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Stara Kornica, dnia 28.06.2021 r. 

OŚ.6220.2.2021 

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje 

przedsięwzięcia 
 

Na podstawie art. 75 ust. 1 pkt. 4 w związku z art. 71 ust. 2 pkt. 2, art. 84, art. 85 ustawy 

z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U z 

2021 r. poz. 247, ze zm., zwanej dalej ustawą ooś) i § 3 ust. 2 pkt 2 w związku z § 3 ust 1 pkt 104 

lit a tiret 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć 

mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839) oraz art. 104 ustawy 

z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735) po 

rozpatrzeniu wniosku z dnia 02.04.2021 r. złożonego przez Inwestora – Pana Sebastiana 

Szałucha zam. Kobylany 47A, 08-205 Kobylany reprezentowanego przez pełnomocnika Panią 

Angelikę Landzińską oraz Pana Radosława Celińskiego. 

 
Orzekam: 

I. Realizację przedsięwzięcia i stwierdzam brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania 

przedsięwzięcia na środowisko 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, gm. Stara Kornica pow. łosicki woj. 

mazowieckie. 

II. Określam warunki realizacji przedsięwzięcia biorąc pod uwagę informacje zawarte  

w art. 63 ustawy ooś. 

III. Określam  warunków lub wymagań, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b lub c ustawy ooś, 

tj.: 

1. na etapie realizacji inwestycji oszczędnie korzystać z terenu w sposób zapewniający ochronę 

środowiska wodno – gruntowego, w szczególności przed wyciekami substancji 

ropopochodnych; 

2. powstały na terenie inwestycji nawóz naturalny (gnojowica, obornik) wywozić na pola 

należące do Inwestora w okresach zezwalających na ich wykorzystanie a jego nadmiar 

przekazać na podstawie zawartych umów na odbiór tego nawozu; 

3. wodę na potrzeby pojenia i potrzeby technologiczne ujmować z gminnej sieci wodociągowej; 

4. roboty ziemne prowadzić w sposób nienaruszający stosunków wodno – gruntowych; 

5. teren budowy zaopatrzyć w sorbenty w celu neutralizacji ewentualnych wycieków z maszyn i 

urządzeń budowlanych. 

 
Uzasadnienie 
 

Wnioskodawca wnioskiem z dnia 2 kwietnia 2021 r. zwrócił się o wydanie decyzji o 

środowiskowych uwarunkowaniach na realizację 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, gm. Stara Kornica pow. łosicki woj. 

mazowieckie. Do wniosku dołączono dokumenty wymienione w art. 74 ust. 1 pkt 2, 3 i 3a Uooś. 
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 Planowane przedsięwzięcie należy do kategorii przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco 

oddziaływać na środowisko, o których mowa § 3 ust. 2 pkt 2 w związku z § 3 ust 1 pkt 104 lit a tiret 1 i  

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

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

  Zawiadomieniem z dnia 14 kwietnia 2021 r. znak: OŚ.6220.2.2021 stosownie do art. 10 i 49 oraz 

art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego Wójt Gminy Stara 

Kornica zawiadomił strony postępowania o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie 

wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia oraz o 

możliwości wnoszenia uwag i wniosków dotyczących realizacji przedsięwzięcia. 

Wójt Gminy Stara Kornica działając na podstawie art. 64 ust. 1, pkt. 1, pkt. 2 i pkt 4 ustawy ooś 

wystąpił pismami znak: OŚ.6220.2.2021 z dnia 14 kwietnia 2021 r. do Regionalnego Dyrektora Ochrony 

Środowiska w Warszawie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łosicach oraz 

Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Białej Podlaskiej o opinie co do 

potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania tego przedsięwzięcia na środowisko i ewentualnego 

zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny opinią znak: ZNS-711.4.2021.ZB z dnia 19 kwietnia 

2021 r. (data wpływu 22 kwietnia 2021 r.) wyraził opinię o braku konieczności przeprowadzenia oceny 

oddziaływania na środowisko. 

W dniu 5 maja 2021 r. wpłynęła opinia Państwego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd 

Zlewni w Białej Podlaskiej znak: LU.ZZŚ.1.4360.110.2021.MM z dnia 29 kwietnia 2021 r. o braku 

konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz o konieczności określenia w 

decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach warunków lub wymagań. 

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie postanowieniem znak: WOOŚ-

I.4220.599.2021.MŚ z dnia 5 maja 2021 r. (data wpływu 6 maja 2021 r.) wyraził opinię o braku 

konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. 

Zawiadomieniem z dnia 12 maja 2021 r. znak: OŚ.6220.2.2021 Organ zawiadomił strony ww. 

postępowania administracyjnego prowadzonego w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach, że do Urzędu Gminy w Starej Kornicy wpłynęło postanowienie Regionalnego 

Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie oraz opinia Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody 

Polskie Zarząd Zlewni w Białej Podlaskiej i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w 

Łosicach stwierdzające brak konieczności przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko. 

Na podstawie art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 

administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735) Wójt Gminy Stara Kornica zawiadomieniem z dnia 17 maja 

2021 r. znak: OŚ.6220.2.2021 zawiadomił strony postępowania o zakończeniu postępowania oraz o 

możliwości wypowiedzenia się w zakresie zebranego materiału dowodowego w przedmiotowej sprawie 

w terminie 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia dla stron postępowania. 

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 a tiret 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie 

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839), tj.: 

„polegające na rozbudowie, przebudowie lub montażu realizowanego lub zrealizowanego 

przedsięwzięcia wymienionego w ust. 1, z wyłączeniem przypadków, w których ulegająca zmianie lub 

powstająca w wyniku rozbudowy, prze-budowy  lub  montażu  część  realizowanego  lub  zrealizowanego  

przedsięwzięcia  nie  osiąga  progów  określonych w ust. 1, o ile zostały one określone; w przypadku gdy 

jest to druga lub kolejna rozbudowa, przebudowa lub montaż, sumowaniu  podlegają  parametry  tej  

rozbudowy,  przebudowy  lub  montażu  z poprzednimi  rozbudowami,  przebudowami lub montażami, o 
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ile nie zostały one objęte decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach”, w związku z „chów lub hodowla 

zwierząt, inne niż wymienione w pkt 103, w liczbie nie mniejszej niż 40 DJP i mniejszej niż 210 DJP – jeżeli 

ta działalność będzie prowadzona w odległości mniejszej niż 210 m od terenów lub gruntów, o których 

mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w 

sprawie ewidencji gruntów i budynków, tj. mieszkaniowych, rolnych zabudowanych zajętych pod budynki 

mieszkalne, innych zabudowanych z wyłączeniem cmentarzy i grzebowisk dla zwierząt, zurbanizowanych 

niezabudowanych lub w trakcie zabudowy, rekreacyjno-wypoczynkowych z wyłączeniem kurhanów, 

pomników przyrody oraz terenów zieleni nieurządzonej niezaliczonej do lasów oraz gruntów 

zadrzewionych i zakrzewionych, nie uwzględniając nieruchomości gospodarstwa, na które-go terenie 

chów lub hodowla będą prowadzone”. 

W wyniku prowadzonego postępowania strony były  informowane o podejmowanych 

czynnościach administracyjnych. 

Na etapie całego postępowania administracyjnego żadna ze stron postępowania, społeczeństwo 

oraz organizacja ekologiczna nie wniosła żadnych protestów. 

Biorąc pod uwagę powyższe stanowiska oraz kierując się kryteriami zawartymi w art. 63 ust.1 

ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U z 2021 r. poz. 

247, ze zm.) w szczególności ze względu na: 

1) Rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia, z uwzględnieniem: 

a) skali przedsięwzięcia i wielkości zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji, a także 

istotnych rozwiązań charakteryzujących przedsięwzięcie: 

Planowane przedsięwzięcie polegało 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:  

1. płyty obornikowej o pow. ok. 144 m2,  

2. zbiornika na gnojówkę o pojemności ok. 160 m3,  

3. agregatu przenośnego o mocy ok. 16 kW.  

W ramach przedmiotowego przedsięwzięcia, na terenie inwestycyjnym planuje się:  

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

2. zbiornik na ścieki bytowe o poj. do 5 m3,  
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3. zbiornik na gnojowicę o poj. do 1650 m3,  

4. 2 szt. silosów paszowych o tonażu ok. 8 Mg i ok. 13 Mg, 

5. silos na kiszonki, 

6. konfiskator. 

Otoczenie terenu inwestycji to rozproszona zabudowa wsi, pola uprawne oraz pojedyncze 

drzewa. 

b) powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań 

przedsięwzięć realizowanych i zrealizowanych, dla których została wydana decyzja o 

środowiskowych uwarunkowaniach, znajdujących się na terenie, na którym planuje się realizację 

przedsięwzięcia, oraz w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub których oddziaływania 

mieszczą się w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia w zakresie, w jakim ich 

oddziaływania mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem: 

Nie przewiduje się możliwości kumulowania oddziaływań w stopniu powodującym wystąpienie 

znacznych uciążliwości dla otoczenia.  

c) różnorodności biologicznej, wykorzystania zasobów naturalnych, w tym gleby, wody i 

powierzchni ziemi: 

Z informacji zawartych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia wynika, że na potrzeby inwestycji 

wykorzystywana będzie woda, pobierana z gminnego wodociągu. Woda na terenie 

inwestycyjnym zużywana będzie do pojenia zwierząt, na cele socjalno – bytowe oraz do mycia 

urządzeń udojowych. Nie przewiduje się zużycia wody na proces mycia powierzchni 

hodowlanych, gdyż czyszczenie odbywało się będzie na sucho. 

d) emisji i występowania innych uciążliwości: 

Realizacja i funkcjonowanie przedmiotowej inwestycji wiązać się będzie z emisją substancji do 

powietrza, emisją hałasu oraz z wytwarzaniem odpadów i ścieków.  

Wystąpią chwilowe oddziaływania związane z emisją hałasu i spalin pochodzące z maszyn i 

urządzeń wykorzystywanych podczas budowy. 

Na etapie eksploatacji inwestycji źródłem emisji do powietrza będą procesy hodowli zwierząt 

oraz emisje niezorganizowania związane z obsługą obory. Z informacji zawartych w przedłożonej 

dokumentacji i obliczeń dołączonych do karty informacyjnej przedsięwzięcia wynika, że w 

związku z realizowaną inwestycją dotrzymane zostaną standardy jakości środowiska. 

 Odchody zwierzęce z gospodarstwa inwestora – gnojowica i obornik zostaną wykorzystane jako 

nawóz naturalny. Szacunkowa ilość gnojowicy powstającej na terenie całego gospodarstwa w 

systemie bezściółkowym wyniesie 2419,8 m3/rok. Szacowana ilość obornika powstającego na 

terenie całego gospodarstwa w systemie płytkiej ściółki wyniesie 335,6 m3/rok. Na terenie 

gospodarstwa znajduje się płyta obornikowa o powierzchni ok. 144 m2 oraz zbiorniki na 

gnojówkę o pojemności 160 m3. W ramach inwestycji planuje się wykonanie kanałów 

gnojowicowych o pojemności ok. 1650 m3. Istniejąca i planowana pojemność magazynowa dla 

nawozów naturalnych będzie wystarczająca dla planowanej inwestycji.  

Z karty informacyjnej przedsięwzięcia wynika, że do zagospodarowania azotu zawartego w 

nawozach naturalnych potrzebne będzie około 80 ha gruntów rolnych. Grunty rolne, którymi 

dysponuje Inwestor wynoszą około 28 ha, w związku z tym inwestor zawarł umowy na zbycie 

nawozów (na grunt ok. 68,6 ha). Wyprodukowane nawozy naturalne będą przechowywane w 

taki sposób, aby nie powodować odpływu azotu z terenu gospodarstwa. 
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Ścieki bytowe będą odprowadzane do szczelnego, zbiornika o pojemności ok. 5 m3, a następnie 

będą wywożone wozem asenizacyjnym przez firmę posiadającą stosowne pozwolenia, do 

oczyszczalni ścieków. 

Wody opadowe i roztopowe z powierzchni dachów i z powierzchni utwardzonych odprowadzane 

będą powierzchniowo na tereny biologicznie czynne należące do Inwestora. 

e) ryzyka wystąpienia poważnej awarii lub katastrof naturalnych i budowlanych, przy uwzględnieniu 

używanych substancji i stosowanych technologii, w tym ryzyka związanego ze zmianą klimatu: 

Planowane przedsięwzięcie nie należy do przedsięwzięć stwarzających możliwość powstania 

poważnej awarii. 

Prowadzenie robót budowlanych oraz wykonanie przedmiotowego przedsięwzięcia zgodnie ze 

sztuką budowlaną oraz obowiązującymi przepisami ppoż. i bhp zminimalizuje możliwość 

wystąpienia poważnej awarii a także wpłynie na zminimalizowanie ewentualnych skutków 

katastrof naturalnych i budowlanych. 

f) przewidywanych ilości i rodzaju wytwarzanych odpadów oraz ich wpływu na środowisko, w 

przypadkach gdy planuje się ich powstawanie: 

Etap realizacji i eksploatacji planowanej inwestycji wiązać się będzie z powstawaniem odpadów 

typowych dla etapu budowy oraz odpadów komunalnych. Wszystkie odpady będą 

magazynowane w wyznaczonym miejscu w pojemnikach/kontenerach, a następnie będą 

przekazywane uprawnionym podmiotom do zagospodarowania. Odpady powstające na etapie 

realizacji przedsięwzięcia gromadzone będą w wyznaczonym miejscu i odbierane przez 

uprawnione podmioty w celu przewozu do miejsc odzysku lub unieszkodliwiania. 

g) zagrożenia dla zdrowia ludzi, w tym wynikającego z emisji: 

Biorąc pod uwagę informacje zawarte w karcie informacyjnej przedsięwzięcia oraz charakter i 

skalę planowanej inwestycji oraz zastosowane zabezpieczenia, na etapie eksploatacji inwestycji 

standardy jakości środowiska w zakresie emisji zanieczyszczeń do powietrza oraz emisji hałasu 

będą dotrzymane. 

2) Usytuowanie przedsięwzięcia, z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska, w 

szczególności przy istniejącym i planowanym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczania się 

środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz 

uwarunkowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - uwzględniające: 

a) obszary wodno-błotne, inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych w tym siedliska 

łęgowe oraz ujścia rzek: 

Z informacji zawartych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia nie wynika, aby w miejscu 

realizacji inwestycji oraz jej pobliżu występowały obszary wodno-błotne, inne obszary o płytkim 

zaleganiu wód podziemnych, w tym siedliska łęgowe oraz ujścia rzek. 

b) obszary wybrzeży i środowisko morskie: 

Przedmiotowe przedsięwzięcie leży  poza obszarami wybrzeży i środowiskiem morskim. 

c) obszary górskie lub leśne: 

Przedmiotowe przedsięwzięcie realizowane będzie poza obszarami górskimi i leśnymi. 

d) obszary objęte ochrona, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód 

śródlądowych: 
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Z informacji zawartych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia nie przewiduje się negatywnego 

oddziaływania przedmiotowej inwestycji na stan jednolitych części wód, obszarów chronionych  

oraz na realizacje celów środowiskowych określonych w Planie gospodarowania wodami na 

obszarze dorzecza Wisły. 

e) obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin, grzybów i 

zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochrona, w tym obszary Natura 

2000, oraz pozostałe formy ochrony przyrody: 

Teren przeznaczony pod w/w inwestycję położony jest poza obszarami objętymi ochroną na 

podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55, ze 

zm.). 

Najbliżej położone obszary Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 znajdują się w odległości: 

• ok. 15,7 km od planowanej inwestycji –  obszar specjalnej ochrony ptaków Dolina Liwca 

PLB140002,   

• ok. 17,1 km od planowanej inwestycji – specjalny obszar ochrony siedlisk Ostoja 

Nadbużańska PLHl40011. 

Realizacja powyższego przedsięwzięcia nie została zidentyfikowana jako przedsięwzięcie mogące 

znacząco negatywnie wpłynąć na środowisko przyrodnicze, ze względu na lokalizację 

przedmiotowej inwestycji poza obszarami podlegającymi ochronie na podstawie ustawy o 

ochronie przyrody. 

f) obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone lub istnieje 

prawdopodobieństwo ich przekroczenia: 

Z przedstawionej dokumentacji nie wynika, aby w miejscu realizacji inwestycji oraz w jej pobliżu 

występowały obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone. 

g) obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne: 

Z informacji zawartych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia nie wynika, aby w miejscu 

realizacji inwestycji występowały obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, 

kulturowe lub archeologiczne. 

h) gęstość zaludnienia: 

Gęstość zaludnienia gminy Stara Kornica wynosi 40 os./km2 (wg danych GUS z 2019 r.). 

i) obszary przylegające do jezior: 

Planowana inwestycja położona będzie poza obszarami przylegającymi do jezior.  

j) uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej: 

W rejonie realizacji planowanego przedsięwzięcia brak jest uzdrowisk i obszarów ochrony 

uzdrowiskowej. 

k) wody i obowiązujące dla nich cele środowiskowe: 

Ze względu na lokalizacje, charakter i skalę przedmiotowej inwestycji nie przewiduje się 

oddziaływania na jednolite części wód powierzchniowych i podziemnych. Eksploatacja 

planowanego przedsięwzięcia nie będzie wpływać na osiągnięcie celów środowiskowych 

jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych. 
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3) Rodzaj, cechy i skala możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do kryteriów 

wymienionych w pkt. 1 i 2 oraz w art. 62 ust. 1 pkt. 1, wynikające z: 

a) zasięgu oddziaływania – obszaru geograficznego i liczby ludności, na która przedsięwzięcie może 

oddziaływać: 

Zasięg przestrzenny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia ograniczy się do najbliższego 

otoczenia miejsca jego realizacji. 

b) transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy 

przyrodnicze: 

Ze względu na rodzaj planowanej inwestycji oraz jej lokalizację nie wystąpi transgraniczne 

oddziaływanie na środowisko. 

c) charakteru, wielkości, intensywności i złożoności oddziaływania, z uwzględnieniem obciążenia 

istniejącej infrastruktury technicznej oraz przewidywanego momentu rozpoczęcia oddziaływania: 

Na podstawie przedłożonej dokumentacji można stwierdzić, że w związku z realizacją i 

eksploatacją planowanego przedsięwzięcia nie wystąpią oddziaływania o znacznej wielkości lub 

złożoności. Planowane przedsięwzięcie nie będzie znacząco negatywnie oddziaływać na 

środowisko. 

d) prawdopodobieństwa oddziaływania: 

Informacje zawarte w przedłożonych dokumentach potwierdzają wystąpienie oddziaływań na 

etapie realizacji i eksploatacji planowanego przedsięwzięcia. Bezpośrednie oddziaływania będą 

miały jedynie zasięg lokalny, ograniczony do najbliższego obszaru realizacji planowanej 

inwestycji. 

e) czasu trwania, częstotliwości i odwracalności oddziaływania: 

Na podstawie przedłożonej dokumentacji można stwierdzić, że oddziaływania powstające na 

etapie realizacji przedsięwzięcia będą krótkotrwałe i ustąpią po zakończeniu prac budowlanych. 

Oddziaływania powstałe na etapie eksploatacji planowanego przedsięwzięcia będą nawiązywały 

swoją częstością i czasem trwania do okresu funkcjonowania planowanej inwestycji.  

f) powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań 

przedsięwzięć realizowanych i zrealizowanych, dla których została wydana decyzja o 

środowiskowych uwarunkowaniach, znajdujących się na terenie, na którym planuje się realizację 

przedsięwzięcia, oraz w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub których oddziaływania 

mieszczą się w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia – w zakresie, w jakim ich 

oddziaływania mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem: 

Z uwagi na charakter i skalę przedsięwzięcia stwierdza się, że nie będą powstawały istotne 

oddziaływania skumulowane. 

g) możliwość ograniczenia oddziaływania: 

W przedłożonej dokumentacji zostały opisane różne metody ograniczenia oddziaływania 

planowanego przedsięwzięcia na etapie jego realizacji i eksploatacji w zakresie ochrony 

powietrza, ochrony przed hałasem, ochrony wód i gospodarki wodno-ściekowej oraz gospodarki 

odpadami. 
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Zawarte w karcie informacyjnej przedsięwzięcia informacje pozwalają na stwierdzenie, że 

inwestycja nie będzie miała negatywnego wpływu na stan środowiska przy zachowaniu zaleceń 

zawartych w niniejszej decyzji.  

Gospodarka wodno-ściekowa nie będzie miała negatywnego wpływu na wody gruntowe. Emisja 

pyłów i gazów do powietrza z przedmiotowej inwestycji nie spowoduje na terenie przyległym 

występowania stężenia przekraczającego wielkości dopuszczalne. Hałas emitowany przez 

przedsięwzięcie nie będzie przekraczał dopuszczalnych norm. 

W związku z powyższym, Wójt Gminy Stara Kornica oceniając wniosek, po rozpatrzeniu wszelkich 

okoliczności faktycznych i prawnych uznał, iż planowana inwestycja nie spowoduje naruszenia 

wymagań ochrony środowiska w zakresie wymagającym jego analizy w postępowaniu w sprawie 

oddziaływania na środowisko.  

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Stara Kornica w 

zakresie terenów zurbanizowanych zatwierdzonym Uchwałą Nr XXVI/167/2013 Rady Gminy Stara 

Kornica z dnia 26 marca 2013 roku (opublikowanym w Dz. Urz. Woj. Maz. pod poz. 7471 z dnia 03 

lipca 2013 r.) z terminem obowiązywania od dnia 5 sierpnia 2013 roku, działki ewidencyjne o nr 

753, 754/4, 754/5, , będące przedmiotem wniosku, w części położone są na obszarach 

oznaczonych symbolami: „RM” – tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, 

hodowlanych i ogrodniczych oraz „KDG-L” – tereny dróg publicznych gminnych. Działka o nr 

ewidencyjnym 754/3 w całości położona jest na obszarach oznaczonych symbolami: „RM” – 

tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych. 

Pozostałe,  części działek o numerach ewidencyjnych 753, 754/4 i 754/5 położone są na obszarze 

nieobjętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, dla którego nie ustalono 

warunków zabudowy i zagospodarowania terenu. Natomiast dla działek o nr ewidencyjnych 

754/1 i 754/2 brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

Gminy Stara Kornica. 

Spełnienie środowiskowych uwarunkowań planowanego przedsięwzięcia, określonych w 

niniejszej decyzji, powinno spowodować zaprojektowanie przedsięwzięcia w taki sposób, by jego  

eksploatacja zminimalizowała negatywne oddziaływanie na środowisko. Wskazane w niniejszej 

decyzji środowiskowej uwarunkowania oraz wnioski zawarte w opinii Państwego Gospodarstwa 

Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Białej Podlaskiej i karcie informacyjnej przedsięwzięcia 

powinny zagwarantować, by ewentualne problemy związane z możliwością potencjalnego 

zanieczyszczenia środowiska zostały rozwiązane w momencie stwierdzenia prawdopodobieństwa 

ich występowania, a ewentualne szkody powstałe w środowisku zostały natychmiast usunięte „u 

źródła”. 

 
Wobec powyższego postanowiono orzec jak w sentencji. 

 
Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji 

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

oddziaływania na środowisko (Dz. U z 2021 r. poz. 247, ze zm.) organ właściwy do wydania 

decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach podaje do publicznej wiadomości informacje o 

wydanej decyzji i o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz dokumentacją sprawy. 
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Pouczenie 

1. Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w 
Siedlcach, przy ul. Piłsudskiego 38 za pośrednictwem Wójta Gminy w Starej Kornicy w terminie 
14 dni od dnia jej doręczenia. 

2. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia 
odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia 
organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania 
przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, iż 
decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji do 
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o 
zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania. 

3. Zgodnie z art. 72 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247, ze zm.) decyzje o środowiskowych 
uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w ust. 1, 
oraz zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1a. Złożenie wniosku lub dokonanie zgłoszenia następuje 
w terminie 6 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się 
ostateczna. 

4. Złożenie wniosku lub dokonanie zgłoszenia może nastąpić w terminie 10 lat od dnia, w którym 
decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, o ile  strona,  która  złożyła  
wniosek  o wydanie  decyzji  o  środowiskowych uwarunkowaniach, lub podmiot, na który została 
przeniesiona ta decyzja, otrzymali, przed upływem terminu, o którym mowa w ust.3, od organu, 
który wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach w pierwszej instancji, stanowisko, że 
aktualne są  warunki  realizacji  przedsięwzięcia  określone  w decyzji  o  środowiskowych 
uwarunkowaniach  lub  postanowieniu,  o którym  mowa  w art. 90 ust. 1,  jeżeli  było wydane.  
Zajęcie  stanowiska  następuje  na  wniosek  uwzględniający  informacje  na temat stanu 
środowiska i możliwości realizacji warunków wynikających z decyzji o środowiskowych  
uwarunkowaniach  lub  postanowienia,   o którym  mowa w art. 90 ust. 1,  jeżeli  było  wydane.  
Wniosek,  o którym  mowa  w zdaniu  drugim, składa się do organu nie wcześniej niż po upływie 5 
lat  od  dnia,  w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna. Zajęcie 
stanowiska następuje w drodze postanowienia. 

5. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach na realizacje przedsięwzięcia nie rodzi praw do 
terenu oraz nie narusza praw własności i uprawnień osób trzecich.  

 
 
Załącznik:  
1. Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia. 

 
 

Wójt Gminy Stara Kornica 
/-/ mgr Kazimierz Hawryluk 
 
Otrzymują: 

1. Inwestor – Sebastian Szałucha 

2. Strony postępowania zgodnie z art. 49 Kpa, 

3. aa. 

Sporządziła: 
Adriana Pietruczuk 
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Załącznik Nr 1 
do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia  
Nr OŚ.6220.2.2021 z dnia 28.06.2021 r. 

 
Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia pn. „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, gm. Stara Kornica pow. łosicki woj. mazowieckie. 

 
Planowane przedsięwzięcie polegało 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:  

− biornik 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. 

Otoczenie terenu inwestycji to rozproszona zabudowa wsi, pola uprawne oraz pojedyncze 

drzewa. 

Na potrzeby inwestycji wykorzystywana będzie woda, pobierana z gminnego wodociągu. Woda 

na terenie inwestycyjnym zużywana będzie do pojenia zwierząt, na cele socjalno – bytowe oraz do mycia 

urządzeń udojowych. Nie przewiduje się zużycia wody na proces mycia powierzchni hodowlanych, gdyż 

czyszczenie odbywało się będzie na sucho. 

Na etapie realizacji przedsięwzięcia wystąpią chwilowe oddziaływania związane z emisją hałasu i 

spalin pochodzące z maszyn i urządzeń wykorzystywanych podczas budowy. 

Na etapie eksploatacji inwestycji źródłem emisji do powietrza będą procesy hodowli zwierząt 

oraz emisje niezorganizowania związane z obsługą obory. Z informacji zawartych w przedłożonej 
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dokumentacji i obliczeń dołączonych do karty informacyjnej przedsięwzięcia wynika, że w związku z 

realizowaną inwestycją dotrzymane zostaną standardy jakości środowiska. 

Odchody zwierzęce z gospodarstwa inwestora – gnojowica i obornik zostaną wykorzystane jako 

nawóz naturalny. Szacunkowa ilość gnojowicy powstającej na terenie całego gospodarstwa w systemie 

bezściółkowym wyniesie 2419,8 m3/rok. Szacowana ilość obornika powstającego na terenie całego 

gospodarstwa w systemie płytkiej ściółki wyniesie 335,6 m3/rok. Na terenie gospodarstwa znajduje się 

płyta obornikowa o powierzchni ok. 144 m2 oraz zbiorniki na gnojówkę o pojemności 160 m3. W ramach 

inwestycji planuje się wykonanie kanałów gnojowicowych o pojemności ok. 1650 m3. Istniejąca i 

planowana pojemność magazynowa dla nawozów naturalnych będzie wystarczająca dla planowanej 

inwestycji.  

Z karty informacyjnej przedsięwzięcia wynika, że do zagospodarowania azotu zawartego w 

nawozach naturalnych potrzebne będzie około 80 ha gruntów rolnych. Grunty rolne, którymi dysponuje 

Inwestor wynoszą około 28 ha, w związku z tym inwestor zawarł umowy na zbycie nawozów (na grunt ok. 

68,6 ha). Wyprodukowane nawozy naturalne będą przechowywane w taki sposób, aby nie powodować 

odpływu azotu z terenu gospodarstwa. 

Ścieki bytowe będą odprowadzane do szczelnego, zbiornika o pojemności ok. 5 m3, a następnie 

będą wywożone wozem asenizacyjnym przez firmę posiadającą stosowne pozwolenia, do oczyszczalni 

ścieków. 

Wody opadowe i roztopowe z powierzchni dachów i z powierzchni utwardzonych odprowadzane 

będą powierzchniowo na tereny biologicznie czynne należące do Inwestora. 

Etap realizacji i eksploatacji planowanej inwestycji wiązać się będzie z powstawaniem odpadów 

typowych dla etapu budowy oraz odpadów komunalnych. Wszystkie odpady będą magazynowane w 

wyznaczonym miejscu w pojemnikach/kontenerach, a następnie będą przekazywane uprawnionym 

podmiotom do zagospodarowania. Odpady powstające na etapie realizacji przedsięwzięcia gromadzone 

będą w wyznaczonym miejscu i odbierane przez uprawnione podmioty w celu przewozu do miejsc 

odzysku lub unieszkodliwiania. 

Ze względu na rodzaj planowanej inwestycji oraz jej lokalizację nie wystąpi transgraniczne 

oddziaływanie na środowisko. 

Teren przeznaczony pod w/w inwestycję położony jest poza obszarami objętymi ochroną na podstawie 

ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55, ze zm.). Najbliżej 

położone obszary Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 znajdują się w odległości: 

− ok. 15,7 km od planowanej inwestycji –  obszar specjalnej ochrony ptaków Dolina Liwca 

PLB140002,   

− ok. 17,1 km od planowanej inwestycji – specjalny obszar ochrony siedlisk Ostoja Nadbużańska 

PLHl40011. 

 
Wójt Gminy Stara Kornica 
/-/ mgr Kazimierz Hawryluk 


