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D E C Y Z J A 

O ŚRODOWISKOWYCH  UWARUNKOWANIACH 

 
Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4 oraz art. 80 ust. 1, art. 82 i art. 85 

ust. 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 (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.), art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 
1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.), 
w związku z § 3 ust. 2 pkt 1 oraz § 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) po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez Stadninę 
Koni Moszna Sp. z o. o. Moszna ul. Wiejska 30, 47-370 Zielina w sprawie wydania decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: ,,Rozbudowa i przebudowa 
fermy krów mlecznych w Kórnicy”, uwzględniając opinię sanitarną Nr NZ.4315.1.2017.GJ 
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krapkowicach z dnia 18.01.2017 r. 
oraz postanowienie Nr WOOŚ.4242.3.2017.MSe.2 Regionalnego Dyrektora Ochrony 
Środowiska w Opolu z dnia 22.03.2017 roku, 

 
po przeprowadzeniu oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.: 

,,Rozbudowa i przebudowa fermy krów mlecznych w Kórnicy”, 
 
 
I. Określam: 
 
1. Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia 

 
Przedsięwzięcie zrealizowane będzie na terenie istniejącego gospodarstwa w Kórnicy, 

gmina Krapkowice, na działkach nr: 1366/4, 1366/15, 1355/30 i 1365 k. m 6, obręb Kórnica, 
które nie są objęte ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.  

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 oraz wiatę dla krów 
problematycznych. 
Ponadto w ramach projektowanej inwestycji przewiduje się: 

 przebudowę zlewni mleka, 

 budowę wiaty dla krów zasuszonych i wysokocielnych, 

 budowę wiaty kuchni paszowej, 

 montaż silosów kiszonkowych, 

 budowę zbiornika na gnojownicę, 

 budowę silosów zbożowych, 

 utwardzenie części placu,  

 rozbudowę kanalizacji deszczowej, 

 nową kanalizację gnojownicy, 

 przebudowę instalacji energetycznej. 
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 W chwili obecnej, na terenie gospodarstwa należącego do inwestora, prowadzona jest 
hodowla zwierząt o obsadzie do 300 DJP.  

W istniejącej oborze, chów bydła po przebudowie będzie odbywał się w technologii 
wolnostanowiskowej w systemie ściółkowym. Krowy utrzymywane będą w dwóch rzędach 
boksów, w dwóch grupach – 63 szt. i 43 szt. Grupy oddzielone będą od siebie strefą 
automatycznego doju z dwoma robotami udojowymi. System zarządzania stadem będzie 
w sposób automatyczny kierował krowy do doju i sterował ruchem na stanowiska lub do wiaty 
krów problematycznych. Obora składać się będzie z dwóch rzędów legowisk rozdzielonych 
gankiem gnojowym oraz ze stołu paszowego, z dwoma gankami po bokach. Pasza podawana 
będzie na korytarz paszowy. Projektuje się jeden korytarz paszowy podwyższony o 15 cm 
w stosunku do poziomu podestu paszowego, na którym stoi bydło podczas pobierania paszy 
i o 30 cm w stosunku do korytarza gnojowego. Korytarze oddzielać będzie drabina paszowa, 
która zapewni wygodny dostęp zwierzętom do pokarmu. Na podeście paszowym od strony 
dobudowy zastosowane zostaną dodatkowe wygrodzenia zapewniające równy dostęp 
do pokarmu dla wszystkich zwierząt. Czyszczenie obory odbywać się będzie w sposób 
automatyczny, za pomocą zgarniaczy łańcuchowych. Obornik będzie wypychany za budynek 
na płytę obornikową. W strefie doju na ganku gnojowym będą ruszta, zgarniacze będą 
pracowały również na nich. Na każdą grupę przypadać będą podgrzewane poidła komorowe. 
Dodatkowo na skrzyżowaniu korytarzy zamontowane zostaną szczotki – czochradła, do samo 
pielęgnacji skóry. Umożliwi to krowom wykonywanie samo pielęgnacji oraz przeciągania się, 
otrząsania i ocierania. Pielęgnacja służy usuwaniu odorów, moczu i pasożytów oraz utrzymaniu 
skóry i okrywy włosowej w dobrym stanie.  

W części obory dobudowanej od strony południowej odbywał się będzie chów bydła 
w ilości 199 szt. Krowy podzielone będą na dwie grupy – 125 szt. i 74 szt. Dodatkowych 
6 stanowisk znajdować się będzie w izolatce, czyli łącznie w dobudowywanej części obory 
znajdzie się 205 stanowisk dla krów. Technologia oraz system chowu będą takie same jak 
w istniejącej, przebudowywanej części obory. Pomiędzy grupami, mniej więcej w środku obiektu, 
zlokalizowana zostanie strefa doju z trzema robotami udojowymi. System zarządzania stadem 
będzie w sposób automatyczny kierował krowy do doju i sterował ruchem na stanowiska lub 
do izolatki. Rozbudowana część obory składać się będzie z czterech rzędów legowisk 
rozdzielonych gankami gnojowymi. Do stołu paszowego krowy przechodzić będą do starej, 
przebudowywanej części budynku. Czyszczenie rozbudowanej części obory będzie 
wykonywane w sposób automatyczny, za pomocą zgarniaczy łańcuchowych. Obornik 
za pomocą zgarniaczy wypychany będzie za budynek na płytę obornikową. W strefie doju 
i poczekalni umieszczone zostaną ruszta. Na każdą grupę przypadać będą podgrzewane poidła 
komorowe i czochradła, które zamontowane zostaną na korytarzu przy stole paszowym.   

Do istniejącej obory dobudowana zostanie, od strony północnej, wiata dla krów 
problematycznych. Wiata zaprojektowana została jako ściółkowa. Składać się będzie z dwóch 
części, wypoczynkowej i żywieniowej z zewnętrznym stołem paszowym. Wszystkie przegrody 
technologiczne wiaty wykonane zostaną jako pełne w celu ochrony przed wiatrem oraz izolacją 
od stada. Wiata połączona zostanie ze strefą doju w starej oborze. Dostęp do wody zostanie 
zapewniony z poidła w części wypoczynkowej. Wiata przeznaczona będzie na 20 sztuk krów. 
Łącznie maksymalna obsada rozbudowanej obory wyniesie 331 szt. 

Zaprojektowana została również wiata dla jałówek zacielonych, krów zasuszonych 
i wysokocielnych. Maksymalna obsada wiaty to 101 sztuk krów (101 DJP). Zwierzęta będą 
utrzymywane w technologii wolnostanowiskowej, na płytkiej ściółce, która najlepiej zaspokaja 
potrzeby dobrostanu bydła mlecznego. Projektuje się wykonanie wewnętrznych przegród 
z bramkami, które będą dzielić każde stanowisko na połowę, co wynika z konieczności 
przepędzania zwierząt w trakcie sprzątania. Karmienie odbywać się będzie z zastosowaniem 
mechanicznego paszowozu samojezdnego poruszającego się po ganku paszowym. Karma 
na stół paszowy będzie poddawana od strony północnej. Korytarze w obiekcie będzie oddzielać 
drabina paszowa, która zapewniać będzie wygodny dostęp zwierzętom do pokarmu. W kojcach 
porodowych zastosowane zostaną zamykane drabiny paszowe, które pozwolą przytrzymać 
w nich zwierzęta na czas dojenia lub wykonywania badania czy zabiegu. Na każdą grupę 
przypadać będą dwa poidła komorowe, jedynie w boksach porodowych zainstalowane będą 
poidła pojedyncze. Zastosowanie kurtyn zwiększy dostęp światła naturalnego do wnętrza oraz 
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dopływ świeżego powietrza. W okresie zimowym kurtyny będą zamykane w celu ochrony przed 
zimnem, aby zmniejszy ryzyko spadku temperatury wewnątrz obory poniżej 4 º C. W obiekcie 
nie przewiduje się wentylacji zorganizowanej, a system wentylacji grawitacyjnej zostanie oparty o 
wywiew przez świetlik kalenicowy. Do wiaty doprowadzana będzie woda do poideł oraz 
instalacja elektryczna do oświetlenia hali. Ścieki w postaci gnojowicy zostaną skanalizowane 
i trafią do zbiornika na gnojowicę przez studnię przepompowni. Północna ściana szczytowa 
zwrócona jest w kierunku placu przed płytą obornikową, na którą wywożony będzie obornik. 
Wiata będzie nieogrzewana, ponieważ technologia chowu tego nie wymaga. 

Po realizacji przedsięwzięcia łączna obsada zwierząt w całym gospodarstwie, po jego 
rozbudowie, wyniesie 444 DJP. 

Najbliższy teren zabudowy mieszkaniowej, chronionej ze względu na hałas, zlokalizowany 
jest w odległości ok. 105 m w kierunku północno-wschodnim granicy terenu inwestycji. 

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.   

   
2. Warunki wykorzystywania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczególnym 

uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów 
naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich: 

  
Na etapie przygotowania i realizacji przedsięwzięcia należy podjąć następujące działania: 

a) zaplecze techniczne wyposażyć w przenośne sanitariaty; 
b) prace budowalne prowadzić wyłącznie w porze  dnia, tj. w godz. od 6.00 do 22.00; 
c) przewidzieć miejsca czasowego gromadzenia odpadów pochodzących z prac 

budowlanych; 
d) wycinkę drzew i krzewów prowadzić poza okresem lęgowym ptaków, tj. w terminie 

od 16 października do końca lutego; 
e) na wypadek wystąpienia wycieku substancji szkodliwych, plac budowy wyposażyć 

w sorbenty do strącania zanieczyszczeń, zwłaszcza ropopochodnych (np. paliw, 
smarów) i syntetycznych (olejów). 

 
Na etapie eksploatacji przedsięwzięcia należy podjąć niżej wymienione działania: 

a) po zrealizowaniu przedsięwzięcia prowadzić hodowlę bydła, o łącznej obsadzie 
nie większej niż 444 DJP, w tym: 

 w istniejącej części obory, w systemie ściółkowym (płytka ściółka), o obsadzie 
nie większej niż 106 sztuk krów dojnych (106 DJP), 

 w dobudowywanej części obory, w systemie ściółkowym (płytka ściółka), o obsadzie 
nie większej niż 205 sztuk krów dojnych (205 DJP) (w tym 6 stanowisk w izolatce), 

 w projektowanej wiacie dla krów problematycznych, w systemie ściółkowym (płytka 
ściółka), o obsadzie nie większej niż 20 sztuk krów dojnych (20 DJP), 

 w projektowanej wiacie krów zasuszonych i wysokocielnych, w systemie ściółkowym 
(płytka ściółka), o obsadzie nie większej niż 101 sztuk (101 DJP), 

 w istniejącym cielętniku, w systemie ściółkowym (głęboka ściółka), o obsadzie 
nie większej niż 80 sztuk (cielęta do pół roku) (12 DJP), 

b) pojenie bydła realizować za pomocą podgrzewanych poideł komorowych (w boksach 
porodowych za pomocą poideł pojedynczych); 

c) czyszczenie istniejącej obory oraz części dobudowywanej, realizować w sposób 
automatyczny, za pomocą zgarniaczy łańcuchowych; 

d) czyszczenie wiaty krów zasuszonych i wysokocielnych oraz istniejącego cielętnika, 
realizować za pomocą ciągnika, 

e) zboże magazynować w 3 projektowanych silosach o poj. 500 Mg każdy; 

f) kiszonkę magazynować w projektowanych silosach o łącznej poj. 10 575 m³; 
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g) obornik magazynować, na szczelnej, płycie obornikowej o powierzchni 1 287 m², 
z których odcieki odprowadzać do projektowanego zbiornika na gnojowicę; 

h) gnojówkę i gnojowice magazynować, w projektowanym z przykryciem pływającym, 
zbiorniku na gnojowicę o poj. 3 013 m³; 

i) obornik, gnojówkę i gnojowicę wykorzystywać jako nawóz naturalny, tylko w okresie 
przeznaczonym do ich rolniczego zagospodarowania, zgodnie z przepisami 
szczególnymi; 

j) ruch pojazdów i maszyn rolniczych, obsługujących obory, prowadzić wyłącznie w porze 
dziennej; 

k) poziom dźwięku wewnątrz rozbudowywanej obory, w której umieszczone zostaną roboty 
udojowe, w odległości 1 m od przegród budowalnych, nie powinien przekraczać 60 dB; 

l) ścieki bytowe odprowadzać na dotychczasowych zasadach do istniejącego, szczelnego 
zbiornika wybieralnego o poj. 40 m³, a następnie przekazywać uprawnionym jednostkom 
w celu ich dostarczenia na oczyszczalnię ścieków; 

m) ścieki pochodzące z mycia urządzeń dojarni i zbiornika na mleko, odprowadzać do 
istniejącego, szczelnego zbiornika wybieralnego o poj. 40 m³, a następnie przekazywać 
uprawnionym jednostkom w celu ich dostarczenia na oczyszczalnię ścieków; 

n) wody opadowe i roztopowe z dachu przebudowywanej i rozbudowywanej obory 
odprowadzać do rozbudowywanej w ramach inwestycji kanalizacji deszczowej; 

o) wody opadowe i roztopowe z dachów pozostałych obiektów i terenów utwardzonych, 
odprowadzać bezpośrednio do gruntu na teren należący do inwestora; 

p) padłe zwierzęta niezwłocznie (tj. w dniu, w którym zwierzę padło) przekazywać 
podmiotom posiadającym stosowane zezwolenia; 

q) odpady magazynować w specjalnie do tego przeznaczonych pojemnikach, kontenerach 
ustawionych w wyznaczonym miejscu, na terenie należącym do inwestora i przekazywać 
uprawnionym jednostkom posiadającym stosowne uprawnienia w zakresie 
gospodarowania odpadami.  

 
3. Wymagania dotyczące ochrony środowiska, do uwzględnienia w dokumentacji 

wymaganej  do wydania decyzji o pozwoleniu na budowę: 
 

a) przewidzieć obiekty hodowlane, spełniające wymagania dotyczące dobrostanu 
i ochrony zwierząt gospodarskich, umożliwiające łącznie dla całej fermy obsadę w ilości 
444 DJP; 

b) zaprojektować przy północnej elewacji hali udojowej agregat, przy zlewni mleka 
o poziomie mocy akustycznej nie większej niż 85 dB; 

c) przewidzieć zainstalowanie robotów udojowych (sprężarek i pomp) wewnątrz 
rozbudowywanej obory; 

d) przewidzieć 3 silosy na zboże o pojemności 500 Mg każdy; 
e) przewidzieć silosy na kiszonkę o łącznej pojemności 10 575 m³; 
f)      przewidzieć zbiornik na gnojowicę z przykryciem pływającym o poj. nie mniejszej niż 

3013 m³; 
g) przewidzieć pod rozbudowywaną oborą kanały gnojowicowe o poj. 52,3 m³; 
h) w strefie doju i poczekalni w dobudowywanej części obory przewidzieć ruszta; 
i)      przewidzieć odprowadzanie ścieków pochodzących z mycia urządzeń dojarni i zbiornika 

na mleko do istniejącego szczelnego zbiornika wybieralnego o poj. 40 m³; 
j)      przewidzieć odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z dachu przebudowywanej 

i rozbudowywanej obory do rozbudowywanej w ramach inwestycji kanalizacji 
deszczowej; 

k) przewidzieć odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z dachów pozostałych 
obiektów i terenów utwardzonych, bezpośrednio do gruntu na terenie należącym 
do inwestora. 
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  4.  Wymagania w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowychRealizacja jak 
i eksploatacja przedmiotowej inwestycji nie będzie powodowała zagrożenia wystąpieniem 
poważnej awarii. 
 
Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik nr 1 do niniejszej decyzji. 
 
  

Uzasadnienie 
 

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 § 2 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.  

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. 
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 
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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. 
 
Mając na uwadze powyższe, uwzględniając opinię Regionalnego Dyrektora Ochrony 

Środowiska w Opolu i opinię sanitarną Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego 
w Krapkowicach, biorąc pod uwagę łącznie 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 2013 r., 
poz. 1235 ze zm.) organ prowadzący postępowanie w przedmiotowej sprawie wydał w dniu 
05.10.2016 r. Postanowienie o nr GGR.6220.25.2016, w którym stwierdził, 
że przedsięwzięcie pn.: ,,Rozbudowa i przebudowa fermy krów mlecznych w Kórnicy”, 
którego Inwestorem jest Stadnina Koni Moszna Sp. z o. o. Moszna, ul. Wiejska 30, 
47-370 Zielina, wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko 
i sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko.  

Następnie organ prowadzący postępowanie Postanowieniem nr GGR.6220.25.2016 
z dnia 24.10.2016 r. zawiesił postępowanie w przedmiotowej sprawie do czasu przedłożenia 
przez Wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedmiotowego przedsięwzięcia 
na środowisko.  

Dnia 30.12.2016 r. Inwestor przedłożył w tutejszym urzędzie raport oddziaływania 
na środowisko przedsięwzięcia pn.: ,,Raport o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia 
polegającego na rozbudowie i przebudowie fermy krów mlecznych w miejscowości Kórnica”, 
sporządzony przez  AM ENVIRO Marek Deneszewski ul. Anny 1, 47-400 Racibórz, stanowiący 
podstawę do wszczęcia zawieszonego postępowania w przedmiotowej sprawie (Postanowienie 
Burmistrza Krapkowic) Nr GGR.6220.1.2017 z dnia 03.01.2017 r.  

Zgodnie z dyspozycją art. 77 ust. 1 ustawy 3 października 2008 r. o udostępnianiu 
informacji o środowisku i jego ochronie (…) pismem nr GGR.6220.1.2017 z dnia 04.01.2017 
r. Burmistrz Krapkowic zwrócił się z prośbą do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 
w Opolu o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia pn.: ,,Rozbudowa i przebudowa 
fermy krów mlecznych w Kórnicy” oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora 
Sanitarnego w Krapkowicach o zaopiniowanie raportu oddziaływania na środowisko. 

Dnia 19.01.2017 r. do tut. urzędu wpłynęła opinia sanitarna Nr NZ.4315.1.2017.GJ 
z dnia 18.01.2017 r. Państwowego Inspektora Sanitarnego w Krapkowicach pozytywnie 
opiniująca Inwestorowi warunki realizacji przedsięwzięcia pod względem wymagań 
higienicznych i zdrowotnych z zastrzeżeniem uwzględnienia wszystkich zaleceń i warunków, 
w zakresie ochrony środowiska i zdrowia ludzi, określonych w ,,Raporcie o oddziaływaniu 
na środowisko …” sporządzonym na etapie uzyskania decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach, m.in. w zakresie hałasu, powietrza atmosferycznego, gospodarki wodno 
– ściekowej i odpadowej, zarówno na etapie eksploatacji, jak i w trakcie realizacji inwestycji.  

W dniu 10.03.2017 do tut. urzędu wpłynęło uzupełnienie raportu, które Inwestor 
przekazał do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu (wezwanie RDOŚ 
Nr WOOŚ.4242.3.2017 z dnia 06.02.2017 r.). 

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu w Postanowieniu 
Nr WOOŚ.4242.3.2017.MSe.2 z dnia 22.03.2017 roku uzgodnił Stadninie Koni Moszna 
Sp. z o. o., ul. Wiejska 30, 47-370 Zielina, w wariancie I zaproponowanym przez inwestora, 
warunki z zakresu realizacji przedsięwzięcia zarówno na etapie  przygotowania, realizacji 
jak i eksploatacji/użytkowania przedsięwzięcia oraz określił wymagania konieczne 
do uwzględnienia w dokumentacji do decyzji o pozwoleniu na budowę, a także zajął stanowisko 
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w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko 
oraz postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko. 

Przeprowadzając ocenę oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia, 

uwzględniono raport oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko wraz z jego uzupełnieniem 

sporządzone dla przedsięwzięcia pn.: ,,Rozbudowa i przebudowa fermy krów mlecznych 

w Kórnicy”, sporządzony  przez  AM ENVIRO Marek Deneszewski ul. Anny 1, 47-400 Racibórz. 

Wariant wskazany przez Inwestora pozwala na dotrzymanie standardów jakości środowiska, 

a także jest wariantem korzystniejszym dla środowiska z uwagi na mniejsze natężenie prac, 

mniejszą emisję amoniaku i siarkowodoru.  

 

Zgodnie z treścią raportu oceniono przewidywany wpływ planowanego przedsięwzięcia 

na etapie realizacji i eksploatacji inwestycji. 

 

Przewidywany wpływ planowanego przedsięwzięcia na etapie realizacji inwestycji obejmuje: 

 w zakresie oddziaływania na jakość powietrza atmosferycznego – emisję o charakterze 

niezorganizowanym i lokalnym związaną z ruchem pojazdów i pracą maszyn podczas 

prac budowlano-montażowych; oddziaływanie to będzie krótkotrwałe i odwracalne. 

 w zakresie oddziaływania akustycznego – hałas w czasie budowy wywoływany będzie 

pracą typowych urządzeń budowalnych oraz ruchem pojazdów dowożących  materiały 

budowlane. Wszelkie czynności na etapie budowy przedsięwzięcia wykonywane będą 

wyłącznie w porze dnia. Oddziaływanie na etapie realizacji przedsięwzięcia będzie miało 

charakter lokalny oraz przemijający (będzie miało miejsce tylko na etapie realizacyjnym). 

 w zakresie gospodarki odpadami – podczas realizacji inwestycji w wyniku prowadzonych 

prac budowlanych i instalacyjnych wytwarzane będą odpady głównie z grupy 17 (odpady 

betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów, zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż wymienione z 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03 itp.) katalogu 

odpadów (rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie 

katalogu odpadów (Dz. U. 112, poz. 1206)). Obowiązek zagospodarowania odpadów 

powstałych podczas ww. robót spoczywać będzie na ich wykonawcy. Wykonawca 

zobowiązany jest do selektywnego magazynowania odpadów z uwzględnieniem zasad 

postępowania z odpadami niebezpiecznymi oraz odpadami nadającymi się 

do ponownego wykorzystania w sposób zgodny z wymaganiami określonym w ustawie 

o odpadach. 

 w zakresie oddziaływania na grunty i wody podziemne – na wypadek wystąpienia 

wycieku substancji szkodliwych, plac budowy zostanie wyposażony w sorbenty 

do strącania zanieczyszczeń, zwłaszcza ropopochodnych (np. paliw, smarów) 

i syntetycznych (np. olejów). 

 

Przewidywany wpływ planowanego przedsięwzięcia na etapie eksploatacji inwestycji: 

 w zakresie powietrza atmosferycznego – źródłem emisji zanieczyszczeń do powietrza 

atmosferycznego będą: 

 procesy hodowli bydła, 

 zbiornik na gnojowicę, 

 silosy na kiszonkę, 

 silosy na zboże, 

 spalanie paliw w silnikach pojazdów poruszających się po terenie przedsięwzięcia. 

  Rozbudowywana obora i wiata posiadać będą wentylację grawitacyjną. 

Z obliczeń rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w powietrzu atmosferycznym dla 

emitowanych substancji (dla istniejącej i planowanej instalacji), wynika, że stężenia 

zanieczyszczeń nie spowodują przekroczeń obowiązujących norm jakości powietrza, 

poza terenem inwestycji, do którego inwestor posiada tytuł prawny. 



8 

 

W celu ograniczenia uciążliwości związanych z emisją odorów na terenach najbliższej 

zabudowy mieszkaniowej przewidziano budowę zamkniętego zbiornika na gnojowicę 

(z dachem pływającym). 

 w zakresie oddziaływania akustycznego – podczas eksploatacji przedsięwzięcia źródłem 

emisji hałasu będzie głównie ruch pojazdów i maszyn rolniczych (ciągniki rolnicze), 

obsługujących obory, poprzez dostarczanie pokarmu, przewożenie obornika 

i wywożenie gnojownicy, a także urządzenia mechaniczne wewnątrz obiektów - sprężarki 

i pompy działające na potrzeby robotów udojowych oraz praca agregatu chłodniczego 

przy zlewni mleka – na zewnątrz obiektów.   

Najbliższymi terenami chronionymi akustycznie są tereny zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej, znajdujące się w kierunku północno-wschodnim w odległości ok. 105 m. 

Na podstawie przeprowadzonych analiz i obliczeń, w tym przyjętych założeń 

dotyczących poziomu dźwięku wewnątrz rozbudowywanej obory i mocy akustycznej 

agregatu chłodniczego można stwierdzić, że funkcjonowanie przedmiotowego 

przedsięwzięcia oraz całego gospodarstwa nie będzie powodowało przekroczenia 

wartości dopuszczalnych poziomu hałasu wyznaczonych dla terenu zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej na ww. terenach chronionych akustycznie, zarówno 

w porze dnia, jak i w nocy. 

 w zakresie gospodarki wodno-ściekowej – w okresie funkcjonowania planowanego 

przedsięwzięcia będą powstawały: 

 ścieki bytowe, które będą odprowadzane na dotychczasowych zasadach 

do istniejącego, szczelnego zbiornika wybieralnego o poj. 40 m³, a następnie 

przekazywane uprawnionym podmiotom w celu ich dostarczenia na oczyszczalnię 

ścieków; 

 ścieki z mycia urządzeń dojarni i zbiornika na mleko, które będą odprowadzane 

do istniejącego, szczelnego zbiornika wybieralnego o poj. 40 m³, a następnie 

przekazywane uprawnionym jednostkom w celu ich dostarczenia na oczyszczalnię 

ścieków; 

 wody opadowe i roztopowe z dachu przebudowywanej i rozbudowywanej obory, 

które będą odprowadzane do rozbudowywanej w ramach inwestycji kanalizacji 

deszczowej; 

 wody opadowe i roztopowe z dachów pozostałych obiektów i terenów utwardzonych, 

które odprowadzane będą bezpośrednio do gruntu na teren należący do inwestora. 

W trakcie przedmiotowego postępowania przeanalizowano oraz oceniono skutki 

planowanego przedsięwzięcia na cele środowiskowe zawarte w Ramowej Dyrektywie  

Wodnej. Analizy dokonano na podstawie przedłożonej dokumentacji oraz w oparciu 

o Plan Gospodarowania Wodami na Obszarze Dorzecza Odry, zwany dalej PGW. 

W trakcie prowadzonej oceny w tym zakresie stwierdzono, że ww. przedsięwzięcie 

zlokalizowane będzie na obszarze: 

 Jednolitej Części Wód Podziemnych (JCWPd) o kodzie PLGW6000127, która 

zgodnie z PGW, charakteryzuje się dobrym stanem ilościowym i dobrym stanem 

chemicznym, 

 Jednolitej Części Wód Powierzchniowych (JCWP) o kodzie PLRW600017117676 

(Dopływ z Kórnicy), których stan, w PGW, określono jako zły (naturalna część wód), 

zagrożony ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych, 

oraz, że planowana do realizacji inwestycja nie spowoduje nieosiągnięcia celów 

środowiskowych zawartych w planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza. 

 w zakresie gospodarki odpadami – na etapie eksploatacji inwestycji powstaną 

następujące odpady np. 15 01 02 – opakowania z tworzyw sztucznych, 16 02 13 – 

zużyte urządzenia, świetlówki, 17 04 05 – złom stalowy itp. Odpady powstające na 

terenie fermy będą magazynowane w specjalnie do tego przeznaczonych pojemnikach, 

kontenerach ustawionych w wyznaczonym miejscu, na terenie należącym do inwestora 
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i przekazywane będą uprawnionym jednostkom posiadającym stosowne uprawnienia 

w zakresie gospodarowania odpadami. 

 

  Padłe zwierzęta, zakwalifikowano jako zwłoki zwierzęce, które poniosły śmierć w inny 

sposób niż przez ubój i które są unieszkodliwiane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu 

Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 z dnia 21 października 2009 r. określającego przepisy 

sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych 

do spożycia przez ludzi, i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 (rozporządzenie 

o produktach ubocznych pochodzenia zwierzęcego). W myśl art. 2 pkt 10 ustawy z dnia 

14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.) są one wyłączone z jej 

regulacji. Padłe zwierzęta będą niezwłocznie (tj. w dniu, w którym zwierzę padło), przekazywane 

wyspecjalizowanym do tego podmiotom.  

  Na etapie eksploatacji przedsięwzięcia, będzie powstawać obornik, w wyniku 

prowadzenia chowu i hodowli zwierząt w systemie płytkiej i głębokiej ściółki. Zgodnie 

z założeniami Inwestora, będzie to obsada na poziomie 444 DJP.   

  Powstający w trakcie eksploatacji fermy krów obornik usuwany będzie: 

 z istniejącej części obory oraz części dobudowywanej, za pomocą automatycznych 

zgarniaczy łańcuchowych, 

 z wiaty krów zasuszonych i wysokocielnych oraz z cielętnika, za pomocą ciągnika 

na płytę obornika zlokalizowaną po zachodniej stronie obiektów. Odcieki z płyty obornikowej, 

poprzez zastosowanie odpowiednich nachyleń terenu i systemu kanalików oraz poprzez 

przepompownię odprowadzane będą do projektowanego zbiornika na gnojowicę. 

  Obornik na terenie gospodarstwa gromadzony będzie na płycie obornikowej 

o powierzchni 1 287 m² i wysokości składowania 2,0 m. Zatem objętość możliwego 

do składowania obornika z terenu fermy krów wynosi 2 574 m³. Produkcja obornika na terenie 

gospodarstwa po rozbudowie wyniesie: 6 734 m³/rok, czyli 2 245 m³/4 miesiące, co zapewni 

bezpieczne i zgodne z obowiązującymi przepisami przechowywanie obornika powstającego 

na terenie fermy, po rozbudowie. 

  Gnojówka będzie powstawać w wyniku prowadzenia chowu i hodowli zwierząt 

w systemie płytkiej i głębokiej ściółki (po rozbudowie będzie to 444 DJP.) 

  Ponadto w rozbudowywanej oborze, w strefie doju, gdzie zaprojektowano, ruszta, będzie 

powstawać gnojowica, która gromadzona będzie w projektowanych kanałach gnojowicowych, 

a następnie przepompowywana do głównego, projektowanego zbiornika naziemnego 

na gnojowicę. 

  Gnojówka i gnojowica magazynowane będą w projektowanym zbiorniku z przykryciem 

pływającym, o poj. 3 013 m³, zlokalizowanym po zachodniej stronie obory i wiaty, po stronie 

południowej płyty obornikowej.  

  Odcieki z płyty obornikowej, poprzez zastosowanie odpowiednich nachyleń terenu 

i systemu kanalików, oraz poprzez przepompownię, również odprowadzane będą 

do projektowanego zbiornika na gnojowicę. 

  Również gnojówka z wiaty dla krów wysokocielnych i zasuszonych będzie 

odprowadzana do ww. zbiornika.  

  Łączna ilość produkowanych płynnych odchodów zwierzęcych wyniesie ok. 2 871 m³/rok, 

czyli ok. 957 m³/4 miesiące. 

  Projektowana pojemność zbiornika na gnojowice, wynosząca ok. 3 013 m³, będzie 

wystarczająca, do 4 miesięcznego przechowywania zarówno gnojowicy, jak i gnojówki. 

  Powstające na terenie przedsiębiorstwa odchody zwierzęce, wykorzystywane będą, jako 

nawozy naturalne, na cele własne zakładu, na użytkach należących do Inwestora. 

  Łączny areał gruntów dzierżawionych przez Inwestora wynosi ok. 1 700 ha, w tym 

ok. 1150 ha gruntów ornych i 550 ha łąk i pastwisk. 

  Dodatkowo, aby właściwie wykorzystać wyprodukowany nawóz organiczny, obsada 

zwierząt nie powinna przekraczać 1,5 (DJP/1ha) użytków rolnych. Biorąc pod uwagę ilość DJP 
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po rozbudowie przedsiębiorstwa, która docelowo wynosić będzie 444 DJP, ilość DJP 

przypadająca na 1 ha użytków rolnych, przy powierzchni upraw rolnych 1 150 (ha), wynosić 

będzie 0,4 (DJP/ha). 

  W związku z powyższym posiadany aerał gruntów uprawnych jest w zupełności 

wystarczający dla rolniczego wykorzystania powstających nawozów naturalnych. 

  Z przedłożonych informacji wynika, że planowane przedsięwzięcie nie wpłynie na zmiany 

klimatu, zarówno w jego otoczeniu jak i w ujęciu globalnym. Rodzaj prowadzonej hodowli nie jest 

związany z prowadzeniem żadnych procesów technologicznych, czy też jakimkolwiek 

wykorzystaniem środków i substancji powodujących emisję LZO do powietrza atmosferycznego. 

  Teren planowanego przedsięwzięcia, znajduje się poza obszarami szczególnego 

zagrożenia powodzią oraz klęsk żywiołowych. 

  Planowane przedsięwzięcie nie jest związane z użyciem instalacji objętej obowiązkiem 

uzyskania pozwolenia zintegrowanego. 

  Inwestycja realizowana będzie poza formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 

6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651), w tym poza 

stwierdzonymi dotychczas stanowiskami gatunków chronionych i ich siedliskami, 

a zatem nie będzie naruszać obowiązujących w stosunku do nich zakazów. Ponadto 

przedsięwzięcie będzie przeprowadzone poza granicami korytarzy ekologicznych.  

  Projekt realizowany będzie w sąsiedztwie obszaru Natura 2000 Żywocickie Łęgi 

PLHJ160019 (w odległości ok. 9,2 km od jego granic), 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. poz. 2226). Realizacja przedmiotowego 

projektu nie będzie generowała wskazanych w planie zadań ochronnych zagrożeń, z także 

nie wpłynie na możliwość osiągnięcia celów działań ochronnych. 

  W wyniku realizacji planowanego przedsięwzięcia przewiduje się wycinkę drzew 

i krzewów, którą należy przeprowadzić poza okresem lęgowym ptaków, tj. w terminie 

od 16 października do końca lutego. 

  Przedmiotowa inwestycja nie będzie powodowała również zagrożenia wystąpienia 

poważnej awarii. Zaś z uwagi na lokalizację nie wymaga przeprowadzenia postępowania 

dotyczącego transgranicznego oddziaływania ma środowisko. Dla planowanej inwestycji brak 

jest podstaw do tworzenia obszaru ograniczonego użytkowania. 

 Następnie pismem nr GGR.6220.1.2017 z dnia 28.04.2017 r. na podstawie art. 10 § 1 

ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. Z 2013 r. 

poz. 267 ze zm.) zawiadomiono strony postępowania o zebranych materiałach dowodowych 

w sprawie przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz o braku 

możliwości załatwienia sprawy w terminach określonych w Kpa (art. 35 § 3). 
Na podstawie art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu 

informacji o środowisku i jego ochronie (…) organ prowadzący postępowanie 
administracyjne podał do publicznej wiadomości w formie Obwieszczenia informację 
o możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach, w ramach którego przeprowadzana jest ocena 
oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: ,,Rozbudowa i przebudowa fermy 
krów mlecznych w Kórnicy”, którego Inwestorem jest Stadnina Koni Moszna Sp. z o. o. 
Moszna ul. Wiejska 30, 47-370 Zielina. W Obwieszczeniu poinformowano o możliwości 
składania uwag i wniosków w powyższej sprawie w formie pisemnej, elektronicznej lub ustnej 
do Wydziału Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta i Gminy 
w Krapkowicach w terminie od 29.03.2017 r. do 18.04.2017 r. od poniedziałku do piątku 
w godzinach pracy urzędu. W wyznaczonym terminie nie wpłynęły żadne uwagi i wnioski dot. 
planowanego przedsięwzięcia ze strony społeczeństwa. Obwieszczenie ukazało się 
w lokalnej prasie, na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach oraz 
na tablicach ogłoszeń urzędu, a także w pobliżu miejsca planowanej inwestycji. 
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Wydając niniejszą decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach i dokonując oceny 
wpływu planowanego przedsięwzięcia na środowisko organ wziął pod uwagę oraz uwzględnił 
następujące opracowania i dokumenty: 

1. Raport oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.: ,,Rozbudowa i przebudowa 

fermy krów mlecznych w Kórnicy”, opracowany przez AM ENVIRO Marek Deneszewski 

ul. Anny 1, 47-400 Racibórz. 
2. Opinię sanitarną Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krapkowicach 

Nr NZ.4315.1.2017.GJ z dnia 18.01.2017 r. opiniującą pozytywnie Inwestorowi warunki 
realizacji przedsięwzięcia pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych 
z zastrzeżeniami uwzględnienia wszystkich zaleceń i warunków, w zakresie ochrony 
środowiska i zdrowia ludzi, określonych w ,,Raporcie o oddziaływaniu na środowisko 
…” sporządzonym na etapie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, 
m.in. w zakresie hałasu, powietrza atmosferycznego, gospodarki wodno – ściekowej 
i odpadowej, zarówno na etapie eksploatacji, jak i w trakcie realizacji inwestycji. 

3. Postanowienie Nr WOOŚ.4242.3.2017.MSe.2 Regionalnego Dyrektora Ochrony 
Środowiska w Opolu z dnia 22.03.2017 roku uzgadniające Stadninie Koni Moszna 
Sp. z o. o., ul. Wiejska 30, 47-370 Zielina, w wariancie I zaproponowanym przez 
inwestora, warunki z zakresu realizacji przedsięwzięcia zarówno na etapie  
przygotowania, realizacji jak i eksploatacji/użytkowania przedsięwzięcia oraz określił 
wymagania konieczne do uwzględnienia w dokumentacji do decyzji o pozwoleniu 
na budowę, a także zajął stanowisko w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny 
oddziaływania na środowisko oraz postępowania w sprawie transgranicznego 
oddziaływania na środowisko 

4. Wyniki postępowania z udziałem społeczeństwa. 

 
  

Mając na uwadze powyższe orzeczono jak w sentencji. 
 

 Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie, za moim pośrednictwem do Samorządowego 
Kolegium Odwoławczego w Opolu w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji. 

 
 

 
                                                                                                                 Burmistrz  
                                                                                                            Andrzej Kasiura 
 
 
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 
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Załącznik nr 1 do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nr GGR.6220.1.2017 z dnia 
17.05.2017 r.  
 

Charakterystyka przedsięwzięcia pn.: ,,Rozbudowa i przebudowa fermy krów 
mlecznych w Kórnicy”. 

 
Przedsięwzięcie zrealizowane będzie na terenie istniejącego gospodarstwa w Kórnicy, 

gmina Krapkowice, na działkach nr: 1366/4, 1366/15, 1355/30 i 1365 k. m 6, obręb Kórnica, 
które nie są objęte ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.  

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 oraz wiatę dla krów 
problematycznych. 
Ponadto w ramach projektowanej inwestycji przewiduje się: 

 przebudowę zlewni mleka, 

 budowę wiaty dla krów zasuszonych i wysokocielnych, 

 budowę wiaty kuchni paszowej, 

 montaż silosów kiszonkowych, 

 budowę zbiornika na gnojownicę, 

 budowę silosów zbożowych, 

 utwardzenie części placu,  

 rozbudowę kanalizacji deszczowej, 

 nową kanalizację gnojownicy, 

 przebudowę instalacji energetycznej. 
W chwili obecnej, na terenie gospodarstwa należącego do inwestora, prowadzona jest 

hodowla zwierząt o obsadzie do 300 DJP.  
W istniejącej oborze, chów bydła po przebudowie będzie odbywał się w technologii 

wolnostanowiskowej w systemie ściółkowym. Krowy utrzymywane będą w dwóch rzędach 
boksów, w dwóch grupach – 63 szt. I 43 szt. Grupy oddzielone będą od siebie strefą 
automatycznego doju z dwoma robotami udojowymi. System zarządzania stadem będzie 
w sposób automatyczny kierował krowy do doju i sterował ruchem na stanowiska lub do wiaty 
krów problematycznych. Obora składać się będzie z dwóch rzędów legowisk rozdzielonych 
gankiem gnojowym oraz ze stołu paszowego, z dwoma gankami po bokach. Pasza podawana 
będzie na korytarz paszowy. Projektuje się jeden korytarz paszowy podwyższony o 15 cm 
w stosunku do poziomu podestu paszowego, na którym stoi bydło podczas pobierania paszy 
i o 30 cm w stosunku do korytarza gnojowego. Korytarze oddzielać będzie drabina paszowa, 
która zapewni wygodny dostęp zwierzętom do pokarmu. Na podeście paszowym od strony 
dobudowy zastosowane zostaną dodatkowe wygrodzenia zapewniające równy dostęp 
do pokarmu dla wszystkich zwierząt. Czyszczenie obory odbywać się będzie w sposób 
automatyczny, za pomocą zgarniaczy łańcuchowych. Obornik będzie wypychany za budynek 
na płytę obornikową. W strefie doju na ganku gnojowym będą ruszta, zgarniacze będą 
pracowały również na nich. Na każdą grupę przypadać będą podgrzewane poidła komorowe. 
Dodatkowo na skrzyżowaniu korytarzy zamontowane zostaną szczotki – czochradła, do samo 
pielęgnacji skóry. Umożliwi to krowom wykonywanie samo pielęgnacji oraz przeciągania się, 
otrząsania i ocierania. Pielęgnacja służy usuwaniu odorów, moczu i pasożytów oraz utrzymaniu 
skóry i okrywy włosowej w dobrym stanie.  

W części obory dobudowanej od strony południowej odbywał się będzie chów bydła 
w ilości 199 szt. Krowy podzielone będą na dwie grupy – 125 szt. i 74 szt. Dodatkowych 
6 stanowisk znajdować się będzie w izolatce, czyli łącznie w dobudowywanej części obory 
znajdzie się 205 stanowisk dla krów. Technologia oraz system chowu będą takie same jak 
w istniejącej, przebudowywanej części obory. Pomiędzy grupami, mniej więcej w środku obiektu, 
zlokalizowana zostanie strefa doju z trzema robotami udojowymi. System zarządzania stadem 
będzie w sposób automatyczny kierował krowy do doju i sterował ruchem na stanowiska lub 
do izolatki. Rozbudowana część obory składać się będzie z czterech rzędów legowisk 
rozdzielonych gankami gnojowymi. Do stołu paszowego krowy przechodzić będą do starej, 
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przebudowywanej części budynku. Czyszczenie rozbudowanej części obory będzie 
wykonywane w sposób automatyczny, za pomocą zgarniaczy łańcuchowych. Obornik 
za pomocą zgarniaczy wypychany będzie za budynek na płytę obornikową. W strefie doju 
i poczekalni umieszczone zostaną ruszta. Na każdą grupę przypadać będą podgrzewane poidła 
komorowe i czochradła, które zamontowane zostaną na korytarzu przy stole paszowym.   

Do istniejącej obory dobudowana zostanie, od strony północnej, wiata dla krów 
problematycznych. Wiata zaprojektowana została jako ściółkowa. Składać się będzie z dwóch 
części, wypoczynkowej i żywieniowej z zewnętrznym stołem paszowym. Wszystkie przegrody 
technologiczne wiaty zostaną wykonane  jako pełne w celu ochrony przed wiatrem oraz izolacją 
od stada. Wiata połączona zostanie ze strefą doju w starej oborze. Dostęp do wody zostanie 
zapewniony z poidła w części wypoczynkowej. Wiata przeznaczona będzie na 20 sztuk krów. 
Łącznie maksymalna obsada rozbudowanej obory wyniesie 331 szt. 

Zaprojektowana została również wiata dla jałówek zacielonych, krów zasuszonych 
i wysokocielnych. Maksymalna obsada wiaty to 101 sztuk krów (101 DJP). Zwierzęta będą 
utrzymywane w technologii wolnostanowiskowej, na płytkiej ściółce, która najlepiej zaspokaja 
potrzeby dobrostanu bydła mlecznego. Projektuje się wykonanie wewnętrznych przegród 
z bramkami, które będą dzielić każde stanowisko na połowę, co wynika z konieczności 
przepędzania zwierząt w trakcie sprzątania. Karmienie odbywać się będzie z zastosowaniem 
mechanicznego paszowozu samojezdnego poruszającego się po ganku paszowym. Karma 
na stół paszowy będzie poddawana od strony północnej. Korytarze w obiekcie będzie oddzielać 
drabina paszowa, która zapewniać będzie wygodny dostęp zwierzętom do pokarmu. W kojcach 
porodowych zastosowane zostaną zamykane drabiny paszowe, które pozwolą przytrzymać 
w nich zwierzęta na czas dojenia lub wykonywania badania czy zabiegu. Na każdą grupę 
przypadać będą dwa poidła komorowe, jedynie w boksach porodowych zainstalowane będą 
poidła pojedyncze. Zastosowanie kurtyn zwiększy dostęp światła naturalnego do wnętrza oraz 
dopływ świeżego powietrza. W okresie zimowym kurtyny będą zamykane w celu ochrony przed 
zimnem, aby zmniejszy ryzyko spadku temperatury wewnątrz obory poniżej 4 º C. W obiekcie 
nie przewiduje się wentylacji zorganizowanej, a system wentylacji grawitacyjnej zostanie oparty o 
wywiew przez świetlik kalenicowy. Do wiaty doprowadzana będzie woda do poideł oraz 
instalacja elektryczna do oświetlenia hali. Ścieki w postaci gnojowicy zostaną skanalizowane 
i trafią do zbiornika na gnojowicę przez studnię przepompowni. Północna ściana szczytowa 
zwrócona jest w kierunku placu przed płytą obornikową, na którą wywożony będzie obornik. 
Wiata będzie nieogrzewana, ponieważ technologia chowu tego nie wymaga. 

Po realizacji przedsięwzięcia łączna obsada zwierząt w całym gospodarstwie, po jego 
rozbudowie, wyniesie 444 DJP. 
  
Przewidywany wpływ planowanego przedsięwzięcia na etapie realizacji i eksploatacji inwestycji. 
 

Przewidywany wpływ planowanego przedsięwzięcia na etapie realizacji inwestycji obejmuje: 

 w zakresie oddziaływania na jakość powietrza atmosferycznego – emisję o charakterze 

niezorganizowanym i lokalnym związaną z ruchem pojazdów i pracą maszyn podczas 

prac budowlano-montażowych; oddziaływanie to będzie krótkotrwałe i odwracalne. 

 w zakresie oddziaływania akustycznego – hałas w czasie budowy wywoływany będzie 

pracą typowych urządzeń budowalnych oraz ruchem pojazdów dowożących  materiały 

budowlane. Wszelkie czynności na etapie budowy przedsięwzięcia wykonywane będą 

wyłącznie w porze dnia. Oddziaływanie na etapie realizacji przedsięwzięcia będzie miało 

charakter lokalny oraz przemijający (będzie miało miejsce tylko na etapie realizacyjnym). 

 w zakresie gospodarki odpadami – podczas realizacji inwestycji w wyniku prowadzonych 

prac budowlanych i instalacyjnych wytwarzane będą odpady głównie z grupy 17 (odpady 

betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów, zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż wymienione z 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03 itp.) katalogu 

odpadów (rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie 

katalogu odpadów (Dz. U. 112, poz. 1206). Obowiązek zagospodarowania odpadów 

powstałych podczas ww. robót spoczywać będzie na ich wykonawcy. Wykonawca 

zobowiązany jest do selektywnego magazynowania odpadów z uwzględnieniem zasad 
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postępowania z odpadami niebezpiecznymi oraz odpadami nadającymi się 

do ponownego wykorzystania w sposób zgodny z wymaganiami określonym w ustawie 

o odpadach. 

 w zakresie oddziaływania na grunty i wody podziemne – na wypadek wystąpienia 

wycieku substancji szkodliwych, plac budowy zostanie wyposażony w sorbenty 

do strącania zanieczyszczeń, zwłaszcza ropopochodnych (np. paliw, smarów) 

i syntetycznych (np. olejów). 

 

Przewidywany wpływ planowanego przedsięwzięcia na etapie eksploatacji inwestycji: 

 w zakresie powietrza atmosferycznego – źródłem emisji zanieczyszczeń do powietrza 

atmosferycznego będą: 

 procesy hodowli bydła, 

 zbiornik na gnojowicę, 

 silosy na kiszonkę, 

 silosy na zboże, 

 spalanie paliw w silnikach pojazdów poruszających się po terenie przedsięwzięcia. 

  Rozbudowywana obora i wiata posiadać będą wentylację grawitacyjną. 

Z obliczeń rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w powietrzu atmosferycznym dla 

emitowanych substancji (dla istniejącej i planowanej instalacji), wynika, że stężenia 

zanieczyszczeń nie spowodują przekroczeń obowiązujących norm jakości powietrza, 

poza terenem inwestycji, do którego inwestor posiada tytuł prawny. 

W celu ograniczenia uciążliwości związanych z emisją odorów na terenach najbliższej 

zabudowy mieszkaniowej przewidziano budowę zamkniętego zbiornika na gnojowicę 

(z dachem pływającym). 

 w zakresie oddziaływania akustycznego – podczas eksploatacji przedsięwzięcia źródłem 

emisji hałasu będzie głównie ruch pojazdów i maszyn rolniczych (ciągniki rolnicze), 

obsługujących obory, poprzez dostarczanie pokarmu, przewożenie obornika 

i wywożenie gnojownicy, a także urządzenia mechaniczne wewnątrz obiektów - sprężarki 

i pompy działające na potrzeby robotów udojowych oraz praca agregatu chłodniczego 

przy zlewni mleka – na zewnątrz obiektów.   

Najbliższymi terenami chronionymi akustycznie są tereny zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej, znajdujące się w kierunku północno-wschodnim w odległości ok. 105 m. 

Na podstawie przeprowadzonych analiz i obliczeń, w tym przyjętych założeń 

dotyczących poziomu dźwięku wewnątrz rozbudowywanej obory i mocy akustycznej 

agregatu chłodniczego można stwierdzić, że funkcjonowanie przedmiotowego 

przedsięwzięcia oraz całego gospodarstwa nie będzie powodowało przekroczenia 

wartości dopuszczalnych poziomu hałasu wyznaczonych dla terenu zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej na ww. terenach chronionych akustycznie, zarówno 

w porze dnia, jak i w nocy. 

 w zakresie gospodarki wodno-ściekowej – w okresie funkcjonowania planowanego 

przedsięwzięcia będą powstawały: 

 ścieki bytowe, które będą odprowadzane na dotychczasowych zasadach 

do istniejącego, szczelnego zbiornika wybieralnego o poj. 40 m³, a następnie 

przekazywane uprawnionym podmiotom w celu ich dostarczenia 

na oczyszczalnię ścieków; 

 ścieki z mycia urządzeń dojarni i zbiornika na mleko, które będą odprowadzane  

do istniejącego, szczelnego zbiornika wybieralnego o poj. 40 m³, a następnie 

przekazywane uprawnionym jednostkom w celu ich dostarczenia na oczyszczalnię 

ścieków; 

 wody opadowe i roztopowe z dachu przebudowywanej i rozbudowywanej obory, 

które będą odprowadzane do rozbudowywanej w ramach inwestycji kanalizacji 

deszczowej; 
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 wody opadowe i roztopowe z dachów pozostałych obiektów i terenów utwardzonych, 

które odprowadzane będą bezpośrednio do gruntu na teren należący do inwestora. 

W trakcie przedmiotowego postępowania przeanalizowano oraz oceniono skutki 

planowanego przedsięwzięcia na cele środowiskowe zawarte w Ramowej Dyrektywie  

Wodnej. Analizy dokonano na podstawie przedłożonej dokumentacji oraz w oparciu 

o Plan Gospodarowania Wodami na Obszarze Dorzecza Odry, zwany dalej PGW. 

W trakcie prowadzonej oceny w tym zakresie stwierdzono, że ww. przedsięwzięcie 

zlokalizowane będzie na obszarze: 

 Jednolitej Części Wód Podziemnych (JCWPd) o kodzie PLGW6000127, która 

zgodnie z PGW, charakteryzuje się dobrym stanem ilościowym i dobrym stanem 

chemicznym, 

 Jednolitej Części Wód Powierzchniowych (JCWP) o kodzie PLRW600017117676 

(Dopływ z Kórnicy), których stan, w PGW, określono jako zły (naturalna część wód), 

zagrożony ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych, 

oraz, że planowana do realizacji inwestycja nie spowoduje nieosiągnięcia celów 

środowiskowych zawartych w planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza. 

 w zakresie gospodarki odpadami – na etapie eksploatacji inwestycji powstaną 

następujące odpady np. 15 01 02 – opakowania z tworzyw sztucznych, 16 02 13 – 

zużyte urządzenia, świetlówki, 17 04 05 – złom stalowy itp. Odpady powstające 

na terenie fermy będą magazynowane w specjalnie do tego przeznaczonych 

pojemnikach, kontenerach ustawionych w wyznaczonym miejscu, na terenie należącym 

do inwestora i przekazywane będą uprawnionym jednostkom posiadającym stosowne 

uprawnienia w zakresie gospodarowania odpadami. 
 


