,0 m n.p.t., z ktorych kazdy o: wymiarach 1,4 m x 1,4 m, wydajnosci maksymalnej
35 800 mVh, rownowaznym poziomie mocy akustycznej nie wiekszej niz 91 dB;



- dvvoch komor wentylacyjnych, z ktorych kazda powinna posiadac pionovvy, otwarty,
prostok^tny wylot o wymiarach 7,8 m x 2,3 m, umieszczony na wysokosci m i n i m u m 5
m n.p.t., przy czym kazda z tych komor powinna uwzgledniac po trzy w/w wentylatory
scienne.

c. System wentylacji gravvilacyjnej skladajacej sie z nawiewow bocznych o wymiarach ok.
84 cm x 27 cm, w ilosci ok. 100 szt. umicszczonych scianach podluznych (bocznych) na
wysokosci ok. 1,7 m n.p.t.

d. System ogrzewania w postaci dmuchaw povvietrznych zasi lanych z kotiowni c.o.
z kotiem wodnym o mocy cieplnej do 300 kW (zlokal izowanym w czesci frontovvej
budynku) , w ktorym spalany bedzie gaz ziemny z gazociagu. Zanieczyszczenia powstajace w
wyniku spalania gazu ziemnego wyprowadzac do atmosfery indywidua lnym emitorem
o otwartym wylocie srednicy 0,5 m umieszczonym na wysokosci m i n i m u m 1 1 m n.p.t.
Kotlownia zlokal izowana bedzie od strony poludniowo-wschodniej budynku.

e. Automatyczny system zadawania pasz skJadajacy sie z karmidei koszyczkowych
(umozliwiajacych regulacje wysokosci zawieszenia oraz ilosci podawanej paszy) oraz
paszociqgu.

f. Instalacje wodna_ wraz urzadzeniami do pojenia zwierzat (system pojenia kropelkowego)
zaopatrywana w wod? z gminnej sieci vvodociagowej.

g. System wysokocisnieniowego chlodzenia powietrza wewna_trz budynku sterowany
automatycznie przez komputer klimatyczny z kanalami i ksztahkami wykonanymi
z nierdzewnej, kvvasoodpornej stali.

. Zaprojektowac jeden wolnostojacy budynek invventarski ( ku rn ik o nr 8 zgodnie z pkt. I l l
ppkt. 6 niniejszej decyzji) przeznaczony do chowu brojlerow kurzych na sciolce, ktory bedzie
posiadal maksymalnq powierzchnie przeznaczona do chowu zwierzat nie wieksza niz 2780 m~
oraz ktory nalezy wyposazyc m.in. w:

a. System wenty lac j i mechanicznej dachowej skladajacy sie z 17 wentylatorow dachowych
o wydajnosci maksymalnej 14 600 m3/h kazdy i rownowaznym poziomie mocy akustycznej
pojedynczego wentylatora nie wiekszej niz 87 dB. Kazdy wentylator w i n i e n posiadac
kanal wentylacyjny z pionowym, olwartym, niezadaszonym wylotem o srednicy ok. 0,63 m,
umieszczonym na wysokosci m i n i m u m 8 m n.p.t.

b. System wentylacji mechanicznej szczytowcj skladaj^cq si? z:
- 6 wentylatorow sciennych (szczytowych) zlokal izowanych w zachodniej scianie budynku na

wysokosci 1,0 m n.p.t., z ktorych kazdy o: wymiarach 1,4 m x 1,4 m, wydajnosci maksymalnej
35800 m /h, rownowaznym poziomie mocy akustycznej nie wiekszej niz 91 dB;

- dwoch komor wentylacyjnych, z ktorych kazda powinna posiadac pionowy, otwarty,
prostokatny wylot o wymiarach 7,8 m x 2,3 m, umieszczony na wysokosci m i n i m u m 5 m
n.p.t . , przy czym kazda z tych komor bedzie wyprowadzac powietrze z trzech wentylatorow
sciennych.

c. System wentylacji grawitacyjnej skladajacej sie z nawiewow bocznych o wymiarach ok. 84
cm x 27 cm, vv i losci ok. 100 szt. umieszczone w podluznych scianach (bocznych) na
wysokosci ok. 1,7 m n.p.t.

d. System ogrzewania vv postaci dmuchaw powietrznych zasilanych z kotiowni c.o.
z kotlem wodnym o mocy cieplnej do 300 kW (zlokalizowanym w czesci frontowej
budynku) , w ktorym spalany bedzie gaz ziemny z gazociqgu. Zanieczyszczenia powstajace
w wyniku spalania gazu ziemnego wyprowadzac do atmosfery indywidua lnym emitorem

o otwartym wylocie srednicy 0,5 m umieszczonym na wysokosci m i n i m u m 1 1 m n.p.t.
Kotiownia zlokalizowana bedzie od strony potudniowo-wschodniej budynku.



e. Automatyczny system zadawania pasz skladajacy si$ z karmidel koszyczkowych
(umozliwiaJQcych regulacj? wysokosci zawieszenia oraz ilosci podawanej paszy) oraz paszocicjgu.

f. Instalacje wodnq wraz urzqdzeniami do pojenia zwierzjjt (system pojenia kropelkowego)
zaopatryvvanq w wode z gminnej sieci wodocijjgowej.

g. System wysokocisnieniowego chtodzenia povvietrza wewn^trz budynku sterowany
automatycznie przez komputer klimatyczny z kanalami i ksztahkami wykonanymi
z nierdzewnej, kwasoodpornej stall,

3. Planovvane do realizacji budynki invventarskie zaprojektowac w taki sposob, aby izolacyjnosc
akustyczna samych scian wynosila nie mniej niz 43 dB oraz zas dla dachu nie mniej niz 23 dB.

4. Komory wentylacyjne opisane w pkt. I l l ppkt 1 l i t . c i 2 l i t . c niniejszej decyzji pelnic bed<j
jednoczesnie funkcje ekranow akustycznych. W zwicjzku z tym nalezy wykonac je jako
budowle pionovve o wysokosci rnin. 5 m n.p.t., wypelnione aluminiowymi (nierdzewnymi)
panelami akustycznymi, jednostronnie pochtaniajqcymi. Jednoliczbowy wskaznik oceny
izolacyjnosci od dzwiekow povvietrznych DLR paneli akustycznych powinien bye wiekszy od
24 dB (klasa B3 izolacyjnosci od dzwiekow), a wskaznik oceny pochlaniania dzwieku DLa
paneli akustycznych powinien bye wiekszy od 1 1 dB, co odpowiada klasie A4 wtasciwosci
pochlaniajqcych paneli.

5. Na wszystkie wentylatory dachowe umieszczone w budynkach nr 4-8 (numeracja budynkow
zgodna z pkt. I l l ppkt 6 niniejszej decyzji) zainstalowac t f u m i k i obnizajzjce poziom
glosnosci o 10 dB.

6. Odleglosci p lanowanych osmiu budynkow inwen ta r sk ich od kazdej z granic terenu
lokal izacj i przedsiewziecia winny wynosic odpowiednio:
a. Od polnocnej granicy dziatki nr 7/1 obr. Kalen gm. Wolborz:

- odleglosc kurnika nr 8 - 1 1 m (granica btedu +/- 10%);
- odlegiosc kurnika nr 7 - 45 m (granica btedu +/- 10%);
- odleglosc kurnika nr 6 - 73 m (granica bledu +/- 1 0%);
- odleglosc kurnika nr 5 - 107 m (granica bledu 5 m);
- odleglosc kurnika nr 4 - 1 36 m (granica bledu 5 m);
- odleglosc kurnika nr 3 - 1 70 m (granica bledu 5 m);
- odleglosc kurnika nr 2 - 198 m (granica btedu 5 m);
- odleglosc kurnika nr 1 - 232 m (granica bledu 5 m).

b. Od zachodniej granicy dzialki nr 6/2 obr. Kalen gm. Wolborz:
- odleglosc kurn ika nr 8 - 68 m (granica bledu +/- 10%);
- odleglosc kurnika nr 7 - 5 6 m (granica bledu +/- 10%);
- odleglosc kurnika nr 6 - 8 1 m (granica bledu +/- 10%);
- odleglosc kurnika nr 5 - 102 m (granica bledu 5 m);
- odleglosc kurnika nr 4 - 1 4 0 m (granica bledu 5 m);
- odleglosc kurnika nr 3 - 1 66 m (granica bledu 5 m);
- odleglosc kurnika nr 2 - 190 m (granica bledu 5 m);
- odleglosc kurn ika nr 1 - 219 m (granica bledu 5 m).

c. Od zachodniej granicy dzialki nr 263 obr. Kalen gm. Wolborz:
- odlegiosc kurnika nr 8 - 86 m (granica bledu +/- 10%);

odleglosc kurnika nr 7 - 7 2 m (granica bledu +/- 10%);
- odleglosc kurnika nr 6 - 75 m (granica bledu +/- 10%);
- odleglosc kurnika nr 5 - 61 m (granica bl^du +/- 10%);
- odleglosc kurnika nr 4 - 72 m (granica bledu +/- 10%);
- odleglosc kurnika nr 3 - 58 m (granica bledu +/- 10%);
- odleglosc kurnika nr 2 - 46 m (granica bledu +/- 1 0%);
- odleglosc kurnika nr 1 - 32 m (granica bledu +/- 1 0%).
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d. Od poludniowej granicy dzialki nr 1 obr. Kaleh gm. Wolborz:
- odleglosc kurnika nr 1 - 8 m (granica bledu +/- 10%);
- odlegiosc kurnika nr 2 - 4 2 m (granica bledu +/- 10%);
- odlegiosc kurnika nr 3 - 70 m (granica bledu +/- 10%);
- odlegiosc kurnika nr 4 - 1 04 m (granica bledu 5 in);
- odleglosc kurnika nr 5 - 132 m (granica bledu 5 m);
- odlegiosc kurnika nr 6 - 166 m (granica bledu 5 in);
- odleglosc kurnika nr 7 - 194 in (granica bledu 5 m);
- odlegiosc kurnika nr 8 - 228 m (granica bledu 5 m).

e. Od wschodniej granicy dzialki nr 72/2 obr. Kaleh gm. Wolborz;
- odleglosc kurnika nr 8 - 4 m (granica bledu -t-/- 10%);
- odleglosc kurnika nr 7 - 17 m (granica bledu +/- 10%);
- odleglosc kurnika nr 6 - 12 m (granica bledu +/- 10%);
- odleglosc kurnika nr 5 - 2 5 m (granica bledu +/- 10%);
- odleglosc kurnika nr 4 - 12 m (granica bledu +/- 10%);
- odleglosc kurnika nr 3 - 25 in (granica bledu +/- 1 0%);
- odleglosc kurn ika nr 2 - 36 m (granica bledu +/- 1 0%);
- odleglosc kurnika nr 1 - 49 in (granica bledu +/- 10%).

7. Projektowane obiekty inwentarskie zasilane winny bye w energie elektryczna z sieci
elektroenergetycznej. Do awaryjnego zasilania instalacji \ energie elektryczna w przypadku
okresovvej przerwy w dostawie pradu zapcvvnic 4 agregaty pnjdotvvorcze, kazdy o mocy do 300
kW. Spaliny z kazdego agregatu odprowadzac poziomym emitorem (rura wydechowq
o zakrzyvvionym ksztalcie) o wylocie umieszczonym na vvysokosci nie mniejszej niz 2 in n.p.t.

8. Zaprojektovvac budynek administracyjno-socjalny o pow. zabudowy do 500 m2, ogrzewany
kotlein gazowym o mocy do 40 kW, w ktorym spalany bedzie gaz ziemny z gazociqgu.
Zanieczyszczenia powstajtjce w wyniku spalania gazu ziemnego vvyprowadzac do atmosfery
indywidualnym emitorem o otwartym wylocie o srednicy ok. 0,3 in umieszczonym na
wysokosci m in imum 8 m n.p.t.

9. Zaprojektovvac vviate magazynowjj na sprzet gospodarczy, maszyny o pow. zabudowy do
500 in2.

10. Zaprojektovvac szesnascie silosow paszovvych o pojemnosci do 30 Mg kazdy, ustawionych na
terenie utwardzonym po dwa silosy (baterii) przy kazdym z planowanych budynkow
inwentarskich. Kazda z baterii posiadac bedzie mre odpowietrzajaca z vvylotem skierowanym
w do! na wysokosci min. 1 m n.p.t.

11. Zaprojektovvac osiem szcze lnych , bezodpiyvvovvych z b i o r n i k o w na sc i ek i
technologiczne o pojemnosci do 12 m3 kazdy.

12. Zaprojektowac pi$c szczelnych, bezodpiyvvovvych zbiornikow na scieki socjalno-bytowe
o pojemnosci do 6 m" kazdy.

13. Posadowic wage samochodowq o ladownosci do 60 t.
14. Wyposazyc gospodarstvvo vv kontencr na padlin^.

15. Zaprojektovvac drogi i place manewrovve oraz miejsca postojowe dla samochodow
osobowych z dwoma zjazdami publicznyini z drogi gminnej od strony wschodniej.

16. Zaprojektowac i wykonac pasy zie leni izolacyjnej srednio- i wysokopiennej zlozone
z gatunkow rodzimych, vv tym rowniez zimozielonych o szerokosci pasa 0,5-1 m, co najmniej
na dzialce o nr ewid. 6/1, obreb Kalen gin. Wolborz wzdluz granic z dzialkami nr 7/1 i nr 6/2
obreb Kaleh gin. Wolborz. Wiek sadzonek, ich wysokosc i g^stosc sadzenia nalezy dobrac
w taki sposob, by w j a k najszybszym czasie stvvorzyc zvvarty szpaler drzew i / lub krzevvow
spelniajacy funkcje izolacyjne wzgledem otaczajacych terenovv.



IV. Przed rozpocz^cicm realizacji przedsi^wzi^cia nie zachodzi potrzeba
przeprowadzenia:
1. Oceny oddzialywania przedsi^wziecia na srodowisko w ramach postepowania w sprawie

wydania pozwolenia na budowe.
2. Poste/powania w sprawie transgranicznego oddzialywania na srodowisko.

UZASADNIENIE
Zgodnie z przepisem art. 71 ustawy ,,o.o.s.", decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach

okresla srodowiskowe uwarunkowania realizacji przedsiewziecia. Uzyskanie dccyzjl
o srodowiskowych uwarunkowaniach jest wymagane dla planowanych:

1. przedsiewziec zawsze znaczaco oddziaJywujacych na srodowisko,
2. przedsiewziec mogacych potencjalnie znaczqco oddziatywac na srodowisko.

W dniu 19.04.2016 roku do Urzedu Miejskiego w Wolborzu wprynal wniosek zfozony przez
Panic} Emilie_ Krystek, pehiomocnika Zaktadow Drobiarskich DROB-BOGS, Jacek Boguslawski,
Kalen 5, 97-320 Wolborz w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsiewziecia polegajacego na: budowie osmiu budynkow inwentarskich - kurnikow dla
brojlerow o laczncj obsadzie nie wi9kszej niz 1798 DJP oraz niezb^dnej infrastruktury
tcchnicznej na dzialkach numcr ewidencyjny: 2, 3, 4/1, 4/2, 5/1, 5/2, 6/1, polozonych w obr^bie
nr 11 - Kalcn, gm. Wolborz. Do wniosku dotaczono: pehiomocnictwo, Raport o oddzialywaniu na
srodowisko (dalej oos) w wersji papierowej i elektronicznej, map? z zaznaczonym terenem inwestycji
oraz obszarem oddzialywania, wypis z rejestru gruntow, mape ewidencyjnq oraz dowod wniesienia
opfaty skarbowej za pehiomocnictwo i wydanie decyzji. W dniu 26.04.2016 roku pelnomocnik
dostarczyi Aneks do Raportu oos zawierajfjcy analize zanieczyszczen do powietrza wraz
z zatcjcznikami obiiczeniowymi i graficznymi.

Planowane przedsi^wziecie zgodnie z §2 ust. 1 pkt. 51 Rozporz^dzenia Rady Ministrow z dnia 9
listopada 2010 roku w sprawie przedsiewziec mogacych znaczaco oddzialywac na srodowisko (Dz.U.
z 2016 r. poz.71) nalezy do przedsiewziec mogacych zawsze znaczaco oddzialywac na srodowisko,
dla ktorych obowiazek przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko jest wymagany.

W dniu 29.04.2016 roku pan Stanislaw Badek zlozyf wniosek do Radcy Prawnego pani Ilony
Mackiewicz w sprawie ustalenia rozwiazan prawnych w celu ustalenia stron postepowania,
spadkobiercow po zmarrym wlascicielu dzialek o nr 1 i 9, obreb Kalen, gm. Wolborz.

Pismem znak: RB.6220.5.2016.SB z dnia 09.05.2016 roku organ administracyjny zawiadomil
pehiomocnika inwestora, strony postepowania, mieszkancow poprzez umieszczenie na tablicy
ogloszen w Soiectvvie Kalen, w siedzibie Urzedu Miejskiego w Wolborzu oraz stronie internetowej
BIP Urzedu o wszcz?ciu postepowania administracyjnego w przedmiotowej sprawie.

Po otrzymaniu opini i prawnej w dn iu 17.05.2016 r. w sprawie ustalenia stron postepowania,
w dniu 30.05.2016 roku Burmistrz Wolborza postanowieniem, znak: RB.6220.5.1.2016.SB, zawiesil
postepowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji srodowiskowej, w celu ustanowienia
kuratora do spadku po smierci jednej ze stron owego postepowania. W zwia_zku z tym w dniu
06.06.2016 roku pismcm znak: RB.6220.5.5.2016.SB tut. organ vvystqpil do S^du Rejonowego
w Piotrkowie Tryb. o ustanowienie kuratora spadku nieobjetego.

W dniu 14.07.2016 r. Sad Rejonovvy w Piotrkowie Tryb. wezwat tut. urzad do usuniecia brakow
formalnycb wniosku — uiszczenia optaty sadowej, ktora zostala oplacona 15.07.2016 roku. Nastepnie
Sad dnia 05.09.2016 r. pismem Sygn. Akt 1 Ns 1008/16 ponownie wezwal wnioskodawce do
uzupehlienia wniosku o dostarczenie aktu zgonu strony postepowania pana A n ton i ego Czapnika oraz
wskazanie kandydata na kuratora spadku. Pismem RB.6220.5.6.2016.Ml tut. organ uzupefnii wniosek
o wskazanie kuratora spadku. W dniu 20.09.2016 r. Sad Rejonowy w Piotrkowie Tryb. postanowil
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oddalic wniosek o ustanovvienic kuratora spadku ze wzgledu na brak aktu zgonu spadkodawcy, co
uniemozliwia okreslic skiadniki majatku spadkowego.

W dniu 29.09.2016 r. podinspeklor ds. ochrony srodowiska pani Malgorzala Jedrzejczyk
przeprowadzila rozmowe, z pania Beata Szumiel \ sprawie ustalenia spadkobiercow po zmarfym
Antonim Czapniku, z ktorej sporzadzihi notatke. sluzbowa (RB.6220.5.7.2016.MJ). Nast^pnie
04.10.2016 r. wplyne^o oswiadczenie pani Anny Smyk, siostry pani Beaty Szumiel, w ktorym
inform uje, ze jest jednym ze spadkobiercow po Antonim Czapniku. W dniu 07.10.2016 r. w obecnosci
pani Anny Smyk oraz Radcy Prawnego pani Ilony Mackiewicz zostala przeprowadzona rozmowa,
z ktorej sporzadzono notatke. shizbowa, w celu ustalenia potencjalnych spadkobiercow po panu
Antonim Czapniku, aby wskazac strony dla provvadzonego post^powania administracyjnego.

Pismem z dnia 1 1.10.2016 r. znak: RB.6220.5.8.2016.MJ ustalono potencjalnych spadkobiercow
po Antonim Czapniku, ktore wskazano jako strony poste.powania w wykazie stron w dniu 12.10.2016
r. pismo znak: RB.6220.5.9.2016.MJ. Nastepnie tego samego dnia postanowieniem, znak:
RB.6220.5.10.2016.MJ podj^to zawieszone poste.powanie administracyjne w/w sprawie, o czym
powiadomiono pelnomocnika inwestora, strony post^powania vvg wykazu poprzez umieszczenie na
tablicy ogioszeri w Sotectwie Kalen, w siedzibie Urz^du Miejskiego w Wolborzu oraz stronic
internetovvej BIP Urze_du.

W dniu 20.10.2016 r. zostak) ogioszone obwieszczenie, znak: RB.6220.5.13.2016. MJ,
o mozliwosci zapoznania sie z Raportem oos i Aneksem do Raportu oos dla planowanego
przedsiewzi^cia.

W zvviazku z powyzszym zgodnie z art. 106 ustawy „ kpa" oraz art. 77 ust. 1 pkt. 1 ustavvy oos,
Urzad Miejski w Wolborzu zwrocil si^ z prosbq o uzgodnienie warunkovv realizacji w/w
przedsi^wzi^cia do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Lodzi w dniu 20.10.2016 r., przy
pismie znak: RB.6220.5.12.2016.MJ oraz na podstawie art. 106 ustawy kpa oraz art. 77 pkt. 2 ust. 1
ustavvy oos zwrociJ si? z prosba o zaopiniowanie warunkow realizacji przedsiewziecia w/w do
Panstwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Piotrkowic Ti"yb. pismem znak:
RB.6220.5.11.2016.MJ.

W dniu 28.11.2016 r. wplyne^o pismo Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Piotrkowie Tryb. z dnia 22.11.2016 r. znak: PPIS-ON-ZNS-440/103/16, w ktorym zaopiniowat
warunki realizacji dla w/w przedsiewziecia z nastepujacymi uwagami:

• projektowane obiekty przedsiewzi^cia odizolowac od tercnow sasiednich pasami zieleni
izolacyjnej

• w budynkach inwentarskich nalezy zgodnie z raportem stosowac preparaty biologiczne,
fitogeniczne i dezodoryzujace celem zredukowania ilosci powslajacego amoniaku

• uwzglednic okreslone w raporcie dzialania minimalizujace wplyw przedsiewzi^cia na srodowisko
i zdrowie ludzi
Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Lodzi pismem z dnia 23.11.2016 r., znak: WOOS-

I.4242.174.2016.MLo przeslal do tut. organu wezwanie dla petnomocnika inwestora o niezwloczne
wyjasnienie i uzupelnienie informacji zawartych w Raporcie oddzialywania na srodowisko oraz
zawiadomit pismem znak: WOOS-I.4242.174.2016.MLo.2 o terminie zalatwienia sprawy do
31.01.2017 roku.

Pemomocnik przyslal w dniu 13.01.2017 r. uzupelnienie do Raportu oos zgodnie z zaleceniami
Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Lodzi, a nast^pnie Aneks do Raportu oos w dniu
16.01.2017 roku, ktore zostaly przekazane organom opiniujacym i uzgadniajacym w dniu 17.01.2017
roku.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Lodzi pismem z dnia 25.01.20167 r., znak: WOOS-
1.4242.174.2016.MLo.3 ponownie wezwat pehiomocnika inwestora do ztozenia vvyjasnieh w formie
uzupelnienia i aneksu co do niejasnosci zawartych w Raporcie oos oraz zawiadomit pismem znak:
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WOOS-1.4242.174.2016.MLo.4 o przedtuzeniu terminu wydania uzgodnienia do 28.02.2017 roku.
W zwiijzku z powyzszym pelnomocnik inwestora pani Emilia Krystek wystapila pismem z dnia
13.02.2017 r. o przedluzenie terminu uzupelnienia Raportu oos do 13.03.2017 roku. Regionalny
Dyrektor Ochrony Srodowiska w Lodzi zawiadomieniem z dnia 15.02.20167 r., znak: WOOS-
1.4242.174.2016.MLo.5 przychylil sie do prosby pehiomocnika jednoczesnie wydhizajac termin
wydania uzgodnienia do 30.03.2017 roku.

W dniu 28.02.2017 r. oraz w dniu 07.03.2017 r. wptyne-ly pisma znak: PPIS-ON-ZNS-
440/18/2017 od Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego vv Piotrkowie Tryb., ktore
podtrzymaly wczesniejsz*} opini$ wyrazona w pismie z dnia 22.11.2016 roku znak: PPIS-ON-ZNS-
440/103/16.

Pelnomocnik inwestora w dniu 13.03.2017 roku vvystapil z pismem do Regionalnego Dyrektora
Ochrony Srodowiska vv Lodzi o przedluzenie terminu uzupelnienia Raportu oos do 10.04.2017 roku.
RDOS w Lodzi przychylil si$ do tej prosby i w dniu 20.03.2017 roku przyslat zawiadomienie znak:
WOOS-I.4242.174.2016.MLo.6 o przedluzeniu terminu, jednoczesnie zmieniajac termin wydania
uzgodnienia do 28.04.2017 roku. Nastepnie petnomocnik inwestora vv dniulO.04.2017 roku wystqpil
ponownie z pismem do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Lodzi o przedluzenie terminu
uzupelnienia Raportu oos do 28.04.2017 roku. RDOS vv Lodzi takze przychylil si? do tej prosby
i w dniu 14.04.2017 roku przyslal zawiadomienie znak: WOOS-I.4242.174.2016.MLo.7
o przedluzeniu terminu, jednoczesnie zmieniajac termin wydania uzgodnienia do 19.05.2017 roku.
W dniu pani Emil ia Krystek, pelnomocnik inwestora, jeszcze raz wystapila z pismem do Regionalnego
Dyrektora Ochrony Srodowiska w Lodzi o przedluzenie terminu uzupelnienia Raportu oos do
26.05.2017 roku. RDOS vv Lodzi rowniez przychylil sie do tej prosby i vv dniu 08.05.2017 roku
przystal zawiadomienie znak: WOOS.4242.31.2017.MLo o przedluzeniu terminu, jednoczesnie
zmieniajac termin wydania uzgodnienia do 23.06.2017 roku.

W dniu 29.05.2017 r. tut. organ otrzymal od pelnomocnika inwestora II uzupelnienie do
Raportu oos, ktore vv dniu 01.06.2017 r. zostato przeslane do Panstwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Piotrkowie Tryb. wraz z pismem przewodnim znak: RB.6220.5.14.2016.MJ do
ponownego zaopiniowania.

W dniu 26.06.2017 roku do tut. urzedu wprynelo zawiadomienie znak:
WOOS.4242.31.2017.MLo.3 od Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Lodzi
0 przedkizeniu terminu wydania uzgodnienia do 31.08.2017 roku oraz ponowne wezwanie
pefnomocnika inwestora do zlozenia wyjasnien i uzupelnienia informacji zawartych w Raporcie oos
1 Aneksie do raportu oos, pismo znak: WOOS.4242.31.2017.MLo.2.

Pismem znak: PPIS-ON-ZNS-440/18/2017 z dnia 03.07.2017 roku Paristwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Piotrkowie Tryb., po zapoznaniu si$ z przeslanym uzupelnieniem II do Raportu
oos, podtrzymat opini? wyrazong w pismie znak: PPIS-ON-ZNS-440/103/16 z dnia 22.11.2016 roku.

Pelnomocnik inwestora, pani Emilia Krystek, w dniu 11.07.2017 roku dostarczyla do tut.
organu i do RDOS w Lodzi III uzupelnienie Raportu oos, a w dniu 19.07.2017 r. aneks do Raportu.

W dniu 24.07.2017 roku III uzupelnienie oraz aneks do Raportu oos zostalo przeslane do
ponownego zaopiniowania do Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Piotrkowie Tryb.
wraz z pismem przewodnim znak: RB.6220.5.15.2016.MJ.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Lodzi vv dniu 10.08.2017 roku pismem znak:
WOOS.4242.3 1.2017.MLo.4 wezwal ostatcc/nic pehiomocnika inwestora do zlozenia wyjasnien
w sprawie niejasnosci vv aneksie i III uzupelnieniu do Raportu oos oraz do ponownego uzupelnienia
Raportu oos w terminie 14 dni od otrzymania wezwania. Pelnomocnik w dniu 23.08.2017 r. poprosil
RDOS w Lodzi o przedkizenie terminu zlozenia wyjasnien i uzupelnieh do 25.09.2017 roku. W dniu
04.09.2017 roku pismem znak: WOOS.4242.31.2017.MLo.5 Regionalny Dyrektor Ochrony
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Srodowiska w Lodzi zawiadomil o ostatec/nym terminie uzupelnienia Raportu oos do 25.09.2017 r.
oraz wydaniu koncowego orzeczenia do sprawy na dzieri 31.10.2017 roku.

Pismem z dnia 24.08.2017 roku znak: PPIS-ON-ZNS-440/18/2017 Panstwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny \ Piotrkowie Tryb. po przeanalizowaniu nadeslanych uzupelnieri do Raportu oos
wyda! II opinie dla planowanego przedsiewziecia z nastepujacymi uwagami:

• uvvzglednic okreslone vv raporcie rozvviazania techniczno-technologiczne, zabezpieczenia
i dzialania minimalizujace wplyvv przedsievvziecia na srodowisko i zdrowie ludzi,

• teren przcdsieAvzi^cia odizolovvac od terenovv sasiednich pasami zieleni izolacyjnej,

• vv budynkach inwentarskich nalezy zgodnie z raportem stosowac preparaty biologiczne
fltogeniczne i dezodoryzujace celem zredukovvania ilosci powstajacego amoniaku,

• po realizacji przedsiewziecia nalezy vv celu zmniejszenia emisji halasu vv budynkach
inwentarzowych zastosowac tiumiki na vventylatory - oznaczone na zalaczniku graficznym
jako 1-88, 143, obnizajace poziom glosnosci oraz wykonac przy wentylatorach sciennych
ekrany (scian) o wysokosci ok. 5,0 m,

• pomiot kurzy vv calosci przekazywac jako odpad firmie specjalistycznej zajmujacej sie
produkcja podloza do upravvy pieczarek.

W dniu 21.09.2017 roku pelnomocnik inwestora przeslal jednolity tekst Raportu oos wraz
z uzupelnieniami zgodnie ze wskazowkami RDOS w Lodzi, ktory zostat przestany do PPIS
vv Piotrkowie Tryb. do ponownego zaopiniowania przez tut. urzad wraz z pismem znak:
RB.6220.5.16.2016.MJz dnia 25.09.2017 r.

W obwieszczeniu-zavviadomicniu z dnia 25.09.2017 roku znak: RB.5.17.2016.MJ tut. urzad
poinformowal strony postepowania o przedhizeniu terminu wydania decyzji srodovviskowej do
30.11.2017 roku.

Pelnomocnik inwestora w dniu 19.10.2017 roku przyslal kolejny aneks do Raportu oos, ktory
zostal przeslany w dniu 24.10.2017 r. do PPIS vv Piotrkowie Tryb. do zaopiniowania.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska vv Lodzi pismem znak: WOOS.4242.3 1.201 7.MLo.6
z dnia 26.10.2017 roku postanovvil otlmowic uzgodnienia warunkow realizacji powyzszego
przedsicvvziecia ze wzgledu na liczne rozbieznosci i niejasnosci zawarte w Raporcie oos pomimo
vvezwan pelnomocnika inwestora do ich wyjasnienia.

W dniu 03.11.2017 r. oraz vv dniu 01 .12 .2017 r. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
vv Piotrkowie Tryb., pismami znak: PPIS-ON-ZNS-440/18/2017 po zapoznaniu sie z przeslanym
materialcm podtrzymal wczesniejszjj opinie z dnia 24.08.2017 r.

Organ administracji publicznej vv dn iu 14 .11 .2017 roku oglosif obwieszczenie z dnia
08.1 1.2017 roku, znak: RB.6220.5.19.2016.MJ, powiadamiajac strony postepowania wg wykazu na
tablicy informacyjnej Sofectwa Kalch, w siedzibie Urzedu Miejskiego oraz na BIP, a takze
pelnomocnika inwestora o zgromadzonym materiale przed wydaniem decyzji dla planowanego
przedsiewziccia.

\ dn iu 16.11.2017 roku pelnomocnik inwestora. pani Emilia Krystek zlozyla vvniosek
o zawieszenie postepowania toczqcego sic w sprawic wydania decyzji o srodovviskowych
uwarunkowaniach dla przedsiewziecia polegajacego na: budovvie osmiu budynkow inwentarskich
- kurnikow dla brojlerow o lacznej obsadzie nie vviekszej niz 1798 DJP oraz niezbednej
infrastruktury technicznej na dzialkach nr ewid. 2, 3, 4/1, 4/2, 5/1, 5/2, 6/1 obr. 001 1 Kalen gin.
Wolborz. Zgodnie z powyzszym tut. organ w dn iu 20.11.2017 r. vvydat zawiadomienie, znak:
RB.6220.5.21.201 7.MJ o wniosku vv sprawie zawieszenia postepowania administracyjnego dla
powyzszego przedsiewziecia vv celu powiadomienia stron postepowania o mozlivvosci
zapoznania si? ze zgromadzomj dokumentacja i vvniesienia sprzeciwu. Po terminie 7 dni od
dokonania zawiadomienia dnia 15.12.2017 r. wyda no postanovvienie znak: RB.5.23.2016.MJ
o zavvieszeniu postepowania administracyjnego w w/w sprawie.
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Inwestor, pan Jacek Boguslawski, reprezentujacy Zaklady Drobiarskie DROB-BOGS
z siedziha w miejscowosci Kaleri w dniu 23.03.2018 r. odwolal pehiomocnictwo udzielone pani
E m i l i i Krystek jednoczesnie powolujac nowego pelnomocnika pana Roberta Kowalskiego
wfasciciela Biura Projektow Ekologicznych ,,EkoProjekt" z Piotrkowa Tryb. W dniu 07.06.2018 r.
tut. organ otrzymal informacje, od novvcgo pelnomocnika inwestora, w sprawie zmiany
pelnomocnika vvraz z dowodem oplaty skarbowej za pehiomocnictwo. W tym samym dniu zostal
ztozony wniosek o podjecie zavvieszonego postepowania administracyjnego w sprawie wydania
decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach d!a w/w przedsiewziecia wraz z jednolitym tekstem
Raportu oos.

Zgodnie z wnioskiem pelnomocnika inwestora tut. urzad w d n i u 11.06.2018 r. wydal
postanowienie znak: RB.6220.5.25.2016.M.I, o podjeciu zavvieszonego postepowania w sprawie
wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla w/w przedsiewziccia. Nastcpnic w d n i u
18.06.2018 r. wyslano do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Lodzi i Paristwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Piotrkowie Tryb. wraz z pismami znak;
RB.6220.5.27.2016.MJ i RB.6220.5.2S.20I6.MJ, ujednoiicony tekst Raportu oos do ponownego
uzgodnienia i zaopiniowania.

W dniu 25.06.2018 r. tut. organ otrzymal wezwanie znak: WOOS.4221.147.201 8.MLo ocl
Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Lodzi do uzupehiienia brakow formalnych do
wystqpienia z dnia 18.06.2018 r. w postaci wniosku pelnomocnika inwestora o wydanie decyzji
0 srodowiskowych uwarunkowaniach wraz z informacja o zmianie pelnomocnika razem z kopiq
przekazania pehiomocnictwa. Braki te zostaly uzupehiione i wyslane w dniu 26.06.2018 r. wraz
zpismem znak: RB.6220.5.29.2016.MJ.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska \ Lodzi zawiadomieniem znak:
WOOS.4221.147.201 8.MLo.2 z dnia 25.07.2018 r. poinformowal o mozliwym terminie wydania
orzeczenia koriczqcego postepowanie na dzieri 30.09.2018 r. ze wzgledu na skomplikowany stopien
sprawy. Nastepnie \ dniu 26.07.2018 r. poprzez tut. urzqd wezwal pelnomocnika inwestora do
niezwlocznego dokonania wyjasnien oraz uzupehiienia Raportu oos zgodnie ze wskazowkami, ktore
zostaly przesfane pehiomocnikowi wraz z wezwaniem znak: RB.6220.5.30.2016.MJ w d n i u
09.08.2018 roku.

W d n i u 17.09.2018 roku pehiomocnik inwestora, pan Robert Kowalski, dostarczyl Uzupelnienie
Raportu oos zgodnie ze wskazowkami RDOS w Lodzi, ktore zostalo przeslane do organow
opinmjqcych \ dniu 19.09.2018 r. wraz z pismami przewodnimi znak: RB.6220.5.30.2016.MJ do
PPIS w Piotrkowie Tryb. i do RDOS w Lodzi znak: RB.6220.5.31.2016.MJ. Nastepnie Regionalny
Dyrektor Ochrony Srodowiska w Lodzi zawiadomieniem znak: \VOOS.422I.147.2018.MLo.4 z dnia
28.09.2018 r. poinformowaf o mozliwym terminie wydania orzeczenia konczqcego postepowanie na
dziert 30.11.2018 roku.

Tutejszy organ w dniu 02.10.2018 roku wydal obwieszczenie, znak pisma:
RB.6220.5.32.2016.MJ, o przedluzcniu term inn wydania decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach przedsiewziecia do 31.12.2018 roku.

Pismem z dnia 16.10.2018 r. znak: WOOS.4221.147.2018.MLo.4 Regionalny Dyrektor
Ochrony Srodowiska w Lodzi wezwal pelnomocnika inwestora o dokonanie stosownych wyjasnien
1 uzupehiienia Raportu oos zgodnie ze wskazowkami. W zwiazku z tym tut. organ przeslal
pehiomocnikowi owe wezwanie w dniu 18.10.2018 r. wraz z pismem znak: RB.6220.5.35.2016.MJ.

W dniu 18.10.2018 roku pismem: RB.6220.5.36.2016.MJ tut. urzad ogktsil obwieszczenie
o mozliwosci zapoznania sie z ujednoliconym tekstem Raportu oos oraz jego uzupelnieniem
do dnia 12.12.2018 roku. W tym samym dniu przyszlo pismo od Panstwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Piotrkowie Tryb. znak: PPIS-ON-ZNS-440/35/2018 z dnia 15.10.2018 r.,
w ktorym zostala podtrzymana opinia wyrazona w pismie z dnia 20.07.201 8 r. znak: PP1S-ON-ZNS-
440/35/2018.
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Pelnomocnik inwestora pan Robert Kovvalski vv dniu 05.1 1.2018 roku dostarczyl uzupefnienie
do Raportu oos, ktore zostalo przeslane do organow opiniujacych vv dniu 07.11.2018 r. vvraz
z pismami przewodnimi znak: RB.6220.5.37.2016.MJ do PPIS w Piotrkowie Tryb. i do RDOS
w Lodzi znak: RB.6220.5.38.2016.MJ.

W dniu 26.1 1.2018 roku RDOS w Lodzi pismem znak: WOOS.4221.147.2018.MLo.6 vvezwal
pelnomocnika invvestora do poprawienia bledovv i rozbieznosci wystepujacych vv uzupelnieniu
Raportu oos z listopada 2018 roku oraz zawiadomil pismem znak: WOOS.4221.147.2018.MLo.7
o przedluzeniu terminu vvydania uzgodnienia do 11.01.2019 roku.

PPIS w Piotrkowie Tryb. pismem z dnia 06.12.2018 roku znak: PPIS-ON-ZNS-440/35/2018(2)
po przeanalizowaniu nadeslanego uzupetnienia Raportu oos podtrzymal vvczesniej wydana opinie
pod vvzgledem wymagan higienicznych i zdrovvotnych dla planowanego przedsiewziecia z dnia
20.07.2018 r. znak pisma: PPIS-ON-ZNS-440/35/2018.

W d n i u 1 1.12.2018 roku pismem znak: RB.6220.5.39.2016.SO tut. urza_d wezwal pelnomocnika
invvestora do uzupetnienia Raportu oos zgodnie ze wskazovvkami RDOS w Lodzi. W zwiazku z tym
pelnomocnik dostarczyl w dniu 20.12.2018 roku wymagane wyjasnienia i uzupetnienia do
Raportu oos, ktore zostaly przeslane w dn iu 31.12.2018 roku vvraz z pismami przewodnimi
znak: RB.6220.5.43.2016.SO do PPIS vv Piotrkowie Tryb. oraz RDOS vv Lodzi znak:
RB.6220.5.44.2016.SO.

W zwiijzku z przedluzajacym sie postepovvaniem uzgadniajacym Burmistrz Wolborza wydal
obwieszczenie w dn iu 21.12.2018 r. pismem znak: RB.6220.5.40.2016.SO zawiadamiajac strony
postepowania o przedluzeniu terminu vvydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach
planowanego przedsiewziecia do dnia 3 1.03.2019 roku.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodovviska w Lodzi w dniu 11.01.2019 roku pismem znak:
WOOS.4221.147.2018MLo.8 zawiadomil tut. organ o przedluzeniu terminu vvydania orzeczenia
konczacego postepowanie do 28.02.2019 roku.

W dniu 05.02.2019 roku pelnomocnik invvestora przyskil Autokorekt? do uzupelnienia, ktora
zostala przcslana w dniu 06.02.2019 r. do RDOS vv Lodzi z pismem: RB.6220.5.46.2016.SO oraz do
PPIS vv Piotrkowie Tryb. z pismem: RB.6220.5.45.2016.SO.

Paiistwowy Powiatowy Inspeklor Sanitarny w Piotrkowie Tryb. pismem znak: PPIS-ON-ZNS-
440/1/2019 z dnia 05.02.2019 r. poinformowal, ze po przeanalizowaniu nadeslanego materialu nie
zmienia swojej opinii wyrazonej we wczesniejszych pismach.

W dniu 20.02.2019 roku pelnomocnik invvestora doslarczyl autokorekte do jednolitego tekstu
Raportu oos z czerwca 2018 roku, ktora zostala przeslana w dniu 21.02.2019 r. vvraz z pismami do
RDOS vv Lodzi znak: RB.6220.5.48.2016.SO oraz do PPIS w Piotrkowie Tryb. znak:
RB.6220.5.47.2016.SO.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodovviska vv Lodzi w dniu 26.02.2019 roku, pismem znak:
WOOS.4221.147.2018.MLo.9, przyslal postanowicnie uzgadniajace warunki na realizacje
planowanego przedsiewziecia vvydane przez zastepce Regionalnego Dyrektora Ochrony
Srodovviska pana Michala Ciepluche z upowaznienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodovviska
w Lodzi.

W dniu 04.03.2019 roku Pahstwovvy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piotrkowie Tryb.
pismem znak: PPIS-ON-ZNS-440/1/2019(2) z dnia 21.02.2019 r. poinformovval, ze po
przeanalizowaniu nadeslanego materialu nie zmienia swojej opini i wyrazonej we wczesniejszych
pismach. Taka sama opinie tut. urzad otrzymal vv dniu 21.03.2019 roku od PPIS w Piotrkowie Tryb.
pismem znak: PPIS-ON-ZNS-440/1/2019(3) z dnia 15.03.2019 r.

W zwiazku z povvyzszym zastepca Burmistrza Wolborza pan Dymitr Jedryka w dniu 01.04.2019
r. Obvvieszczeniem znak: RB.6220.5.49.2016.JR powiadomil pelnomocnika inwestora, strony
postepowania oraz mieszkancow Solectvv Kalen i Stanislavvow o przedluzeniu terminu wydania
decyzji na dzien 30.06.2019 roku.
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Nastepnie Burmistrz Wolborza w dniu 03.04.2019 roku oglosil Obwieszczenie powiadamiajac
strony postepowania wg wykazu na tablicy informacyjnej Solectwa Kaleri i Sotectwa Stanislawow,
w siedzibic Urzedu Miejskiego oraz na BIP, a takze pelnomocnika inwestora o mozliwosci zapoznania
sie ze zgromadzonq dokurnentacjq dotyczac<j vv/w przedsiewziecia zawierajacq Raport
0 oddzialyvvaniu na srodowisko planowanego przedsi9wzi?cia wraz z uzupelnieniami raportu
1 aneksami, opiniami Panstwowego Povviatowego Inspektora Sanitarnego w Piotrkowie Tryb.
i uzgodnieniem warunkow realizacji przedsieAvziecia przez Regionalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska \ Lodzi do dnia 16.05.2019 r. W wyznaczonym terminie nie wplynely do tut. urzedu
zadne uwagi, cz.y wnioski.

Burmistrz Wolborza przeanalizowal zebrany w toku postepowania material i okreslil
srodowiskowe uwarunkowania dla przedmiotovvego przedsiewziecia. Organ prowadzacy
postepowanie w szczegolnosci przeanalizowal. raport o oddzialywaniu na srodowisko wraz
z przedlozonymi uzupelnieniami i aneksami, rozstrzygniecia zawarte w uzgodnieniu warunkow
realizacji przedsiewziecia okreslone przez Regionalnego Dyrektora Srodowiska w Lodzi i opinie
Paiistwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Piotrkowie Tryb.

Planowane przedsiewziecie polega na budowie osmiu budynkow inwentarskich
przeznaczonych do chowu brojlerovv kurzych o Jacznej obsadzie nie vviekszej niz 1798 DJP wraz
z infrastruktura niezbexlna do prawidlowego funkcjonowania na dzialkach o nr cwid: 2, 3, 4/1,
4/2. 5/1, 5/2, 6/1 obreb Kalen, gm. Wolborz.

Dzia lk i inwestycyjne o nr cwid: 2. 3, 4/1, 5/1, 5/2, 6/1 obreb Kalen gm. Wolborz sa
niezabudowane i wykorzystyvvane jako tereny rolnicze. Jedynie dzialka o nr ewid. 4/2 obreb
Kalen gm. Wolborz zabudowana jest budynkiem mieszkalnym, obecnie niezamieszkalym oraz
budynkiem gospodarczym.

Najblizsze otoczenie terenu inwestycji tworza:
- od polnocy - tereny zadrzewione oraz tereny vvykorzystywane rolniczo;
- od wschodu - droga gruntowa, dalej tereny wykorzystywane rolniczo oraz teren ubojni

drobiu:
- od poludnia - tereny wykorzystywane rolniczo:
- od zachodu - tereny zadrzewione, nieuzytki oraz tereny wykorzystywane rolniczo.
Najblizsza zabudowa mieszkaniowa znajduje si<? na:

- dzialka nr ewid. 15 vv odleglosci ok. 171 m w kierunku poludniowo - wschodnim od
projektovvanego kurnika i ok. 106 m od granicy przedmiotowej dziatki n rewid . 6/1;

- dzialka nr ewid. 175/3 vv odleglosci ok. 337 m w k i e r u n k u polnocno - zachodnim od
prqjektowanego kurnika i ok. 325 m od granicy przedmiotowej dzialki nr ewid. 6/1;

- dz ia lka nr ewid. 175/7 w odleglosci ok. 240 m w k i e r u n k u pohiocnym od
projektowanego k u r n i k a i ok. 151 m od granicy przedmiotowej dz iafk i n r e w i d . 6/1;

- dziatka nr ewid. 241 w odleglosci ok. 344 m w kierunku polnocnym od projektowanego
kurn ika i ok. 286 m od granicy przedmiotowej dzialki nr e\v. 2.

Chow brojlerow kurzych trwac bedzie ok. 42 dni. Pierwszym etapem bedzie zasiedlenie
obiektow kurczetami z zewnetrznych wylegarni. Dbajac o dobrostan ptakow oraz o dobre warunki
przysztych przyrostow przy wadze ok. 2 kg brojlera kurzego bedzie nastepowala ubiorka zwierzqt.
Przy wadze 2,3 kg drob przekazywany bedzie do ubo jn i , a k u r n i k i poddawac sie bedzie
zabiegom czyszczenia i dezynfekcji. Przewiduje sie przeprowadzanie maksymalnie 6,5 cykli
chowu w ciqgu roku.

Po kazdym cyklu chowu nastepuje okres postoju technologiczncgo. W tym czasie obiekty
inwentarskie bedq czyszczone ,,na sucho", tzn. bez uzycia wody. Czyszczenie bedzie polegac na
mechanicznym usunieciu pomiotu kurzego z budynkow inwentarskich, czyszczenie na sucho,
dezynfekcja kubatury budynkow inwentarsk ich , wprowadzenie nowej sci6^ki do budynkow
inwentarskich , zamglawianie sciotki , podgrzewanie kubatury budynkow inwentarskich - przed
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przyjeciem pisklat. Kazdorazovvo po zakonczeniu cyklu budynek b?dzie czyszczony
i dezynfekowany. Po kazdym etapie hodowli czyszczeniu i konserwacji podlegac b?da urzadzenia.
Sprawdzac si? b?dzie dziaJanie wszelkiego rodzaju mechanizmow - wentylacja, urzadzenia
podajace pasz? i wod?, oswietlenie, ogrzewanic. W zwiazku z tym, ze projektuje si? system
czyszczenia ,,na sucho" nie beda powstawaly scieki technologiczne. Zb io rn ik i na scieki
technologiczne projektuje si? na wypadek sytuacji "awaryjnej", tzn. takiej, w ktorej wymagane
bedzie uzycie nievvielkiej ilosci wody, vv celu doczyszczenia silnie zabrudzonych povvierzchni.
Sytuacje takie zdarzaja si? sporadycznie, gdyz zvvykle wyslarcza czyszczenie ,,na sucho", ale
w dbalosci o srodowisko gruntowo-wodne, kierujac si? zasadq bezpieczenstwa zaprojektovvane bedcj
zbiorniki na scieki technologiczne.

Kurn iki zostanq rowniez wyposazone vv system chfodzenia poprzez zamglawianie.
Dodatkovvo ten uklad pozwala wiazac kurz vv pomieszczeniu. W ukladzie chlodzenia
wysokocisnieniowego, rozpylone czqsteczki vvody dostajq. si? do powietrza wewn?trznego.
Czastki te odparowuja vv cieptym powietrzu, a tym samym schladzaja powietrze. Odpowiednie
chlodzenie vvysokocisnieniovve spravvia, ze mozliwe jest zmniejszenie temperatury vv budynku
zywego inwentarza bez zwi?kszania wilgotnosci powietrza o negatyvvnych konsekwencjach
zarovvno dla zvvierzqt jak i dla sciolki,

Projektowane budynki inwentarskie - kurnik i , vvyposazone zostanq w nast?pujijce instalacje:
elektryczna, w tym oswietlenia, wodnq, wentylacji mechanicznej i gravvitacyjnej, zadawania
paszy i ogrzewania.
Energia elektryczna na terenie inwestycji zuzywana b?dzie przede wszystkim na: rozdzial
paszy i wentylacj? k u r n i k o w . Szacunkowe zapotrzebowanie na energi? e lektryczna
wynos ic b?dzie ok. 1 1 704 980 kWh/cykl.

Do pqjenia drobiu przewidziane sq 4 systemy l i n i i vvodnych, rozmieszczonych wzdkiz
kazdego budynku. Projektowany jest system pqjenia kropelkowego, ktorego zaleta jest przede
wszystkim duzy poziom czystosci oraz mniejszy stopicn zawilgocenia sciolki. Woda pobierana
b?dzie z istniejqcej gminnej sieci wodociagowej. Przewidywane zuzycie wody na potrzeby
dziahmia projektowanych budynkow inwentarskich (pojenie, cele socjalno - bytowe,
zamgtawianie) wynosic b?dzie ok. 34 398,9 m3/rok.

Pasza z projektowanych silosovv dostarczana b?dzie szczelnym paszocicjgiem do koszy
zasypovvych na l in iach paszowych. Zadawanie paszy odbyvvac si? b?dzie automatycznie.
Zywienie d rob iu oparte b?dzie na pelnovvartosciovvych gotovvych mieszankach paszowych
zadawanych vv zaleznosci od etapu chowu. W ciagu roku zuzycie paszy ksztahowac si? b?dzie na
poziomie okolo 11 394,8 Mg/rok.

P l anowane b u d y n k i i n w e n t a r s k i e zostana vvyposazone w system wen ty l ac j i
dachowej i szczytowej scharakteryzowanej w pkt. I l l niniejszej decyzji. W celu zapewnienia
odpowiedniego mikroklimatu w kurnikach, zastosuje si? wentylacj? nawiewno - wywievvna,
opierajaca si? na szeregu wlotow powietrza umieszczonych vv scianach bocznych cz?sci
inwentarzowej oraz wentylatorach wyciagovvych dachowych i szczytowych. Wloty powietrza
b?dq odpovviednio dobrane do vvydajnosci planowanych do zainstalowania wentylatorow, a ich
przepustowosc b?dzie sterowana automatycznie. Wloty powietrza zostanq tak wykonane, aby nie
powodowac przeciqgow czy tez niekontrolowanych spadkow temperatury.

Projektowane budynki inwentarskie ogrzewane b?dq gazem ziemnym z gazociagu
vv drodze gminnej (dziaika nr ewid. 290), za pomoca dmuchaw powietrznycli zasi lanych
z kotlowni c.o. Zainstalowanych zostanie 8 kotlow gazowych o mocy do 300 kW kazdy.
Kotlownie zlokalizowane b?dq w cz?sci frontowej budynkow. Eksploatacja kotlowni b?dzie
odbywala si? w cyklu zmiennym w trakcie roku, a ich praca uzalezniona b?dzie glownie od pory
roku i etapu cyklu chowu. K u r n i k i b?da ogrzewane w okresach przygotowania ich do
zasiedlenia. W sezonach letnich, eksploatacja kotlowni sprowadzac si? b?dzie glownie do
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wyrownania wilgotnosci \vewna_trz obiektu. System ogrzewania bedzie kompatybilny
z systemem wentylacyjnym. Budynek administracyjno - socjalny ogrzewany bedzie kottem
gazovvym o mocy do 40 kW.

W ramach intensyvvnego chowu powstawac bedzie pomiot kurzy wraz ze sciolka
o maksymalnej ilosci ok. 4571,5 ton rocznie. Sciofka bedzie wymieniana przed kazdym
umieszczeniem w nim no we go stada kurcz^t. Jako sciotke^ uzywac sie bedzie gotowa., zakupiona
mieszanine wiorow iglastych i odpovviednio dobranego torfu. Sciotka ta zawiera kontrolowana
zawartosc wilgoci - z tego wzgledu zalccamy rozsc ie lanie jej w nagrzanym obiekcie ( temp,
posadzki 28-31 stopni C). Wilgoc zostanie oddana do powietrza podnoszac jego wilgotnosc,
co jest wskazane dla pierwszych 1-2 dob po zasiedleniu obiektow hodowlanych. Sciolka bedzie
przywozona bezposrednio na ferine. Obornik kurzy bedzie w calosci przekazywany jako
odpad specjalistycznej firmie, zajmujacej sie produkcja podloza do uprawy pieczarek po kazdym
cyklu. Pomiot nie bedzie zagospodarovvany na uzytkach rolnych. W ciagu roku wystapi ok. 6,5
rzutow drobiu, natomiast przerw technologicznych w ciagu roku, podczas ktorych nastepowac
bedzie usuwanie pomiotu kurzego, bedzie lacznie 6.

Na terenie fermy znajdowac sie bedzie 5 szczelnych zbiornikow na socjalno-bytowe
nieczystosci plynne o poj. do 6 m kazdy. Nieczystosci bedjj wyvvozone wozem asenizacyjnym do
oczyszczalni sciekow.

Inwestor odprowadzal bedzie wody opadowe i roztopowe powierzchniowo na tereny zielcni,
biologicznie czynne, w obr^bie dzialki, do ktorej posiada tytui prawny.

Wszystkie upadJe sztuki na tychmias tovvo u s u w a n e beda z h a l i , czasowo
magazynovvane vv planowanej chtodziarce, a nastepnie niezwlocznie - maksymalnie do
k i lkunas tu godzin od ich powstania, powinny bye odbierane przez koncesjonovvana firing
zevvnetrzna (zajmujaca si? unieszkodliwianiem odpadow Kategorii 2) do ich utylizacji.

Uwzgl^dniajac fakt, iz przedmiotovva invvestycja objeta bedzie pozvvoleniem
zintegrowanym tut. organ w niniejszej decyzji vvskazal w warunkach uzgodnienia srodki
minimalizujace uciazliwosci zapachowe wskazane w Raporcie i jego uzupemieniach. Skutecznosc
tych srodkow wzgledem najblizszej zabudowy povvinna bye zvveryfikowana na etapie wydania
pozwolenia zintegrowanego. Kluczowe na tym etapie procesu inwestycyjnego jest okreslenie
wymagan do projektu budowlanego, co zostalo uczynione, a ze wzgledu na brak planowanych
przez inwestora urz^dzen redukujacych uciazliwosci zapachowe (np. biof i l t row, pkiczek),
urzadzen tak ich nie okreslono w warunkach decyzji. Inwestor przewidziat srodki
minimalizujace uciazliwosci zapachowe zwiazane przede wszystkim ze sposobem prowadzenia
chowu.

Przedmiotowe przedsiewziecie powinno wypelniac najlepsze dost^pne techniki okreslone
w konkluzjach BAT szczegolowo ocenione przez organ wydajacy pozwolenie zintegrowane.
Ryzykiem inwestora pozostaje wykazanie przed tym organem speinienie wymogow prawnych
tym zakresie.

Z procesem real izacj i przeds ievvziec ia zvviazana bedzie okresowa emisja
zanieczyszczen do powietrza z prac transportowych, ziemnych i budowlanych, a takze emisja
halasu vvytwarzanego przez maszyny i srodki transportu. Wymienione wyzej emisje nie beda
mice istotnego znaczenia, tym bardziej, ze b^dq one zwiazane z oddzialywaniami krotkotrwalymi
zwiazanymi z okresem budowy - odvvracalne. Us t f jp i f j one wraz z koncem budowy obiektu i nie
spowoduJEj kumulacji negatywnych skutkow w srodowisku.

Ocenia sie, ze w wyniku eksploatacji kurnikow nastepowac bedzie emisja do srodowiska:
sciekow bytowych;

- obornika;
- wod opadowych i roztopowych;
- odpadow komunalnych, odpadow przemystowych i odpadow niebezpiecznycb;
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- zwlok zwierzat;
- pylow i gazow emitowanych do powietrza z budynkow invventarskich, pytow emitovvanych

z instalacji do przeladunku magazynowania pasz, pylow i gazow emitowanych z instalacji do
energetyczncgo spalania paliw.
Z r o d l a m i emis j i do powietrza atmosferycznego bedzie spa lan ie p a l i w

w nagrzevvnicach i agregacie prcjdotworczym, chow zwierzat z ktorego zanieczyszczania
(glowme pyl, amoniak) odprowadzane sa wentylatorami do atmosfery oraz zaladunek
i dystrybucja paszy. W celu ograniczenia u w a l n i a n i a si? do powietrza gazow w tym odorantow
w podejmowanym chovvie przewidziana jest vventylacja mechaniczna uzupelniona wlotami
powietrza w scianach kurnika , w celu stworzenia odpowiedniego mikrokl imatu chowu brojlerow.
Wobec powyzszego uwzgledniono to przy okreslaniu warunkow eksploatacji obiektu.

Zrodlem emisj i halasu beda przede wszystkim wentylatory i ruch pojazdow. Emisja
halasu do srodowiska w trakcie eksploatacji przedsiewziecia nie moze naruszac standardow
jakosci srodowiska i winna bye zgodna z dopuszczalnymi wartosciami okrcslonymi przepisami
prawa, charakterystycznymi dla terenu oddzialywania przedsiewziecia.

Na etapie realizacji i eksploatacji inwestycji nalczy stosowac sprzet i urzadzenia w dobrym
stanie technicznym zgodnie z obowiqzujacyini przepisami prawa, gwarantujac dotrzymanie
wartosci dopuszczalnych poziomow halasu na terenach podlegaj^cych ochronie akustycznej.

Najblizej polozone budynki chronione akustycznie to zgodnie z klasyfikacja akustyczna
organu gminy - tereny zabudowy zagrodowcj na dzialce inwestycyjnej nr 4/2 obreb Kalen gm.
Wolborz oraz tereny zabudowy mieszkaniowcj jednorodzinnej na dzialce nr 6/2 obreb Kalen
gm. Wolborz bezposrednio przylegaja_ce do poludniowej granicy dziaJki inwestycyjnej o nr 6/1
obreb Kalen gm. Wolborz. Zasieg oddzialywania akustycznego wykracza poza teren inwestycji.
W celu zapobiezenia ponadnormatyvvnego oddzialywania akustycznego na vv/w obszary
chronione akustycznie vv raporcie opisano srodki minimalizujace w postaci t lumikow na
wentylatory dachowe w pi^ciu kurnikach oraz ekrany akustyczne planowane do zamontovvania
przy wcntylatorach szczytowych wszyslkich osmiu kurnikow, ktorych parametry i lokalizacje
zostaly wskazane w pkt. 1 1 1 niniejszej dccyzji.

Wody opadowe i roztopowe z dachow budynkow kierowane bedq bez posrednictwa systemu
kanalizacyjnego na tereny zielone w granicach wlasnosci inwestora.

Funkcjonowanie przedmiotowej inwestycji bedzie zwiijzane rowniez z powstaniem
odpadow. Zgodnie z informacjami przedstawionymi w raporcie przewiduje sie wytwarzanie
nastepujacych rodzajow oraz ilosci odpadow:

- odpady inne niz niebezpieczne
Rod

odpadu

1501 01
150102
160216
1602 14

200301

Rodzaj odpadtnv

Odpudy opakouuniowe /, papicru i tcktury
Odpady opakowaniowc z twor/.yw s/tucznydi

Elcmcnty usunii;te xe xu/yt\ch ur/ndxen innc nix wymicnione \ 16 02 15
Zuzyte urzadzcnia inne niz \vymicnionc w 16 02 09 do 16 02 12

Niesegregowane (zniicszanc) odpady komunalne

Przewidyuana
ilosc |M«/rok|

1.00
1.005
0.10
0.10
1.50
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- odpady niebezpieczne:
Kod

odpadu

15 02 02*

1602 13*

Rodzaj odpadow

Sorbcnty, matcrialy filtracyjnc (\ tym filtry olejowe nieuj? tc w innych grupach). ikaniny do
wycierania (np. szmaty, scierkl) 1 ubrania ochronnc zanicczyszczone substancjami

niebezpiccznymi (np. PCR)
Zuzyte urzadzenia zawierajace niebezpieczne elementy inne niz wymienione \ 16 02 09 do 16 02

12 (swietlo\vki. rt^ciowki)

Przewidywana
ilosc [Mg/rok]

0.01

0.01

Wszystkie rodzaje odpadow powstajacych w wyniku funkcjonovvania przedmiotowego
przedsievvziecia bed£j przekazyvvane wylqcznie podmiotom, ktore uzyskaty zezvvolenie wlasciwego
organu na prowadzenie dziatalnosci w zakresie gospodarki odpadami.
Ponadto niektore rodzaje odpadow tj. 1 5 0 1 01, mozna wykorzystac, zgodnie z obowi^zujqcymi
przepisami prawa. Sposob magazynowania odpadow wskazano w pkt, II niniejszej decyzji.

Ponadto podczas badania i leczenia zwierzfjt na terenie gospodarstvva moga_ powstawac odpady
weterynaryjne. Za gospodarke odpadami weterynaryjnymi odpowiadac beda^ lekarze
weterynaryjni, ktorzy zajmowac sie bedij leczeniem i dogladaniem zwierzqt u Inwestora.
W/w odpady nie bedq magazynowane tymczasowo na terenie przedsievvziecia, lecz beda
bezposrednio po vvytworzeniu zabierane przez lekarza weterynari i obslugujcjcego gospodarstvvo,
ktory jest zobowifjzany posiadac umow? z odpowiedn im podmiotem pos iada jqcym
zezwolenie na zbiorke i transport odpadow weterynaryjnycb (niebezpiecznych).

Realizacja planowanych obiektovv oraz elementow infrastruktury przedsiewziecia powinna
nastapic z zachowaniem wymagan okreslonych w ak tua lnycb przepisach prawa, w tym
z zachowaniem vvymaganych odieglosci i wykonania pasa zieleni zlozonego z roslinnosci
srednio- i wysokopiennej. Celem realizacji pasow zieleni oprocz funkcji krajobrazowych jest
redukcja uciqzliwosci zapachowych oraz zapobieganie rozprzestrzenianiu sie pylow
i zanieczyszczen mikrobiologicznych.

F u n k c j o n o w a n i e przedsiewziecia z w i ^ z a n e bedz i e z o d d z i a l y w a n i a m i
b e z p o s r e d n i m i i posrednimi, wtornymi i s k u m u l o w a n y m i . Oddzialywanie wykracza poza
granice dzia lk i inwestora i ma cha rak te r l o k a l n y l u b ponad l o k a l n y w za l eznosc i od
rodzaju oddz ia lywania . Powyzej w niniejszej decyzji opisano zasieg oddzia tywania na
k l i m a t akustyczny. W kwesti i o d d z i a l y w a n i a na powietrze a tmosferyczne o d d z i a l y w a n i e
inwes tyc j i bedzie p o n a d t o k a l n e i przebieg izo l in i i stezenia poszczegolnych substancji ma
znaczenie wiekszy zasieg, aczkolwiek zgodnie z o b l i c z e n i a m i dyspersji zanieczyszczen poza
terenem inwestycj i stezenia te nie beda ponadnormatywne. Ponadto zgodnie z trescia^ raportu
przedmiotowe przedsievvziecie nie bedzie ucigzliwe zapachowo poza terenem nie b^dqcym we
wladaniu inwestora.

W raporcie o oddziaJywaniu przedsiewziecia na srodowisko vvykazano, ze funkcjonowanie
o b i e k t o w n i e spowodu je p r z e k r o c z e n i a d o p u s z c z a l n y c h poz iomow ha lasu
w s r o d o w i s k u (po zastosowaniu srodkow minimal izujqcych) oraz dopuszczalnych poziomow
i wartosci odniesienia substancji w powietrzu. Gospodarowanie odpadami w sposob
uwzglednia jacy zasady okreslone w przepisach o odpadach gwarantuje bezpieczne d la
srodowiska ich vvykorzystanie lub u n i e s z k o d l i w i a n i e . Tym samym nalezy uznac, ze
podejmowana dzialalnosc nie bedzie miala znacz^cego, negatyvvnego vvplyvvu na srodowisko.

Projektowane przedsiewziecie zlokalizovvane bedzie poza obszarami chronionymi na
podstawie ustawy z dnia 16 kvvietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2018 r. poz. 1614).
Najbli/ .ej zlokalizovvane formy ochrony przyrody to:

- obszar chronionego krajobrazu Doliny Wolborki w przyblizonej odleglosci I ,3 km;
- Sulejowski Park Krajobrazowy w przyblizonej odlegtosci 3,2 km;
- rezerwaty przyrody: Czarny Lug \ przyblizonej odleglosci 3,6 km, Lubiaszow
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w przyblizonej odleglosci 5,7 km.
Jednoczesnie nalezy stwierdzic, ze przedmiotowe przedsiewziecie z uwagi na rodzaj.

charakterystyke, skale oraz usytuowanie nie bedzie mialo znaczqco negatywnego oddzialywania
na cele ochrony, przedmioty ochrony, integralnosc i spojnosc sieci Obszarow Natura 2000,
a zwlaszcza na najblizej polozone obszary majace znaczenie dla Wspolnoty Lubiaszow w Puszczy
Pil ickiej PLH 100026 polozny w odleglosci ok. 5,7 km.

Z uwagi na polozenie przedsiewziecia w centralnej Polsce, nie ma ryzyka vvyst^pienia
transgranicznego oddzialyvvania na srodovvisko. Przedsiewziecie nie nalezy do zakladow
stvvarzajacych ryzyko vvystapienia powaznej awarii przemyslowej.

Z raportu nie wynika, by planowane przedsiewziecie realizowane bylo na obszarach
0 krajobrazie majacym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne.

I n f o r m a c j e d o s t e p n e vv R a p o r c i e o o d d z i a l y w a n i u p r z e d s i e A v z i e x i a na
s r o d o v v i s k o i uzupelnieniach do niego, SQ vvystarczajaco szczegolowe, aby ocenic
oddzialywanie planowanego zamierzenia invvestycyjnego na srodovvisko. Majijc powyzsze na
uvvadze nie wskazano potrzeby p rzep rowadzen ia ponownej oceny o d d z i a l y v v a n i a na
srodovvisko. P lanowane przeds iewziec ie po zrealizowaniu zgodnie z z a p r o p o n o w a n y m i
w Raporcie o oddzialywaniu na srodowisko ro/wiijzaniami techniczno-technologicznymi
1 organizacyjnymi, nie bedzie stwarzalo zagrozenia dla srodowiska.

W przypadku zasiedlenia terenu inwestycji przez chronione gatunki, przed rozpoczeciem
prac mogqcych doprowadzic do zniszczenia gatunkow chronionych i ich siedlisk, umyslnego
ploszenia lub niepokojenia, lub miec i n n y negatywny wpiyvv na gatunki chronione nalezy
uzyskac stosovvne zezwolenia , zgodnie z ar t . 56 us tawy z d n i a 16 k w i e t n i a 2004 r.
o ochronie przyrody (Dz.U. z 2018 r. poz. 1614).

Informacje zawarte w Raporcie i jego uzupeinieniach sa na tyle szczegolovve, ze na ich
podstawie mozna ocenic oddzia lywanie p rzeds iewziec ia na srodowisko - nie nalozono
obowiazku przeprowadzenia ponownej oceny oddzialyvvania na srodowisko.

Majac powyzsze na uwadze postanovviono jak vv sentencji.

Pouczenie
. Decyzje o srodowisko wych uwarunkovvaniach dolqcza si$ do wniosku o wydanie

pozwolenia na budowe^ Wniosek ten winien bye zlozony nie pozniej niz przed uplywem 6
lat od dnia, w ktorym niniejsza decyzja stala si^ ostateczna.

. Termin, o ktorym mowa w pkt. 1 pouczenia, moze ulec wydluzeniu o 4 lata, jezeli realizacja
przedsiewziecia przebiega etapowo i nie zmicnily si<? warunki okreslone
w ninicjszej decyzji.

. Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Samorz^dowego Kolegium Odwolawczego
w Piotrkowie Tryb, za posrednictwem Burmistrza Wolborza, w terminie 14 dni od daty
otrzymania. Z up. BURMISTRZA

fmgr inz.Maaej Kaczmarek
KIEROWNIK RfFFRATU BUDOWNICTWA

GOSPODARKI KOMUNALNEJ
Pelnomocnik inwestora. j OCHRONY SRODOWISKA
Mieszkancy i strony post$powania \vg wykazu (na tablicy ogloszeh Solcctwa Kalen, Solectwa
Stanislawovv, w siedzibie Urz^du Micjskiego i na stronie internetowej B I P Urzt^du Miejskiego
vv Wolborzu.
a/a

Do vviadoinosci:
Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Lodzi,
Paiistwowy Povviatovvy Inspektor Sanitarny vv Piotrkowie Tryb.
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fi; woj. ttidzkie
Zalqcznik

do Decyzji Burmistrza Wolborza
znak: RB.6220.5.53.2016.JR

zdnia 31.05.2019 r.

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIE^WZIEJCIA

I. Inwestor
Zaklad Drobiarski "DROB-BOGS"
Pan Jacek Boguslawski
Kaleri 5, 97-320 Wolborz
Pehiomocnik:
PBE EkoProjekt, Pan Robert Kowalski
ul. Belzacka 127, 97-300 Piotrkow Tryb.

II. Rodzaj, lokalizacja i zakres przedsi^wzi^cia
Projektowane przedsiewziecie inwestycyjne zlokalizowane bedzie w miejscowosci Kalen na

dzialkach o nr ewid: 2, 3, 4/1, 4/2, 5/1, 5/2, 6/1 gmina Wolborz. La_czna powierzchnia dzialek
vvynosi 6,5507 ha.

Dziaiki inwestycyjne o nr ewid: 2, 3, 4/1, 5/1, 5/2, 6/1 obreb Kalen gm. Wolborz sa
niezabudowane i wykorzystywane jako tereny rolnicze. Jedynie dzialka o nr ewid. 4/2 obreb
Kalen gm. Wolborz zabudowana jest b u d y n k i e m mieszkalnym, obecnie niezamieszkalym oraz
budynkiem gospodarczym.

W bezposrednim sasiedztwie planowanej inwestycji znajduja sie:
- od polnocy - tereny zadrzewione oraz tereny wykorzystywane rolniczo;
- od wschodu - droga gruntowa, dalej tereny wykorzystywane rolniczo oraz teren ubqjni

drobiu;
- od poludnia - tereny wykorzystywane rolniczo;
- od zachodu - tereny zadrzewione, nieuzytki oraz tercny wykorzystywane rolniczo.
Najblizsza zabudowa mieszkaniowa znajduje si£ na:

- dzialka nr ewid. 15 w odlegiosci ok. 1 7 1 m w k i e r u n k u poludniowo - wschodnim od
projektowanego kurnika i ok. 106 m od granicy przedmiotowej dzialki nr ewid. 6/1;

- dzialka nr ewid. 175/3 w odleglosci ok. 337 m w k ie runku polnocno - zachodnim od
projektowanego kurnika i ok. 325 m od granicy przedmiotowej dzialki nr ewid. 6/1;

- dzialka nr ewid. 175/7 w odleglosci ok. 240 m w k i e r u n k u polnocnym od
projektowanego kurn ika i ok. 151 m od granicy przedmiotowej dzialki nr ewid. 6/1;

- dzialka nr ewid. 241 w odleglosci ok. 344 m w kierunku polnocnym od projektowanego
kurnika i ok. 286 m od granicy przedmiotowej dzia lki nr ew. 2.

Przedmiotowe przedsiewziecie polegac bedzie na budowie osmiu budynkow inwentarskich -
kurnikow dla brojlerow o Jacznej obsadzie nie wiekszej niz 1798 DJP oraz niezbednej infrastruktury
technicznej.



Realizacje przedmiotowego przedsi^wzi^cia p lanuje sie na dzialkach o nr ewid. 2, 3, 4/1,
4/2, 5/1. 5/2, 6/1 obreb 001 1 Kaleri gmina Wolborz, w ramach ktorego przewiduje sie:
1. Budowe siedmiu budynkow inwentarskich wentylowanych medianicznie, o powierzchni

uzytkowej hal produkcyjnych do 2915 m dla kazdego budynku, z przynalezna czescia socjalno-
techniczna.

2. Budowe jednego budynku inwentarskiego vventylovvanego mechanicznie, o powierzchni
uzytkowej hal produkcyjnych \ budynku do 2780 m2, z przynaleznq czescia socjalno-
techniczna.

3. Budowe budynku administracyjno - socjalnego o powierzchni zabudowy do 500 m".
4. Budow^ wiaty magazynowej na sprzet gospodarczy, maszyny itp. o powierzchni zabudowy

do 500 m2.
5. Posadowienie 16 sztuk silosow paszowych o ladownosci do 30 Mg.
6. Budowe 8 zbiornikovv na scieki technologiczne o pojemnosci do 12 m .
7. Budowe 5 zbiornikow na scieki socjalne o pojemnosci do 6 m".
8. Posadowienie wagi samochodowej o ladownosci do 60 ton.
9. Wyposazenie fenny vv cztery agregaty pradotworcze o mocy si lnika do 300 kW.
10. Budow? ekranow akustycznych.
11. Wyposazenie gospodarstwa w kontener na padline.
12. Wykonanie pasow zieleni izolacyjnej.
13. Budowe niezb^dnych elementow infrastruktury technicznej (przylacza: vvody, energii

elektrycznej opcjonalnie z nashipowa stacja transformatorowa lub kontenerowa, gazu ziemnego
wraz z instalacjami po terenie).

14. Wykonanie niezbednych drog, placow manewrowych i miejsc postojowych dla samochodow
osobowych z dwoma zjazdami publicznymi z drogi gminnej.

Lqczna powierzchnia terenu inwestycji wyniesie 65 507 m", z czego l^czna povvierzchnia
zabudowy oraz terenovv utwardzonych wyniesie do 46 982,04 m", zas pozostaia cz^sc terenu
stanovvic bedzie powierzchni^ biologicznie czynna.

Zup. BURMISTRZ/V

mgr inz. Maciej Kaczmarek
KIEROWr-JIK REFERATU BUDOWMC^A'A.

GOSPODARKI KOMUNALMt?J. nOLNiCTWA
I OCHRONY '


