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Komarówka Podlaska 29 luty 2012 r. 
 
 
Znak sprawy: ÓŚ.6220.1.9.2012 

POSTANOWIENIE 
  
 Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania 
administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. Nr 98 z dnia 17 listopada 2000 r., poz. 1071, ze zm.) oraz w 
związku z art. 63 ust. 1, 4, 5 i 6, art. 64 ust. 1 pkt. 1 i 2, art. 66 ust.1 i art. 68 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. Nr 199, poz. 1227 ze 
zm.) a takŜe § 3 ust. 1 pkt. 103 lit. a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r., w 
sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397), w 
związku z wnioskiem Pana Janusza Korsznia zam. Brzozowy Kąt 123, 21-311 Komarówka Podlaska 
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na 
„Rozbudowie fermy trzody chlewnej we wsi Brzozowy Kąt” przewidzianego do realizacji na działce 
nr. ewidencyjny 136 połoŜonej w miejscowości Brzozowy Kąt, gm. Komarówka Podlaska, po 
zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie Wydział Spraw 
terenowych I w Białej Podlaskiej oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w 
Radzyniu Podlaskim 
 

POSTANAWIAM 
 
1. Zawiesić postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 

zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie fermy trzody chlewnej we 
wsi Brzozowy Kąt” na działce nr ew. 136, do czasu przedłoŜenia przez wnioskodawcę raportu 
oddziaływania na środowisko w trzech egzemplarzach wraz z jego zapisem w formie 
elektronicznej 

2. NałoŜyć obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko 
3. Określić pełen zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko zgodnie z 

art. 66 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) ze szczególnym uwzględnieniem oddziaływania 
na zdrowie ludzi – hałasu i zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego oraz następujących 
elementów wymagających szczegółowej analizy: 
 
a) Zagospodarowanie powstającej w gospodarstwie gnojowicy i obornika; 
b) Przewidywane oddziaływania planowanego przedsięwzięcia obejmującego krótko-, średnio- i 

długoterminowe oddziaływania na środowisko, w tym środowisko wodno gruntowe; 
c) Wariantowanie inwestycji biorąc pod uwagę technologię utrzymania zwierząt; 
d) Wielkość emisji zanieczyszczeń z rozbudowanej fermy trzody chlewnej w oparciu o 

wskaźniki emisji; 
e) Rozwiązania moŜliwe do zastosowania w projektowanej chlewni, mające na celu ograniczenie 

uciąŜliwości odorowych związanych z procesami tuczu; 
f) Sposób załadunku pasz do silosów oraz rozwiązania mające na celu zminimalizowanie emisji 

zanieczyszczeń pyłowych do powietrza; 
g) Sposób zabezpieczenia środowiska gruntowo-wodnego w przypadku rozszczelnienia 

zbiorników gnojowych oraz propozycje monitoringu wód; 
h) MoŜliwość nakładania się oddziaływań (oddziaływania skumulowane) związanych z 

funkcjonowaniem w rejonie lokalizacji inwestycji, innych obiektów zajmujących się hodowlą 
zwierząt, ze szczególnym uwzględnieniem uciąŜliwości odorowych; 

i) Pełną analizę wpływu inwestycji na jakość powietrza z przedstawieniem rozkładu stęŜeń 
emitowanych zanieczyszczeń w postaci czytelnych załączników graficznych, z naniesionym 
układem współrzędnych i lokalizacją wszystkich emitorów. Ponadto naleŜy wykonać 
obliczenia na granicy działki inwestycyjnej z przedstawieniem izolinii stęŜeń 



jednogodzinnych dla amoniaku, siarkowodoru i tlenków azotu. Przedstawić wszystkie 
załoŜenia i dane jakie zostały wprowadzone do obliczeń komputerowych; 

j) Oddziaływania przedsięwzięcia na klimat akustyczny na etapie realizacji i eksploatacji. 
NaleŜy opisać przyjęte w analizie akustycznej załoŜenia, przedłoŜyć wydruki danych 
wejściowych wykorzystywanych w analizie akustycznej oraz wyniki tej analizy, a zasięg 
przedstawić w formie graficznej; 

k) Propozycje działań mających na celu zapobieganie i ograniczanie oddziaływania hałasu na 
tereny chronione akustycznie; 

l) Warunki hydrogeologiczne i geologiczne terenu planowanej inwestycji uwzględniające 
poziomy wodonośne (w tym uŜytkowe poziomy wodonośne), głębokość zalegania pierwszego 
poziomu wodonośnego, Główne Zbiorniki Wód Podziemnych wraz z ich obszarami ochrony, 
ujęcia wód podziemnych wraz z ich strefami ochronnymi, cieki i inne wody powierzchniowe 
oraz kierunki migracji wód, a takŜe ocenę oddziaływania przedsięwzięcia zarówno na wody 
podziemne (GZWP), jak i powierzchniowe; 

m) Odniesienie się do spełnienia celów środowiskowych w zakresie niepowodowania 
pogorszenia stanu jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych w wyniku 
realizacji przedsięwzięcia, określonych w Planie gospodarowania wodami na obszarze 
dorzecza Wisły (M. P. z 2011 r., Nr 49, poz. 549); 

n) W przypadku odpadów stanowiących produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego naleŜy 
odnieść się do zasad postępowania wynikających z Rozporządzenia (WE) nr 1069/2009 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 października 2009 r., ustanawiającego przepisy 
sanitarne dotyczące produktów pochodzenia zwierzęcego nieprzeznaczonych do spoŜycia 
przez ludzi, i uchylającego Rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 (Dz. Urz. WE L 300 z dnia 
14.11.2009 r., str. 1, z późn. zm.); 

o) Analizę i ocenę wpływu przedsięwzięcia na środowisko przyrodnicze, formy ochrony 
przyrody, w tym obszary Natura 2000, zarówno w trakcie jego realizacji, jak i 
funkcjonowania; 

p) MoŜliwość konfliktów społecznych związanych z planowanym przedsięwzięciem; 
 

UZASADNIENIE 
 

Wnioskiem z dnia 30.12.2011 r., Pan Janusz Korszeń, zamieszkały Brzozowy Kąt 123, 21-311 
Komarówka Podlaska zwrócił się do Wójta Gminy Komarówka Podlaska o wydanie decyzji o 
środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na 
„Rozbudowie fermy trzody chlewnej we wsi Brzozowy Kąt” przewidzianego do realizacji na działce 
nr. ewidencyjny 136 połoŜonej w miejscowości Brzozowy Kąt, gm. Komarówka Podlaska, 
pow. radzyński. Do wniosku dołączona została karta informacyjna przedsięwzięcia, wymagana art. 74 
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. Nr 199, 
poz. 1227 ze zm.). 

Planowane przedsięwzięcie zgodnie z § 3 ust. 1 pkt. 102 lit. a Rozporządzenia rady Ministrów 
z dnia 9 listopada 2010 r., w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko 
(Dz. U. Nr 213, poz. 1397) zostało zakwalifikowane do przedsięwzięć mogących potencjalnie 
znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek sporządzenia raportu moŜe być 
wymagany. 

Działając na podstawie art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania 
administracyjnego, Wójt Gminy Komarówka Podlaska wszczął postępowanie administracyjne w 
sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację w/w 
przedsięwzięcia, informując o tym na stronie Internetowej BIP Urzędu Gminy i tablicy ogłoszeń w 
Urzędzie Gminy Komarówka Podlaska. Zgodnie z art. 64 ust 1, pkt. 1 i 2 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, wystąpił pismem z dnia 03.01.2012 r., znak: 
OŚ.6220.1.1.2012 do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie, Wydziału Spraw 
terenowych I w Białej Podlaskiej oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w 
Radzyniu Podlaskim o wyraŜenie opinii dotyczącej obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania 
na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia oraz określenia zakresu ewentualnego raportu. 

W dniu 20.01.2012 r., do tut. Urzędu Gminy wpłynął protest podpisany przez grupę 22 osób 
będących w większości stronami postępowania, przeciw planowanej rozbudowie omawianej fermy 
trzody chlewnej. Protest pismem znak: ÓŚ.6220.1.4.2012 i ÓŚ.6220.1.5.2012 z dnia 24.01.2012 r., 
przekazany został do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie, Wydziału Spraw 
terenowych I w Białej Podlaskiej oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w 
Radzyniu Podlaskim. 



W toku postępowania inwestor uzupełnił brakujące dokumenty oraz przedłoŜył wyjaśnienia 
będące uzupełnieniem karty informacyjnej przedsięwzięcia zgodnie z wezwaniem Państwowego 
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Radzyniu Podlaskim znak ONS-NZ.700/3/12 a dnia 
23.01.2012 r., oraz pismem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie Wydział Spraw 
terenowych I w Białej Podlaskiej znak WST I.4240.3.2012.MP z dnia 23.01.2012 r. 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radzyniu Podlaskim opinią sanitarną 
znak ONS-NZ.700/3-1/11 z dnia 09.02.2012 r., (data wpływu 14.02.2012 r.) zawnioskował o 
nałoŜenie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla w/w 
przedsięwzięcia. Określił teŜ, iŜ zakres raportu powinien zawierać informacje zawarte w art. 66 ust. 1  
cytowanej wyŜej ustawy ze szczególnym uwzględnieniem oddziaływania przedsięwzięcia na zdrowie 
ludzi – hałasu i zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego. 

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Lublinie, Wydział Spraw terenowych I w 
Białej Podlaskiej pismem znak WST I.4240.3.2012.MP z dnia 22.02.2012 r., (data wpływu 
27.02.2012 r.) wyraził opinię o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na 
środowisko dla w/w przedsięwzięcia. Określił teŜ, iŜ raport naleŜy opracować zgodnie z 
wymaganiami art. 66 cytowanej wyŜej ustawy ze szczególnym uwzględnieniem wymienionych w 
pkt. 3 niniejszego postanowienia elementów. Zakwalifikował takŜe planowane przedsięwzięcie 
zgodnie z § 3 ust. 1 pkt. 103 lit. a Rozporządzenia rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r., w 
sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397). 

Biorąc pod uwagę zakres, rodzaj i lokalizację przedsięwzięcia oraz działając w myśl 
przepisów zawartych w ustawie 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. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt. 103 lit. a 
Rozporządzenia rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r., w sprawie przedsięwzięć mogących 
znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397) uznano, Ŝe przeprowadzenie oceny i 
sporządzenie raportu oddziaływania na środowisko dla w/w przedsięwzięcia jest wymagane. 

 
Wobec powyŜszego orzeczono jak w sentencji postanowienia. 

 
POUCZENIE 

 
Na niniejsze postanowienie w części określonej w pkt. 2 i 3 przysługuje stronom zaŜalenie 

do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białej Podlaskiej za pośrednictwem Wójta Gminy 
Komarówka Podlaska, w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego postanowienia (art. 65 ust. 26 
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. Nr 199, 
poz. 1227 ze zm.) 

Na postanowienie w części określonej w pkt. 1 zaŜalenie nie przysługuje (art. 63 ust. 6 
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. Nr 199, 
poz. 1227 ze zm.). 

 

Otrzymują: 
 
1. Sz. P. Korszeń Janusz 

Brzozowy Kąt 123 
21 – 311 Komarówka Podlaska 

2. Strony postępowania 
3. a/a.- KK/KK 
 
Otrzymują do wiadomości: 
 
1. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny 

w Radzyniu Podlaskim 
ul. Pocztowa 5 
21-300 Radzyń Podlaski 

2. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Lublinie 
Wydział Spraw Terenowych I w Białej Podlaskiej 
ul. Brzeska 41 
21-500 Biała Podlaska 


