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oPINIA

Na podstawie art. 7'7 ust. l pkt 2 oraz art.78 ust.l pkt 2 ustawy z dnia 3 paździemika 2008r. o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania
na środowisko (Dz.IJ. z 2008 r. nr 199, poz. 1227) po rozpatrzęniu wystąpienia Wójta Gminy Bartniczka z dnia 05

sĘcznia 2015 r. nrak: WIŚR.6220.1.19.2O14 oraz uzupehrieniu raportu dostarczon}.m przez ,,B\ueberry" Artur
Kowalski w Bartniczce z dnia 12.03.2015 r. o w}.razęnie opinii w ramach postępowania nrierzĄącego do wydania
decyzji o środowiskowych uwaruŃowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie fermy drobiu na teręnie
działkinr 204116 w SwierczTrnach gm. Bartniczka

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W BRODNICY

wyraża następującą opinię:

- po zapoznaniu się z przedłożonymi materiałami w tym z raportem o oddziaĘwaniu na środowisko uważam, że

decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach winna zawięrać następującę waruŃi:
. uciązliwość inwestycji nie może wykraczać poza teren władania, nie może powodować konfliktów

społecznych oraznaruszać interesów osób trzecichl ,

. naleĘ wykonać zorganizowany sposób odprowadzenia wód opadowych i roźopowych z terenów fermy do
gruntu p opr ze z lr ządzenia p o dczy szczaj ąc e,

r teren prry granicy dzińkinaleĘ obsadzić wysokązieleniąjako pas izolujący,
. naIeĘ wykonać awaryjny magaTqpomiotu,
. zasięgponadnormatywnych stęzeń zanieczyszczeń powietrza (również związków odorowych) nie moze sięgać

terenów zabudowy mieszkaniowej,
. dośrmgtąqa proiełtoJUurnąg? gggĘierrla pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych przez

Panstwowógó PoŃiatowego Inspektora Śanitarnego w Brodnicy lub uprawnionęgo rzęczomawcę ds.

sanitarno-higieniczrych.

UZASADNIENIE
Wójt Gminy Bartniczka wystąpił do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brodnicy o

zaopiniowanie warunków do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dlav,,yżej wymienionego przedsięwzięcia,
Do wniosku dołączone zostaĘ informacje charakteryzujące planowane przedsięwzięcie, z których wynika, że

polegać ono będzie na rozbudowie istniejącej fermy drobiu wraz z budową nowego kurnika na teręnie działkinr 204116

o powierzchni 1,65 ha. Maks}malna obsada budynków inwentarskich na fermie wyniesie 78390 szhrk brojlerów
kuizych co daje 314 DJP. Łącznapowierzchnia uź}tkowa planowanej fermy wyniesie 4020 m'1w tym nowy budynek
2040 m2). W skład planowanej fermy wejdą dwa budyŃi inwentarskie, trzy silosy paszowe, dwa szczęlne zbiorniki na

ścieki technologiczre o pojemności do 10 m'kużdy, zbiomik na ścieki komunalne, zbiomik na ścięki pochodzące z
chłodni o pojemności 2 1ł, zbiornik na popiół, zadaszęnię na opał, sterownia z agregatem prądotwórczym,
pomieszczenie socjalno-biurowę z magaTynem leków, kotłownia, chłodnia, studnia oraz wewnętrzna droga dojazdowa.

Fęrma wyposazona będzie w instalacje zadawaniapaszy, instalację zadawania wody, instalację gtzewcząoraz instalację
wentylacji. Najbliższa zabudowa mieszkaniowa zlokalizowana jest w odległości 343 m w kierunku póŁrocnym.

Analizując przedłożone materiaĘ, w tym raport o oddziĄnvaniu przedsięwzięcia tm środowisko opracowany
przez Biuro Projektów Środowiskowych Michał Przybylski w Borzęcinie w grudniu 2014 r. wałem, ze planowana
rozbudowa fermy drobiu może być nealizowanaprzy spełnieniu wyżej podanych warunków.
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