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POSTANOWIENIE 
 

Na podstawie art. 123 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego 

(t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735) oraz art. 64 ust. 3 i 4 w związku z art. 64 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 (t.j. Dz. U. z 2021 

r. poz. 247, zwanej dalej „ustawą ooś”), po uwzględnieniu wniosku Wójta Gminy Stara Kornica z dnia 

14 kwietnia 2021 r., znak: OS.6220.2.2021, data wpływu do Regionalnej Dyrekcji Ochrony 

Środowiska w Warszawie w dniu 15 kwietnia 2021 r., o wydanie opinii co do potrzeby 

przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko,  

 

wyrażam opinię, że 

 

dla przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie gospodarstwa poprzez budowę obory 

wolnostanowiskowej dla bydła mlecznego na działkach o nr ew. 753, 754/1, 754/2, 754/3, 754/4, 

754/5 w miejscowości Kobylany, gmina Stara Kornica”, nie istnieje konieczność 

przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. 

 

UZASADNIENIE 

 

Do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie wpłynął wniosek Wójta Gminy Stara 

Kornica o wydanie opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko 

oraz określenie zakresu ewentualnego raportu o oddziaływaniu na środowisko dla ww. 

przedsięwzięcia, wraz z niezbędną dokumentacją, tj. wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach, kartą informacyjną przedsięwzięcia (zwaną dalej „kip”), wypisem i wyrysem  

z obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu, na którym 

zlokalizowana będzie planowana inwestycja oraz oświadczeniem wraz z uzasadnieniem,  

czy wnioskodawca jest podmiotem zależnym od jednostki samorządu terytorialnego, dla której 

organem wykonawczym w rozumieniu art. 24m ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym jest organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. 

 

W przedmiotowej sprawie należy zważyć co następuje. 

 

Rodzaj, parametry techniczne oraz zasięg potencjalnego oddziaływania na środowisko przedmiotowej 

inwestycji zaliczają ją do grupy przedsięwzięć wymienionych w § 3 ust. 2 pkt 2 w związku z § 3 ust 1 

pkt 104 lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć 

mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839). 

 

 



Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na rozbudowie gospodarstwa poprzez budowę obory 

wolnostanowiskowej dla bydła mlecznego na działkach o nr ew. 753, 754/1, 754/2, 754/3, 754/4, 

754/5 w miejscowości Kobylany, gmina Stara Kornica. Na przedmiotowym terenie jest obecnie 

prowadzone gospodarstwo rolne o obsadzie ok. 45,55 DJP. Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie 

prowadzonej hodowli z 45,55 DJP do 146,1 DJP. Wymiary zewnętrzne części hodowlanej nowej obory 

to: ok. 49 m długości, ok. 27 m szerokości, wysokość w kalenicy to ok. 9,7 m. Po wschodniej stronie 

budynku znajdowało się będzie zaplecze socjalne, technologiczne z halą udojową i zlewnią mleka. 

Część ta będzie posiadała wymiary zewnętrzne ok 13 m długości i ok. 12 m szerokości. Opracowanie 

zakłada rzędy legowiskowe dla krów dojnych, stanowiska dla jałówek cielnych w systemie 

rusztowym. Kojce grupowe dla krów zasuszonych, porodówkę i izolatkę przewidziano na głębokiej 

ściółce. System utrzymania zwierząt w projektowanej oborze oparty będzie na systemie rusztowym. 

Odchody pozostawione przez zwierzęta w korytarzach gnojowych, poprzez szczeliny w rusztach będą 

wpadały do kanałów gnojowicowych gdzie będą magazynowane do czasu. Zapewnia to czystość 

korytarzy gnojowych przy niskich kosztach sprzątania w stosunku do pełnej posadzki. Obornik  

z kojców grupowych na ściółce usuwany będzie na istniejącą płytę obornikową. Wymiana powietrza 

w nowej oborze polegała będzie na wentylacji grawitacyjnej.  

 

Aktualnie na terenie inwestycyjnym znajduje się następująca infrastruktura towarzysząca w postaci:  

− płyty obornikowej o pow. ok. 144 m2,  

− zbiornika na gnojówkę o pojemności ok. 160 m3,  

− agregatu przenośnego o mocy ok. 16 kW.  

 

W ramach przedmiotowego przedsięwzięcia, na terenie inwestycyjnym planuje się:  

− zbiornik na ścieki technologiczne o poj. do 10 m3,  

− zbiornik na ścieki bytowe o poj. do 5 m3 ,  

− zbiornik na gnojowicę o poj. do 1650 m3,  

− 2 szt. silosów paszowych o tonażu ok. 8 Mg i ok. 13 Mg, 

− silos na kiszonki, 

− konfiskator. 

 

Planowana inwestycja zlokalizowana jest poza obszarami Natura 2000, jak również poza innymi 

formami ochrony przyrody, wyznaczonymi na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie 

przyrody (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 55 ze zm.).  

 

Najbliżej położone obszary Natura 2000 znajdują się w odległości: 

- ok. 15,7 km - obszar specjalnej ochrony ptaków Dolina Liwca PLB140002; 

- ok. 17,1 km – specjalny obszar ochrony siedlisk Ostoja Nadbużańska 140011; 

- ok. 19,1 km – specjalny obszar ochrony siedlisk Ostoja Nadliwiecka 140032. 

 

Najbliższe otoczenie analizowanego obszaru to rozproszona zabudowa wsi, pola uprawne oraz 

pojedyncze drzewa. Na terenie działki inwestycyjnej znajduje się zadrzewienie i kępy krzewów, 

budynek mieszkalny z zabudową zagrodową gospodarstwa rolnego.  W miejscu przeznaczonym pod 

budowę obory nie występują rzadkie i cenne gatunki flory i fauny. Ze względu na przekształcenie  

i sposób użytkowania teren inwestycji nie stanowi dogodnego siedliska dla zwierząt i roślin.  

W wyniku realizacji inwestycji nie będą usuwane drzewa, ani kępy krzewów.  

 

Planowane przedsięwzięcie będzie stanowiło kontynuację rolniczego krajobrazu otoczenia.  

 

Biorąc pod uwagę zakres i lokalizację przedsięwzięcia, a także założenia przedstawione  

w kip, realizacja i funkcjonowanie planowanej inwestycji nie będzie znacząco negatywnie 

oddziaływać na przedmioty ochrony i integralność ww. obszarów Natura 2000, a tym samym  

na spójność Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000. Realizacja inwestycji nie przyczyni się w 

sposób istotny do zmniejszenia różnorodności biologicznej terenu oraz zwiększenia wrażliwości 

elementów środowiska przyrodniczego na ewentualne zmiany klimatyczne obszaru.  



Jednocześnie informuje się, że powyższe postępowanie nie zastępuje procedury administracyjnej 

wynikającej z art. 56 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r., poz. 55 

ze zm.) w sytuacji, gdy w wyniku realizacji przedsięwzięcia może nastąpić naruszenie 

obowiązujących zakazów w stosunku do gatunków objętych ochroną. 

 

Po przeprowadzeniu wnikliwej analizy dostarczonych wraz z wnioskiem materiałów, uwzględniając 

łącznie uwarunkowania przedstawione w art. 63 ust. 1 ustawy ooś, wyrażam opinię o braku 

konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. 

 

Zgodnie z art. 80 ust. 2 ustawy ooś właściwy organ wydaje decyzję o środowiskowych 

uwarunkowaniach po stwierdzeniu zgodności lokalizacji przedsięwzięcia z ustaleniami 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jeżeli plan ten został uchwalony  

z wyłączeniami wskazanymi w przedmiotowym przepisie. 

 

Niniejsza opinia nie zwalnia Inwestora/Wnioskodawcy od uzyskania wymaganych odrębnymi 

przepisami decyzji, uzgodnień lub zezwoleń. 
 

POUCZENIE 
 

Na niniejsze postanowienie nie przysługuje zażalenie. 
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Regionalny Dyrektor 
Ochrony Środowiska w Warszawie 

 
Arkadiusz Siembida 

/podpisano elektronicznie/ 
  


