Siedlce, 9 sierpnia 2A21r.
JFK Lascy Sp6lka Jawna
ul. Majora Zenona 29A
08-200 Losice
pelnomocnik:

Barbara Kot
ul. Wodniak6wTlS
08-110 Siedlce
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W6jt Gminy
Stara Kornica

Nawi4zujqc

?*

do

rozprawy adm{nistracyjnej poprzedzajqcej wydanie decyzji
o Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacjq przedsiqwlqcia polegajqcego na
,,Montazu pieca do spalania drobiowych odpad6w poprodukcyjnych na dlalce o nr ewid. 190
polozonej w miejscowo6ci Poplawy 33A, gmina Stara Kornica", przeprowadzonej w dniu 5 sierpnia
2021

w

r.

Uzqdle

Gminy Stara Kornica oraz do protok6lu z w,v. rozprawy wyja6niam:

W wierszu 9 na stronie 10 protok6lu

* wypowied2

inwestora - jest napisane ,,muszq byi
dotrzymane normy w granicach dzialki inwestora", powinno byd ,muszq byd dotrzymane normy
poza granicami dzialki lnwestora'. Obowiqzujqce normy w zakresie emitowanych zanieczyszczefi

do powietza nie mogq byC pzekraczane poza granicami dzialki, do kt6rej Inwestor posiada gtut
prawny.

W uzupelnieniu wypowiedl

- wiersz 3 str. I

ww. protokdfu informujq, 2e godnie

z art.Z

pkt. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2Q12r. o odpadach, kt6ry brzmi ,przepis6w ustawy nie stosuje siq

do zwlok zuieu4t, kt6re poniosly 5mier6 w inny spos6b

nil puez uMj, w tym zwierzqt

uSmierconych w celu wyeliminowania chor6b epizootycznych, i kt6re sq unieszkodliwiane zgodnie

z rozprzqdzeniem (WE) nr 1 06912009'.
Zgodnie

z

informacjq pzekazanq przez Inwestora przedmiotowego pzedsigwzigcia od

stycznia 2020 roku do lipca 2021 roku z terenu fermy JFK Lascy Spolka Jawna ul. Majora Zenona

294, 0&200 t-osice do firm utylizacyjnych przekazane zostalo 14,62Mg sztuk

padfych

zczego:

1)

Miroslaw Cabaj ul. Swigtojariska 5,08-110 Siedlce prowadzqcy Ztriornicq Sk6rzec

-

odebral

sztuki padle w ilo5ci 13,72M9

2)

P.P.H"Hetman Sp. zo.o. ul. Floriafiska 24, 99-311 Bedlno- odebralo sztuki padle
Mg.

w ilo6ci 0,9

Jednocze6nie lnwestor przekazal,2e iloSi sztuk padfych, kt6re bqdq poddawane spaleniu
w pzewidzianym do monta2u

pSecu nie

pzekroczy 80 Mg /rok.

Inwestor poinformowal tak2e, Ze w ostatnich latach na terenach ferm drobiu obserwowany jest

wzrost zaka2efr drobiu wirusem ptasiej grypy. 2r6dtem zaka2enia wirusem ptasiej grypy jest m.in.
wqdrujqce dzikie ptactwo. Jednym z zalecefi Lekarza Weterynarii, z uwagi na gniazdowanie na
drzewach dzikiego ptactwa, jest ograniczanie iloSci drzew na terenie ferm drobiu. W zwiqzku

z povryls4m,

nmjqc na uwadze ochronq fermy przed ewentualnym pzedostaniem sig wirusa
ptasiej grypy na jej teren, do chwili obecnej nie dokonano nasadzeri dzew. Jednocze6nie Inwestor
przekazal,2e sprawa dokonania nasadzefi drzew na terenie fermy, jest obecnie analizowana.

