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P O S T A N O W I E N I E  
 

Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.), w związku z art. 63 ust. 1 i 4, a także 
art. 75 ust. 1 pkt 4 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 2016 r., poz. 353 ze zm.) i § 3 ust. 2 pkt 1, w związku 
z § 2 ust. 1 pkt 51 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie 
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71), 
uwzględniając opinię Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 
29.09.2016 roku Nr pisma WOOŚ.4241.339.2016.MSe oraz Państwowego Powiatowego 
Inspektora Sanitarnego w Krapkowicach zawartą w piśmie Nr NZ.4315.27.2016.TM z dnia 
22.09.2014 roku (data wpływu: 26.09.2016 r.), po rozpatrzeniu wniosku o wydanie decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach złożonego przez Stadninę Koni Moszna Sp. z o. o. 
Moszna ul. Wiejska 30, 47-370 Zielina 
 
 

p o s t a n a w i a m 
 
 

1. nałożyć obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla 
przedsięwzięcia pn.: ,,Rozbudowa i przebudowa fermy krów mlecznych w Kórnicy” 
zlokalizowanego na działkach nr: 1366/4, 1366/15, 1355/30 i 1365 k.m. 6, obręb 
Kórnica;      

2. ustalić zakres raportu o oddziaływaniu przedmiotowego przedsięwzięcia 
na środowisko, w zakresie zgodnym 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. z 2016 
r., poz. 353 ze zm.), ze szczególnym uwzględnieniem:  

 wpływu przedsięwzięcia na środowisko gruntowo-wodne, 

 wpływu przedsięwzięcia na klimat akustyczny, 

 wpływu przedsięwzięcia na stan powietrza atmosferycznego, w związku z emisją 
odorów, wraz z określeniem, w jaki sposób przewiduje się ograniczenie emisji odorów 
pochodzących z hodowli bydła, 

  informacji umożliwiających ocenę czy realizacja przedsięwzięcia nie spowoduje 
nieosiągnięcia celów środowiskowych o których mowa w art. 81 ust. 3 ustawy ooś 
(w kontekście spełnienia wymogów Ramowy Dyrektywy Wodnej), 

 kwestii zmian klimatu, ich łagodzenia i przystosowania do tych zmian oraz odporności 
przedsięwzięcia na klęski żywiołowe, 

 wpływu przedsięwzięcia na krajobraz, w tym krajobraz kulturowy,  

 wnikliwej analizy konfliktów społecznych. 
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U z a s a d n i e n i e 
 

Dnia 07.09.2016 roku do tut. urzędu wpłynął wniosek złożony przez Stadninę Koni 
Moszna Sp. z o. o. Moszna, ul. Wiejska 30, 47-370 Zielina o wydanie decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: ,,Rozbudowa i przebudowa 
fermy krów mlecznych w Kórnicy”. Zgodnie z § 3 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów 
z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać 
na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71) przedsięwzięcia polegające na rozbudowie, 
przebudowie lub montażu realizowanego lub zrealizowanego przedsięwzięcia wymienionego  
w § 2 ust. 1 i niespełniające kryteriów, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 1, w związku 
z § ust. 1 pkt 51 (chów lub hodowla zwierząt w liczbie nie mniejszej niż 210 dużych jednostek 
przeliczeniowych inwentarza (DJP)) kwalifikują się jako przedsięwzięcia mogące potencjalnie 
znacząco oddziaływać na środowisko, które mogą wymagać przeprowadzania oceny 
oddziaływania na środowisko.   

Kompletny wniosek został umieszczony w publicznie dostępnym wykazie danych 
o środowisku i jego ochronie prowadzonym przez Wydział Gospodarki Gruntami, Rolnictwa 
i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach. 

W konsekwencji złożenia kompletnego wniosku wszczęto postępowanie 
administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla 
planowanego przedsięwzięcia, o czym Burmistrz Krapkowic powiadomił strony postępowania 
Zawiadomieniem nr GGR.6220.25.2016 z dnia 13.09.2016 r.  

Z dołączonej do wniosku karty informacyjnej przedsięwzięcia wynika, że planowane 
przedsięwzięcie będzie polegać na przebudowie istniejącej obory alkierzowej, w celu 
przystosowania jej do wolnostanowiskowego chowu bydła i automatycznego udoju, 
z rozbudową o nową halę obory. 

Ponadto w ramach projektowanej inwestycji przewiduje się: 

 przebudowę zlewni mleka, 

 budowę wiaty dla krów, 

 montaż silosów kiszonkowych, 

 utwardzenie części placu,  

 rozbudowę kanalizacji deszczowej, 

 nową kanalizację gnojownicy, 

 przebudowę instalacji energetycznej. 
Po realizacji przedsięwzięcia, łączna obsada zwierząt w całym gospodarstwie, 

po jego rozbudowie, wyniesie 432 DJP. 
Dla terenu realizacji inwestycji brak jest miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego. 
Otoczenie planowanego przedsięwzięcia stanowią: 

 od południa – tereny roślinności trawiastej i upraw rolnych,  

 od zachodu – tereny upraw rolnych, 

 od wschodu – tereny zadrzewione, za którymi znajdują się tereny upraw rolnych oraz 
w dalszej odległości zabudowa mieszkaniowa miejscowości Kórnica,  

 od północy – tereny gospodarstwa, a za nimi teren zabudowy mieszkaniowej. 
Najbliższy teren zabudowy mieszkaniowej, chronionej ze względu na hałas, 

zlokalizowany jest w odległości ok. 60 m w kierunku północnym od granicy terenu inwestycji. 
Biorąc pod uwagę powyższe oraz wypełniając dyspozycje art. 64, ust. 1 ustawy 

z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie (…)  
(Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze zm.) pismem Nr GGR.6220.25.2016 z dnia 13.09.2016 r. 
zwrócono się do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krapkowicach oraz 
do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu o wydanie opinii, co do obowiązku 
przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko, 
załączając do pism kartę informacyjną przedsięwzięcia oraz kopię wniosku inwestora 
o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. 
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W dalszym toku przedmiotowego postępowania administracyjnego otrzymano:   
1. opinię sanitarną Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krapkowicach 

Nr NZ.4315.27.2016.TM z dnia 22.09.2016 r. (data wpływu: 26.09.2016 r.) 
nakładającą na Inwestora obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania 
na środowisko, określając jednocześnie zakres raportu oddziaływania 
przedsięwzięcia na środowisko, który winien zawierać informacje, wynikające 
z art. 66 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji 
o środowisku i jego ochronie (…). Organ opiniujący swoje stanowisko uzasadnił 
faktem, że przeprowadzenie postępowania w sprawie oceny oddziaływania 
przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko jest konieczne z uwagi na mogące 
wystąpić w trakcie eksploatacji inwestycji uciążliwości i zagrożenia dla środowiska. 
Opracowanie ,,Raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko …” pozwoli 
na szczegółową analizę oddziaływań inwestycji w zakresie wymogów sanitarno-
higienicznych i zdrowotnych; 

2. postanowienie o numerze WOOŚ.4241.339.2016.MSe z dnia 29.09.2016 r., w którym 
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu wyraża opinię, 
że dla przedsięwzięcia pn.: ,,Rozbudowa i przebudowa fermy krów mlecznych 
w Kórnicy”  istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. 
Jednocześnie w w/w postanowieniu organ opiniujący ustalił zakres raportu 
o oddziaływaniu przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko, który należy 
sporządzić zgodnie z art. 66 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu 
informacji o środowisku i jego ochronie (…), ze szczególnym uwzględnieniem: 
wpływu przedsięwzięcia na środowisko gruntowo-wodne, klimat akustyczny, stan 
powietrza atmosferycznego (w związku z emisją odorów pochodzących z hodowli 
bydła). Ponadto w raporcie należy uwzględnić informacje umożliwiające ocenę czy 
realizacja przedsięwzięcia nie spowoduje nieosiągnięcia celów środowiskowych, 
o których mowa w art. 81 ust. 3 ustawy ooś (w kontekście spełnienia wymogów 
Ramowej Dyrektywy Wodnej), a także w kwestii zmian klimatu, ich łagodzenia 
i przystosowania do tych zmian oraz odporności przedsięwzięcia na klęski żywiołowe 
i wpływu przedsięwzięcia na krajobraz, w tym kulturowy oraz wnikliwej analizy 
konfliktów społecznych. 

 
Na podstawie dokumentów zgromadzonych w przedmiotowej sprawie stwierdza się, 

że zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego oraz uciążliwości związane z emisją hałasu 
podczas realizacji inwestycji związane będą z prowadzonymi pracami budowlanymi. 
Uciążliwości te będą miały charakter krótkotrwały i ustaną z chwilą zakończenia prac. 

Eksploatacja planowanej obory będzie powodować emisje zanieczyszczeń 
do powietrza z procesu hodowli zwierząt oraz procesów pomocniczych, spalania paliw 
w silnikach pojazdów poruszających się po terenie przedsięwzięcia, a także będzie 
powodować powstawanie odorów, co stanowi szczególną uciążliwość dla otoczenie i może 
powodować konflikty społeczne. Należy w raporcie przeanalizować emisję odorów 
i ich wpływ na najbliższą zabudowę mieszkaniową, z uwzględnieniem róży wiatrów.  
 Źródłem emisji hałasu, w trakcie funkcjonowania przedsięwzięcia, będą głównie 
pomieszczenia: chłodni i udojni, których eksploatacja może stanowić znaczną uciążliwość 
na najbliższych terenach chronionych pod względem akustycznym. 
 Najbliższa zabudowa chroniona akustycznie znajduje się w odległości poniżej 100 m, 
od terenu przedsięwzięcia. 
 W związku z realizacją przedsięwzięcia będą powstawały: 

 ścieki bytowe – które będą odprowadzane do szczelnego, wybieralnego zbiornika 
o poj. 40 m³ i okresowo wywożone wozami asenizacyjnymi do oczyszczalni ścieków,  

 ścieki powstające z mycia instalacji udojowej, odprowadzane będą do szczelnego, 
wybieralnego zbiornika o pojemności 40 m³, a następnie będą przekazywane 
odbiorcom zewnętrznym, 

 wody opadowe i roztopowe z dachu przebudowywanej i rozbudowywanej obory, 
odprowadzane będą do kanalizacji deszczowej, natomiast wody opadowe 
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i roztopowe z dachów pozostałych obiektów oraz dróg i terenów utwardzonych, 
odprowadzane będą powierzchniowo po terenie należącym do inwestora. 
 

 Powstająca gnojownica, będzie magazynowana w zbiorniku o poj. 3013 m³, 
a następnie  wykorzystywana jako nawóz na gruntach użytkowanych przez Inwestora. 
 W raporcie oddziaływania na środowisko należy uwzględnić elementy pozwalające 
 na ocenę spełnienia wymogów art. 81 ust. 3 ww. ustawy ooś, tj. możliwości spowodowania 
nieosiągnięcia celów środowiskowych, zawartych w planie gospodarowania wodami 
na obszarze dorzecza Odry. 
  Na etapie realizacji przedsięwzięcia przewiduje się powstawanie odpadów 
niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne. Wszystkie odpady będą zbierane 
i magazynowane selektywnie, a następnie przekazywane podmiotom posiadającym 
stosowne zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami.  

Przedsięwzięcie będzie realizowane poza granicami form ochrony przyrody, o których 
mowa w art. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2014 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r., 
poz. 1651, z późn. zm.), w tym poza stwierdzonymi dotychczas stanowiskami gatunków 
chronionych i ich siedliskami, a zatem nie będzie naruszać obowiązujących w stosunku 
do nich zakazów. Jednocześnie projekt realizowany będzie w odległości ok. 9 km od obszaru 
Natura 2000 Żywocickie Łęgi PLH160019, dla którego ustanowiono plan zadań ochronnych 
(Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 16 października 
2015 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 
Żywocickie Łęgi PLH160019 - Dz. Urz. Woj. Op. z 2015 r. , poz. 2226). W w/w akcie 
prawnym zidentyfikowano istniejące i potencjalne zagrożenia dla zachowania właściwego 
stanu ochrony siedlisk i gatunków będących przedmiotem ochrony oraz zidentyfikowano cele 
działań ochronnych. Realizacja przedmiotowego projektu nie będzie generowała 
wskazanych w planie zadań ochronnych zagrożeń, a także nie wpłynie na możliwość 
osiągnięcia celów działań ochronnych. Dodatkowo realizacja przedsięwzięcia wiąże się 
z koniecznością wycinki drzew kolidujących z inwestycją, na którą inwestor posiada 
stosowne zezwolenie.   

Uwzględniając lokalizację przedmiotowego przedsięwzięcia stwierdza się, 
że nie będzie ono związane z obszarami, o których mowa w art. 63 ust. 1 ustawy 
o udostępnianiu informacji  o środowisku i jego ochronie (…), a mianowicie z: 

 obszarami wodno-błotnymi oraz innymi obszarami o płytkim zaleganiu wód 
podziemnych; 

 obszarami wybrzeży; 

 obszarami górskimi lub leśnymi; 

 obszarami objętymi ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne 
zbiorników wód śródlądowych; 

 obszarami, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone; 

 obszarami o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe 
lub archeologiczne; 

 obszarami przylegającymi do jezior; 

 uzdrowiskami i obszarami ochrony uzdrowiskowej. 
W oparciu o treść ,,Programu ochrony powietrza dla strefy opolskiej, ze względu 

na przekroczenie poziomów dopuszczalnych pyłu PM10, pyłu PM 2,5 oraz poziomu 
docelowego benzo(a)pirenu wraz z planem działań krótkoterminowych” tutejszy organ ustalił, 
że przedsięwzięcie zlokalizowane będzie w obszarze Gminy Krapkowice, na terenie której 
występują przekroczenia standardów jakości powietrza dla pyłu PM10 i benzo(a)pirenu. 

    Zarówno etap realizacji jak i eksploatacji planowanego zamierzenia nie wiąże się 
z ryzykiem wystąpienia poważnej awarii. Ze względu na lokalizację  przedsięwzięcia (z dala 
od granic państwa) i jego charakter (eksploatacja powoduje jedynie lokalne oddziaływania 
w otoczeniu terenu przedmiotowego przedsięwzięcia) nie wymaga ono przeprowadzenia 
postępowania dot. transgranicznego oddziaływania na środowisko. 

Mając na uwadze powyższe, uwzględniając opinię Regionalnego Dyrektora Ochrony 
Środowiska w Opolu oraz opinię sanitarną Państwowego Powiatowego Inspektora 
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Sanitarnego w Krapkowicach, biorąc pod uwagę łączne uwarunkowania wynikające 
z zapisów art. 63 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 
(Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze zm.) organ prowadzący postępowanie w sprawie wydania 
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdza, że przedsięwzięcie pn.: 
,,Rozbudowa i przebudowa fermy krów mlecznych w Kórnicy”, którego inwestorem jest 
Stadnina Koni Moszna Spółka z o. o. Moszna, ul. Wiejska 30, wymaga przeprowadzenia 
oceny oddziaływania na środowisko i sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedmiotowego 
przedsięwzięcia na środowisko w zakresie wynikającym z treści art. 66 w/w ustawy. 
 

 
 

Mając na uwadze powyższe orzeczono jak w sentencji. 
 
 
Na niniejsze postanowienie służy stronom zażalenie w terminie 7 dni od daty jego otrzymania 
do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu ul. Oleska 19a za pośrednictwem                    

Burmistrza Krapkowic. 
 
 
 
                                                                                                                                        Z up. Burmistrza  
                                                                                                                                     Zastępca Burmistrza 
                                                                                                                                        Andrzej Brzezina 

 
 
 
 
 
 
Otrzymują: 

 
1. Stadnina Koni Moszna Sp. z o. o.  
              ul. Wiejska 30, 47-370 Zielina 
2. Agencja Nieruchomości Rolnych 
              ul. 1 – go Maja 6, 45-068 Opole 
3. Gmina Krapkowice 
              ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice 
4. a/a 
 
Do wiadomości: 
1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu 

ul. Obrońców Stalingradu 66, 45-512 Opole 
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krapkowicach  

ul. Ks. Koziołka 30, 47-303 Krapkowice 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


