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RNPP.6220.13.2019                   Gizałki, dnia 01.09.2020r. 
     - za dowodem doręczenia -  

 
 

O B W I E S Z C Z E N I E 

 
 
 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 
3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko                     
(Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.) 

 
Wójt Gminy Gizałki zawiadamia, 

 
że w dniu 01.09.2020 r. wydano decyzję odmawiającą zgody na realizację przedsięwzięcia 
polegającego na budowie budynku inwentarskiego (chlewni) o obsadzie 1996 szt. tuczników 
(279,44 DJP) wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewid. gruntu 357/1 obręb 
Wronów, gm. Gizałki, której treść zamieszczona jest poniżej. 
 
Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji                             
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz                     
o ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz. U. z 2020 r., poz. 283 z późn. zm.), jeżeli liczba 
stron postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 10, 
stosuje się przepis art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, w myśl którego strony 
mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej 
przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób 
publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach 
zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia 
publicznego ogłoszenia.  
 

 

 

 

 

RNPP.6220.13.2019              Gizałki, dnia 01.09.2020 r. 
      
 
 

DECYZJA 
 
 

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 1, art. 75 ust. 1 pkt. 4, art. 81 ust. 3 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. z 2020 r., poz. 283 z późn. zm.), § 2 ust. 1 pkt 51 lit. b Rozporządzenia Rady 
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Ministrów z dnia 26 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco 
oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839), art. 59, art. 68 pkt 1, 3 i 4 ustawy               
z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r., poz. 310 z późn. zm.) oraz art. 104 
Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.),                              
po rozpatrzeniu wniosku Pani Natalii Burchackiej zam. Wronów 30, 63-308 Gizałki  
 
 

Wójt Gminy Gizałki 

  
 

odmawia zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku 
inwentarskiego (chlewni) o obsadzie 1996 szt. tuczników (279,44 DJP) wraz z infrastrukturą 
towarzyszącą na działce o nr ewid. gruntu 357/1 obręb Wronów, gm. Gizałki. 
 
 

Uzasadnienie 
 
 
Pani Natalia Burchacka zam. Wronów 30, 63-308 Gizałki w dniu 30.12.2019 r. złożyła w tut. Urzędzie 
wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego                     
na budowie budynku inwentarskiego (chlewni) o obsadzie 1996 szt. tuczników (279,44 DJP) wraz                      
z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewid. gruntu 357/1 obręb Wronów, gm. Gizałki. 
 
Zawiadomieniem oraz obwieszczeniem z dnia 27.01.2020 r. powiadomiono strony o wszczęciu 
postępowania administracyjnego i o możliwości zapoznania się z aktami sprawy, składania swoich 
uwag i wniosków. Planowane przedsięwzięcie należy do przedsięwzięć wymienionych w § 2 ust. 2           
pkt 51 lit. b Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839) i obligatoryjnie wymaga 
przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Zgodnie z art. 33 ustawy               
z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r., 
poz. 283 ze zm.), zwanej dalej ustawą ooś, podano do publicznej wiadomości informację                             
o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko                                
i o możliwości składania uwag i wniosków w terminie 30 dni. Pismem z dnia 27.01.2020 r. wystąpiono 
do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Dyrektora Regionalnego Zarządu 
Gospodarki Wodnej w Poznaniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o uzgodnienie 
warunków realizacji przedsięwzięcia. Pismem z dnia 27.01.2020 r. wystąpiono do Państwowego 
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pleszewie o opinię dla ww. przedsięwzięcia.  
 
W dniu 3 lutego 2020 r. Pan Łukasz Tomaszewski złożył w tut. Urzędzie wniosek o udostępnienie 
raportu o oddziaływaniu ww. przedsięwzięcia na środowisko. W dniu 10 lutego 2020 r. Pan Jacek 
Dąbrowski złożył wniosek o udostępnienie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach oraz raportu o oddziaływaniu ww. przedsięwzięcia na środowisko. W dniu 12 lutego 
2020 r. odbyło się zebranie wiejskie sołectwa Wronów w sprawie planowanego przedsięwzięcia. 
Podczas zebrania mieszkańcy negatywnie zaopiniowali przedmiotowe przedsięwzięcie z uwagi na to, 
że obawiają się nieprzyjemnych zapachów pochodzących z planowanego przedsięwzięcia,                          
że inwestor nie posiada wystarczającej ilości gruntów, aby gnojowica mogła być wykorzystywana                
w sposób rolniczy, możliwości wystąpienia gryzoni, stosowania środków do dezynfekcji chlewni, 
wywożenia gnojowicy, utraty wartości gruntów w sąsiedztwie chlewni, możliwości powstania innych 
chlewni w przypadku wydania decyzji pozytywnej, wystarczającej ilości wody dla funkcjonowania 
przedsięwzięcia, możliwości karmienia świń antybiotykami, sposobu wywożenia gnojowicy, 
zapobiegania emisji odoru z budynku. Zgłaszali również uwagi dotyczące planu na wypadek 
rozszczelnienia zbiornika, a także pytali o Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Gizałki i zapisach 
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w tym Programie dotyczących tego typu inwestycji, liczby osób zatrudnionych w chlewni, a także 
korzyści dla Gminy z tej inwestycji. 
 
Planowane przedsięwzięcie polega na budowie budynku inwentarskiego o powierzchni przewidzianej 
pod stanowiska dla zwierząt wynoszącej do 1618,32 m2, w którym znajdować się będzie 1996 
stanowisk dla trzody chlewnej. Wewnątrz budynek wyposażony będzie w 48 kojców hodowlanych. 
Kojce przedzielone zostaną wzdłuż budynku korytarzem komunikacyjnym. Zasiedlanie kojców 
hodowlanych będzie odbywać się poprzez zakup warchlaków w wadze ok. 25-30 kg. Jak wynika                 
z raportu zakupione warchlaki będą przebywały w jednym kojcu od zakupu do osiągnięcia 
maksymalnej wagi ok. 110 kg. Zwierzęta w łącznej ilości maksymalnej do 1996 szt. tuczników                 
(279,44 DJP) i utrzymywane będą w systemie bezściółkowym, na rusztach. Ponadto, w ramach 
przedmiotowej inwestycji zostaną wykonane 2 silosy paszowe o pojemności 15 Mg każdy, a także 
podrusztowy zbiornik na gnojowicę pod budynkiem inwentarskim o pojemności ok. 2483 m3. 
 
Z informacji przedstawionych w raporcie wynika, że planowane przedsięwzięcie znajdować się będzie 
w otoczeniu terenów rolnych i leśnych. W bezpośrednim sąsiedztwie, od strony północnej, na działce 
nr 357/2 znajduje się zabudowa zagrodowa należąca do wnioskodawcy. 
 
Źródłami hałasu emitowanego w wyniku funkcjonowania gospodarstwa będą wentylatory systemu 
wentylacji mechanicznej projektowanej chlewni, sprężarka paszowa podczas rozładunku paszy 
silosów, praca pompy podczas pompowania gnojowicy do beczkowozu, agregat prądotwórczy i środki 
transportu – dowóz paszy, odbiór zwierząt, wywóz gnojowicy. 
 
W projektowanym budynku chlewni zainstalowanych będzie 10 wentylatorów o poziomie mocy 
akustycznej 90,9 dB, zamontowanych w dolnej części kominów wentylacyjnych. Jak wyjaśniono                   
w raporcie w najniekorzystniejszych warunkach występujących w okresie letnim w porze dziennej 
mogą pracować wszystkie wentylatory, natomiast w porze nocy maksymalnie 50 % wentylatorów. 
Oceniając oddziaływanie hałasu powodowanego przez pojazdy w raporcie przyjęto, że po terenie 
inwestycji w ciągu 8 najmniej korzystnych godzin w porze dziennej, poruszać się będzie maksymalnie 
12 pojazdów ciężkich. Ruch pojazdów odbywać się będzie tylko w porze dziennej. 

Dla powyższych warunków w raporcie wykonano obliczenia rozprzestrzeniania się hałasu                             
w środowisku i wyznaczono poziom hałasu na granicy najbliższych terenów podlegających ochronie 
przed hałasem. 

Przedmiotowa inwestycja będzie wytwarzać uciążliwości odorowe zarówno od budynku jak i od 
transportu zwierząt na teren przedsięwzięcia. 

W raporcie przedstawiono oddziaływanie przedmiotowego przedsięwzięcia na stan zanieczyszczenia 
powietrza. Źródłem emisji do powietrza będzie system wentylacji mechanicznej w projektowanym 
budynku chlewni, którym wyprowadzane będą zanieczyszczenia pochodzące z procesów chowu świń            
w tym substancje odorotwórcze takie jak siarkowodór i amoniak, powstające w wyniku rozkładu 
produktów przemiany materii tych zwierząt. Źródłem emisji niezorganizowanej będą silniki pojazdów 
poruszających się po terenie planowanego przedsięwzięcia. Odór powstawał będzie również podczas 
wywozu gnojowicy i rozwożenia na polach. 

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Gizałki został uchwalony uchwałą Nr XII/50/2015 Rady 
Gminy Gizałki w dniu 1 grudnia 2015 r. Priorytetem Programu w zakresie tego typu inwestycji jest 
ochrona powierzchni ziemi poprzez przestrzeganie zasad dobrej praktyki rolniczej (DPR) w zakresie 
ochrony gleb użytkowanych rolniczo, a także ochrona powierzchni ziemi poprzez wspieranie rolnictwa 
ekologicznego. Ponadto w Programie wskazano na spełnienie wymagań prawnych w zakresie jakości 
powietrza oraz standardów emisyjnych z instalacji, wymaganych przepisami prawa. Przedmiotowa 
inwestycja z uwagi na skalę przedsięwzięcia nie jest inwestycją ekologiczną. 
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Obsługą chlewni będą zajmowali się członkowie rodziny wnioskodawcy korzystający z zaplecza 
socjalnego w budynku mieszkalnym zlokalizowanym na działce nr ewid. 357/2. Inwestor nie planuje 
dodatkowego zatrudnienia na przedmiotowej chlewni. Ponadto Gmina Gizałki będzie miała niewielkie 
korzyści z tej inwestycji. 

Podczas zebrania w miejscowości Wronów mieszkańcy stwierdzili, że w przypadku wydania 
pozytywnej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zostaną wydane kolejne oraz karmienia 
zwierząt antybiotykami. Mieszkańcy obawiają się także, że inwestor nie jest w stanie zagwarantować, 
że nie będzie czuć uciążliwego zapachu, a także utraty gruntów na wartości oraz, że inwestycja 
spowoduje upadek małych hodowli i karmienia zwierząt antybiotykami. 
 
Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu postanowieniem znak: 
PO.RZŚ.4360.14m.2020.AO z dnia 23.03.2020 r. uzgodnił ww. przedsięwzięcie w proponowanym do 
realizacji wariancie.  

 
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu postanowieniem                                           
znak: WOO-I.4221.26.2020.IJ.3 z dnia 09.04.2020 r. uzgodnił w toku postępowania w sprawie 
wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizację ww. przedsięwzięcia. 
 
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pleszewie Opinią Sanitarną znak: ON.NS.72.3.2.2020              
z dnia 27.02.2020 r. zaopiniował ww. przedsięwzięcie w zakresie wymagań higienicznych                                  
i zdrowotnych przy spełnieniu m.in. wymagań i zaleceń wynikających z  raportu o oddziaływaniu 
przedsięwzięcia na środowisko. 

Pismem z dnia 05.08.2020 r. przedłożono Radzie Gminy Gizałki kopię uchwały nr 1/2020 Zebrania 
Wiejskiego Sołectwa Wronów wraz z kopią protokołu. Rada Gminy Gizałki nie unieważniła uchwały                
w sprawie negatywnego zaopiniowania przedmiotowej inwestycji.  
 
Przedmiotowa inwestycja została pozytywnie zaopiniowana przez organy uzgadniające, jednakże 
każdy z tych organów ocenia przedsięwzięcie w określonym zakresie. Wójt, wydając decyzję analizuje 
i ocenia wszystkie aspekty przedsięwzięcia. 
 
Mając na uwadze powyższe, orzeczono jak w sentencji decyzji. 
 
 
 

POUCZENIE 

 
 
1. Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego                  

w Kaliszu za pośrednictwem Wójta Gminy Gizałki, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. 

2.  Zgodnie z art. 127a Kodeksu postępowania administracyjnego, przed upływem terminu do 
wniesienia odwołania strona może złożyć oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wniesienia 
odwołania. Z dniem doręczenia Wójtowi Gminy Gizałki oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do 
wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna                       
i prawomocna, i nie może być zaskarżona do sądu administracyjnego. 

 

Otrzymują:  
1. P. Natalia Burchacka 
    Wronów 30 
    63-308 Gizałki, 
    w imieniu której działa pełnomocnik - 
    P. Mirosław Michalak 
    Wronów 30 
    63-308 Gizałki. 
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2. Pozostałe strony, zgodnie z art. 49 kpa. 
3. aa (MCz.). 
 
 
Do wiadomości: 
1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu 
    ul. Jana Henryka Dąbrowskiego 79 
    60-529 Poznań. 
2.  Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie 
     Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu 
     ul. Chlebowa 4/8 
     61-003 Poznań. 
3. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pleszewie 
    ul. Poznańska 30 
    63-300 Pleszew. 
4. Starosta Pleszewski 
     ul. Poznańska 79 


