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Wójt Gminy Kodrąb 

ul. Niepodległości 7 

97-512 Kodrąb                                                                                   Kodrąb, dn. 28.01.2022 r. 

GPI.6220.1.2022                                              

                                     

DECYZJA 

 Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt. 1, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 79 ust. 1, art. 80 ust. 1 i 2,  

art. 85 ust. 1 i ust. 2 pkt 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 (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 2081 r. ze zm.) w zw. z art. 4 ust. 1  

i ust. 2 ustawy z dnia 19 lipca 2019r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji  

o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 

oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019r. , poz. 1712), 

zwanej dalej w skrócie ustawą ooś oraz art. 104 i 107 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  

– Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 735 ze zm.) a także  

§ 2 ust. 1 pkt. 51 lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie 

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 71)  

w zw. z §4  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. w sprawie 

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko  (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839) 

zwanego dalej rozporządzeniem RM w ponownie prowadzonym postępowaniu 

administracyjnym z wniosku xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, ul. Malinowa 19, 97-500 

Radomsko w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na 

realizację przedsięwzięcia pn. ,,Budowa obiektu inwentarskiego – chlewni macior wraz  

z niezbędną infrastrukturą techniczną przeznaczonego do hodowli trzody chlewnej  

w systemie bezściółkowym na działce nr ewid. 537, obręb Rzejowice, gm. Kodrąb”, 

 

Wójt Gminy Kodrąb 

orzeka 

odmówić ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia pn:  

,,Budowa obiektu inwentarskiego – chlewni macior wraz z niezbędną infrastrukturą 

techniczną przeznaczonego do hodowli trzody chlewnej w systemie bezściółkowym na 

działce nr ewid. 537, obręb Rzejowice, gm. Kodrąb” 

Uzasadnienie 

 Dnia 26.04.2019 r. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx wystąpił z wnioskiem (uzupełniony 

dnia 07.05.2019 r.) o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na 

realizację przedsięwzięcia polegającego na ,,Budowie obiektu inwentarskiego – chlewni 

macior wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną przeznaczonego do hodowli trzody 

chlewnej w systemie bezściółkowym na działce nr ewid. 537, obręb Rzejowice, gm. Kodrąb”. 

 Stosownie do art. 77 ustawy ooś, Wójt Gminy Kodrąb wystąpił z pismem z dnia 

07.05.2019 r. znak: GPI.6220.2.2019 do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego  

w Radomsku o wydanie opinii o realizacji przedsięwzięcia, a także Wójt Gminy Kodrąb 

wystąpił  z pismem z dnia 07.05.2019 r. znak: GPI.6220.2.2019 do Regionalnego Dyrektora 

Ochrony Środowiska w Łodzi oraz do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie 

Zarząd Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim o uzgodnienie warunków realizacji 

przedsięwzięcia. 

  Zgodnie z art. 33 ustawy ooś obwieszczeniem z dnia 15.05.2019 r. podano  

do publicznej wiadomości informacje o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa  
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w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla 

przedmiotowego przedsięwzięcia, a także poinformowano o możliwości zapoznania się  

z dokumentacją, składania uwag i wniosków w terminie 30 dni tj. w dniach od 20.05.2019 r. 

do 18.06.2019 r.  

 Zawiadomieniem z dnia 16.05.2019 r. (data wpływu: 20.05.2019 r.) Państwowe 

Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim zawiadomił 

o przekazaniu sprawy do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej  

w Warszawie.  

 Dnia 31.05.2019 r. do tut. urzędu wpłynął protest zbiorowy wraz z listą podpisów 

mieszkańców miejscowości Rzejowice, Gembartówka oraz Kolonia Rzejowice dot. sprzeciwu 

na realizację przedmiotowej inwestycji z uwagi na bliskie sąsiedztwo budynków 

mieszkalnych, Szkoły Podstawowej w Rzejowicach, placu zabaw dla dzieci, a także  

w związku z licznymi niedogodnościami jakie niesie  za sobą planowane przedsięwzięcie.  

 Pismem  znak: WOOŚ.4221.62.2019.TWo z dnia 07.06.2019 r., Regionalny Dyrektor 

Ochrony Środowiska w Łodzi zwrócił się o wyjaśnienie informacji zawartych w raporcie  

o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.  

 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radomsku pismem z dnia 07.06.2019 r. 

(data wpływu: 14.08.2019 r.) znak: ZNS.450.29.2019 zaopiniował pozytywnie  warunki 

realizacji planowanego przedsięwzięcia pod względem wymagań higienicznych  

i zdrowotnych.  

 W dniu 06.08.2019 r. Inwestor przedłożył wyjaśnienia informacji  

zawartych w raporcie o oddziaływaniu na środowisko. Pismem znak: 

WA.RZŚ.436.1.94.2019.RZGW.PSZ z dnia 23.08.2019 r. (data wpływu: 27.08.2019 r.),  

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie wezwał Inwestor do uzupełnienia 

informacji zawartych w raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.  

 W dniu 06.09.2019 r. Inwestor ponownie przedłożył wyjaśnienia informacji zawartych  

w raporcie ooś. W związku z przedłożonymi uzupełnieniami raportu ooś, Wójt Gminy 

Kodrąb wystąpił ponownie do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego  

w Radomsku o wydanie opinii o realizacji przedsięwzięcia, a także do Regionalnego 

Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi oraz do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej 

w Warszawie o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia w oparciu o dokonane 

uzupełnienia raportu.  

 Pismem  znak: WOOŚ.4221.62.2019.TWo.3 z dnia 13.09.2019 r., Regionalny 

Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi zwrócił się ponownie o dokonanie stosownych 

wyjaśnień oraz przesłanie uzupełnienia raportu o oddziaływaniu na środowisko.  

 W dniu 30.09.2019 r. Inwestor ponownie przedłożył wyjaśnienia informacji zawartych  

w raporcie ooś zgodnie z wezwaniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska  

w Łodzi. W związku z przedłożonymi uzupełnieniami raportu ooś, Wójt Gminy Kodrąb 

wystąpił ponownie do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Radomsku  

o wydanie opinii o realizacji przedsięwzięcia, a także do Regionalnego Dyrektora Ochrony 

Środowiska w Łodzi oraz do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie  

o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia w oparciu o dokonane uzupełnienia 

raportu.  

 Postanowieniem znak: WOOŚ.4221.62.2019.TWo.4 z dnia 15.10.2019 r. Regionalny 

Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi uzgodnił warunki realizacji przedsięwzięcia. 

 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radomsku pismem z dnia 14.10.2019 r. 

(data wpływu: 17.10.2019 r.) znak: ZNS.450.29.2019 ponownie zaopiniował pozytywnie  

warunki realizacji planowanego przedsięwzięcia pod względem wymagań higienicznych  

i zdrowotnych.  
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 Pismem znak: WA.RZŚ.436.1.94.2019.RZGW.PSZ.2 z dnia 24.10.2019 r. (data 

wpływu: 31.10.2019 r.), Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie wezwał 

ponownie Inwestor do uzupełnienia informacji zawartych w raporcie o oddziaływaniu 

przedsięwzięcia na środowisko. W dniu 15.11.2019 r. oraz 03.12.2019 r. Inwestor ponownie 

przedłożył wyjaśnienia informacji zawartych w raporcie ooś zgodnie z wezwaniem 

Regionalnego Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie. 

 Postanowieniem znak: WA.RZŚ.436.1.94.2019.RZGW.PSZ.3 z dnia 16.12.2019 r., 

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie uzgodnił warunki realizacji 

przedsięwzięcia.  

 Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania 

administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.), Wójt Gminy Kodrąb zawiadomieniem 

GPI.6220.2.2019 z dnia 18.12.2019 zawiadomił strony postępowania o możliwości 

zapoznania się i wypowiedzenia co do zgromadzonych materiałów w przedmiotowym 

postępowaniu przed wydaniem decyzji.  

 Podczas spotkania wiejskiego zorganizowanego dnia 08.01.2020 r. mieszkańcy 

miejscowości Rzejowice, Kolonia Rzejowice i Gembartówka po raz kolejny wyrazili swój 

stanowczy sprzeciw wobec realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia. Lokalna społeczność 

obawia się, że realizacja inwestycji negatywnie wpłynie na jakość ich życia oraz na zdrowie 

mieszkańców. Wyrazili swoje obawy jakimi są: wykluczenie, nadmierna emigracja 

mieszkańców oraz znaczący spadek wartości nieruchomości w związku z planowaną 

inwestycją. 

 W dniu 14.01.2020 r. Wójt Gminy Kodrąb wydał decyzję  znak: GPI.6220.1.2020, którą 

odmówił wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego 

przedsięwzięcia.  

 Obwieszczeniem znak: GPI.6220.2.2019 r. z dnia 15.01.2020 r. poinformowano 

społeczeństwo o wydanej decyzji w w/w sprawie.  

 Pismem z dnia 13.01.2020 r. (data wpływu do urzędu: 15.01.2020 r.) mieszkańcy 

sołectwa Rzejowice wyrazili sprzeciw wobec realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia. 

 Pismem z dnia 23.01.2020 r. Inwestor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx wniósł odwołanie od 

w/w decyzji. 

 Wójt Gminy Kodrąb pismem znak: GPI. 6220.2.2020  z dnia 29.01.2020 r. przekazał akta 

sprawy do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Piotrkowie Trybunalskim.  

 Decyzją znak: KO.461.4.2020 z dnia 06.04.2020 r. Samorządowe Kolegium Odwoławcze 

w Piotrkowie Trybunalskim uchyliło decyzję Wójta Gminy Kodrąb w całości  

i przekazało sprawę do ponownego rozpatrzenia.  

 Pismem znak: GPI.6220.2.2019 z dnia 10.04.2020 r. przesłano do sołtysa sołectwa 

Rzejowice, celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń w miejscu realizacji inwestycji 

Obwieszczenia znak: KO.461.4.2020 z dnia 06.04.2020 r. Samorządowego Kolegium 

Odwoławczego w Piotrkowie Trybunalskim, informujące o wydaniu decyzji: KO.461.4.2020  

z dnia 06.04.2020 r. uchylającej decyzję Wójta Gminy Kodrąb w całości  

i przekazało sprawę do ponownego rozpatrzenia. 

 Realizując wskazania organu odwoławczego Wójta Gminy Kodrąb pismem znak: 

GPI.6220.2.2019 z dnia 22.04.2020 r. wezwał wnioskodawcę o złożenie wyjaśnień  

i uzupełnienie raportu  oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.  

 W dniu 05.05.2020 r. Inwestor przedłożył uzupełnienia do raportu. W związku  

z przedłożonymi uzupełnieniami raportu ooś, Wójt Gminy Kodrąb ponownie wystąpił  do 

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Radomsku o wydanie opinii  

o realizacji przedsięwzięcia, a także do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska  
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w Łodzi oraz do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie o uzgodnienie 

warunków realizacji przedsięwzięcia. 

 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radomsku pismem z dnia 27.05.2020 r.  

znak: ZNS.450.29.2019 zaopiniował pozytywnie warunki realizacji planowanego 

przedsięwzięcia pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych. 

 Pismem znak: WOOŚ.4221.62.2019.TWo.9 z dnia 05.06.2020 r., Regionalny Dyrektor 

Ochrony Środowiska w Łodzi zwrócił się o dokonanie stosownych wyjaśnień oraz przesłanie 

ujednoliconej wersji raportu o oddziaływaniu na środowisko przedmiotowego 

przedsięwzięcia.  

 Postanowieniem znak: WA.RZŚ.436.1.94.2019.RZGW.PSZ.4 z dnia 30.06.2020 r. 

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie uzgodnił warunki realizacji 

przedsięwzięcia.  

 W dniu 08.07.2020 r. Inwestor przedłożył jednolity tekst raportu oddziaływania na 

środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia.  W związku z przedłożonym tekstem 

jednolitym raportu ooś, Wójt Gminy Kodrąb wystąpił ponownie do Państwowego 

Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Radomsku o wydanie opinii o realizacji 

przedsięwzięcia, a także do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi oraz do 

Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie o uzgodnienie warunków realizacji 

przedsięwzięcia w oparciu o przedłożony raport ooś.  

 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radomsku pismem z dnia 11.08.2020 r.  

znak: ZNS.450.29.2019 zaopiniował pozytywnie warunki realizacji planowanego 

przedsięwzięcia pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych. 

 Postanowieniem znak: WOOŚ.4221.62.2019.TWo.8 z dnia 12.08.2020 r. Regionalny 

Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi uzgodnił warunki realizacji przedsięwzięcia. 

 Zgodnie z art. 33  ustawy ooś obwieszczeniem z dnia 13.10.2020 r. podano  

do publicznej wiadomości informacje o ponownym rozpoczęciu procedury udziału 

społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia, a także poinformowano  

o możliwości zapoznania się z dokumentacją, składania uwag i wniosków w terminie 30 dni 

tj. w dniach od 15.10.2020 r. do 16.11.2020 r. W wyznaczonym terminie nikt nie wniósł uwag 

ani wniosków. 

 Postanowieniem znak: WA.RZŚ.4360.1.117.2020.PSZ z dnia 15.10.2020 r. (data 

wpływu: 21.10.2020 r.) Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie uzgodnił 

warunki realizacji przedsięwzięcia.  

 Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania 

administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.), Wójt Gminy Kodrąb zawiadomieniem 

GPI.6220.2.2019 z dnia 20.11.2020 r. zawiadomił strony postępowania o możliwości 

zapoznania się i wypowiedzenia co do zgromadzonych materiałów w przedmiotowym 

postępowaniu przed wydaniem decyzji.  

 W dniu 09.12.2020 r. Wójt Gminy Kodrąb wydał decyzję znak: GPI.6220.4.2020  

o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, którą ustalił 

środowiskowe uwarunkowania realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia.  

 Obwieszczeniem znak: GPI.6220.2.2019 r. z dnia 10.12.2020 r. poinformowano 

społeczeństwo o wydanej decyzji w w/w sprawie.  

 W dniu 23.12.2020 r. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx pismem z dnia 22.12.2020 r. oraz 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  pismem z dnia 22.12.2020 r. wnieśli odwołania tej samej treści od w/w 

decyzji. 

 Wójt Gminy Kodrąb pismem znak: GPI. 6220.2.2019  z dnia 28.12.2020 r. przekazał akta 

sprawy do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Piotrkowie Trybunalskim.  
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 Decyzją znak: KO.461.51.2020 KO.461.52.2020 z dnia 15.03.2021 r. Samorządowe 

Kolegium Odwoławcze w Piotrkowie Trybunalskim uchyliło decyzję Wójta Gminy Kodrąb  

w całości i przekazało sprawę do ponownego rozpatrzenia.  

 Pismem znak: GPI.6220.4.o.2020 z dnia 23.03.2021 r. przesłano do sołtysa sołectwa 

Rzejowice, celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń Obwieszczenie znak: KO.461.51.2020 

KO.461.52.2020 z dnia 15.03.2021 r. Samorządowego Kolegium Odwoławczego  

w Piotrkowie Trybunalskim, informujące o wydaniu decyzji: KO.461.51.2020 

KO.461.52.2020 z dnia 15.03.2021 r. uchylającej decyzję Wójta Gminy Kodrąb w całości  

i przekazaniu sprawy do ponownego rozpatrzenia. 

 Realizując wskazania organu odwoławczego, Wójt Gminy Kodrąb pismem znak: 

GPI.6220.2.2019 z dnia 21.04.2021 r. wezwał wnioskodawcę o przedłożenie uzupełnień 

(wyjaśnień) raportu ooś.  

 W dniu 17.05.2021 r. do tut. organu wpłynął wniosek Inwestora z dnia 10.05.2021 r.  

o zmianę terminu złożenia uzupełnienia do raportu o oddziaływaniu na środowisko. W dniu 

18.05.2021 r. Inwestor złożył przedmiotowe uzupełnienia. W związku z przedłożonymi 

uzupełnieniami raportu ooś, pismem znak: GPI.6220.2.2019 z dnia 28.05.2021 r.  

Wójt Gminy Kodrąb wystąpił ponownie do Państwowego Powiatowego Inspektora 

Sanitarnego w Radomsku o wydanie opinii o realizacji przedsięwzięcia, a także do 

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi oraz do Regionalnego Zarządu 

Gospodarki Wodnej w Warszawie o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia. 

 Pismem z dnia 09.06.2021 r. znak: WOOŚ.4221.64.2021.TWo Regionalny Dyrektor 

Ochrony Środowiska w Łodzi zwrócił się do Wójta Gminy Kodrąb o dokonanie stosownych 

wyjaśnień. Przy piśmie z dnia 14.06.2021 r. znak: GPI.6220.2.2019 Wójt Gminy Kodrąb 

dokonał odpowiedzi na w/w pismo. 

 Pismem znak: WA.RZŚ.436.1.94.2019.RZGW.PSZ./JC.5 z dnia 24.06.2021 r. 

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie poinformował, że przekazane materiały 

były i są mu znane, a zawarte w nich informacje nie wymagają zmiany stanowiska  

w postanowieniu z dnia 30 czerwca 2020 r. znak: WA.RZŚ.436.1.94.2019.RZGW.PSZ.4. 

 Pismem znak: WOOŚ.4221.64.2021.TWo.2 z dnia 05.07.2021 r. Regionalny Dyrektor 

Ochrony Środowiska w Łodzi zwrócił się do Wójta Gminy Kodrąb o niezwłoczne 

przekazanie ujednoliconej wersji raportu oddziaływania na środowisko przedmiotowego 

przedsięwzięcia. 

 Pismem znak: ZNS.450.29.2019 z dnia 02.07.2021 r. Państwowy Powiatowy Inspektor 

Sanitarny w Radomsku zaopiniował pozytywnie warunki realizacji planowanego 

przedsięwzięcia pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych. 

 Pismem znak: GPI.6220.2.2019 z dnia 07.07.2021 r. Wójt Gminy Kodrąb zwrócił się do 

Inwestora o przesłanie ujednoliconego raportu oddziaływania na środowisko przedmiotowego 

przedsięwzięcia. W dniu 04.08.2021 r. do tut. organu wpłynęło stanowisko Inwestora  

o braku potrzeby składania kolejnego ujednoliconego tekstu raportu ooś. Pismem z dnia 

11.08.2021 r. znak: GPI.6220.2.2019, Wójt Gminy Kodrąb poinformował Regionalnego 

Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi, Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej  

w Warszawie oraz Państwowego Inspektora Sanitarnego w Radomsku o odmowie złożenia 

przez Inwestora ujednoliconej wersji raportu ooś. 

 Pismem znak: WOOŚ.4221.64.2021.TWo.3 z dnia 23.08.2021 r. Regionalny Dyrektor 

Ochrony Środowiska w Łodzi zawiadomił o zmianie terminu wydania uzgodnienia warunków 

realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia. 

 Zawiadomieniem znak: GPI.6220.2.2019 z dnia 01.09.2021 r. Wójt Gminy Kodrąb 

poinformował strony postępowania o terminie wydania decyzji o środowiskowych 
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uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia. 

 Pismem znak: GPI.6220.2.2019 z dnia 09.09.2021 r. Wójt Gminy Kodrąb udzielił 

Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Łodzi informacji w przedmiotowej 

sprawie o opinii akustycznej. 

 Postanowieniem znak: WOOŚ.4221.64.2021.TWo.4 z dnia 16.09.2021 r. Regionalny 

Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi uzgodnił warunki realizacji przedsięwzięcia. 

 W związku ze złożeniem do tut. organu przez Inwestora w dniu 15.09.2021 r. jednolitego 

tekstu raportu oddziaływania na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia, Wójt Gminy 

Kodrąb pismem znak: GPI.6220.2.2019 z dnia 17.09.2021 r. ponownie wystąpił z prośbą  

o wydanie opinii o realizacji przedsięwzięcia do Państwowego Powiatowego Inspektora 

Sanitarnego, a także do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi oraz do 

Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie o uzgodnienie warunków realizacji 

przedsięwzięcia. 

 Pismem znak: WOOŚ.4221.64.2021.TWo.5 z dnia 04.10.2021 r. Regionalny Dyrektor 

Ochrony Środowiska w Łodzi w odpowiedzi na pismo Wójta Gminy Kodrąb z dnia 

17.09.2021 r. znak: GPI.6220.2.2019, poinformował, że wydał już postanowienie 

uzgadniające dla przedmiotowego przedsięwzięcia. 

 Pismem znak: ZNS.450.29.2019 z dnia 19.10.2021 r. Państwowy Powiatowy Inspektor 

Sanitarny w Radomsku zaopiniował pozytywnie warunki realizacji planowanego 

przedsięwzięcia pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych. 

 Pismem znak: WA.RZŚ.436.1.94.2019.RZGW.PSZ/JC/KZ.6 z dnia 09.11.2021 r. 

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie poinformował, że przekazane materiały 

były i są mu znane, a zawarte w nich informacje nie wymagają zmiany stanowiska  

w postanowieniu z dnia 30 czerwca 2020 r. znak: WA.RZŚ.436.1.94.2019.RZGW.PSZ.4 

uzgadniającym warunki realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia. 

 Zgodnie z art. 33  ustawy ooś obwieszczeniem z dnia 23.11.2021 r. podano  

do publicznej wiadomości informacje o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa  

w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla 

przedmiotowego przedsięwzięcia, a także poinformowano o możliwości zapoznania się  

z dokumentacją, składania uwag i wniosków w terminie 30 dni tj. w dniach od 25.11.2021 r. 

do 27.12.2021 r. W wyznaczonym terminie nikt nie wniósł uwag ani wniosków. 

 Zawiadomieniem znak: GPI.6220.2.2019 z dnia 23.11.2021 r. Wójt Gminy Kodrąb 

poinformował strony postępowania o nowym terminie wydania decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia. 

 Pismem WA.RZŚ.4360.1.117.2020.PSZ/KZ.2 z dnia 04.01.2022 r. Regionalny Zarząd 

Gospodarki Wodnej w Warszawie poinformował, że przekazane materiały były i są mu znane 

a zawarte w nich informacje nie wymagają zmiany stanowiska zawartego w postanowieniu  

z dnia 15.10.2020 r., znak: WA.RZŚ.4360.1.117.2020.PSZ oraz wycofał pismo z dnia 

09.11.2021 r. znak: WA.RZŚ.436.1.94.2019.RZGW.PSZ/JC/KZ.6. 

 Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania 

administracyjnego, Wójt Gminy Kodrąb zawiadomieniem znak: GPI.6220.2.2019 z dnia 

13.01.2022 r. zawiadomił strony postępowania o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia 

co do zgromadzonych materiałów w przedmiotowym postępowaniu przed wydaniem decyzji. 

 Planowane przedsięwzięcie zostało zakwalifikowane zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 51 lit. b 

rozporządzenia RM. Przedmiotowe przedsięwzięcie należy do przedsięwzięć mogących 

zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, dla których wykonanie raportu jest 

obligatoryjne. 
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Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest 

Wójt Gminy Kodrąb, organami właściwymi do dokonania uzgodnień i wydania opinii są: 

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody 

Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Państwowy Powiatowy 

Inspektor Sanitarny w Radomsku. 

 Planowana inwestycja polega na budowie obiektu inwentarskiego – chlewni macior  

o  łącznej obsadzie 381,99 DJP (do 662 szt. loch, do 94 szt. tucznika żeńskiego, do 5 szt. 

knurów, do 2910 szt. prosiąt, do 1099 szt. warchlaków). Przedsięwzięcie zlokalizowane 

będzie na działce o nr ewid. 537 w miejscowości Rzejowice, gmina Kodrąb, powiat 

radomszczański, województwo łódzkie.  

W ramach realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia planuje się budowę dwóch 

budynków inwentarskich z dachem dwuspadowym, symetrycznym krytym płytą warstwową 

połączonych ze sobą łącznikiem wraz z niezbędną infrastrukturą, tj.:  

 zbiornikiem na gnojowicę,  

 przepompownią,  

 silosami zbożowymi,  

 zbiornikiem na ścieki bytowe,  

 kontenerem do magazynowanie sztuk padłych, bądź ubitych z konieczności oraz 

zbiorniki do czasowego magazynowania odpadów komunalnych,  

 wagi najazdowej,  

 ujęcia wód podziemnych, 

 pasów zieleni.  

Wielkość obiektu wynosić będzie:  

a) budynek nr 1  

 długość budynku – maks. 144,0 m,  

 szerokość budynku (bez czerpni powietrza) – maks. 22,5 m,  

 szerokość budynku (z czerpniami powietrza) – maks. 24,0 m,  

 powierzchnia zabudowy – ok. 3270,4 m2,  

 wysokość budynku – ok. 4,6 m  

b) budynek nr 2:  

 długość budynku – maks. 77,3 m,  

 szerokość budynku (bez czerpni powietrza) – maks. 22,5 m,  

 szerokość budynku (z czerpniami powietrza) – maks. 24,0 m,  

 powierzchnia zabudowy – maks. 1589,0 m2,  

 wysokość budynku – ok. 4,6 m,  

c) łącznik o powierzchni – maks. 16,5 m2,  

d) powierzchnia utwardzona (droga, plac manewrowy) o powierzchni – ok. 1925 m2. 

Fundamenty zaprojektowano w postaci ław i stóp fundamentowych. Ławy 

fundamentowe zaprojektowano pod ściany konstrukcyjne zewnętrzne i wewnętrzne oraz 

ściany kanałów technologicznych. Głębokość posadowienia ław fundamentowych min. 1 m 

poniżej istniejącego terenu.  

Przewidywany obiekt inwentarski zostanie wyposażony w następujące instalacje oraz 

sieci:  

 elektryczną, w tym oświetlania,  

 wodną,  

 gnojowicowe (wewnętrzne szczelne zbiorniki),  

 systemu wentylacji nawiewnej oraz mechanicznej wentylacji,  

 dystrybucji paszy – system automatycznego zadawania paszy,  

 kanalizacji sanitarnej,  
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 grzewczą.  

Przedsięwzięcie podejmowane będzie na terenie wiejskim. Miejsce przedsięwzięcia, 

ze względu na swoje sąsiedztwo, lokalizację oraz obecne zagospodarowanie, nie 

charakteryzuje się szczególnymi, ponadprzeciętnymi walorami krajobrazowymi oraz 

przyrodniczymi. Omawiany obszar to typowo wiejski krajobraz z terenami 

wykorzystywanymi rolniczo. Przy wschodniej granicy działki w sąsiedztwie drogi gruntowej 

doszło do zasiewów drzewostanu z sąsiedniego lasu. Drzewa zajmują pas o długości ok. 100 

m i szerokości ok. 15 m. Drzewa nie będą kolidowały z przedsięwzięciem. 

Dla przedmiotowej działki decyzją z dnia 3 kwietnia 2019 r. ustalono warunki 

zabudowy dla budynku mieszkalnego i budynku gospodarczego wraz z niezbędną 

infrastrukturą techniczną w zabudowie zagrodowej. 

Działka na której planowane jest przedsięwzięcie posiada powierzchnię 2,70 ha:  

 0,22 ha stanowią nieużytki – N,  

 2,48 ha – grunty orne – RVI.  

Po realizacji przedsięwzięcia powierzchnia zabudowy oraz terenów utwardzonych 

wynosić będzie:  

 projektowany obiekt inwentarski – maksymalnie 4875 m2,  

 projektowany zbiornik na gnojowicę – ok. 380 m2,  

 projektowane silosy– ok. 69,33 m2, 

 powierzchnie utwardzone (kostka, droga dojazdowa) – ok. 1925 m2,  

 kontenery na sztuki padłe oraz odpady stałe – ok. 12 m2,  

 projektowana przepompownia – ok. 7 m2.  

Planowane przedsięwzięcie zmieni aktualne zagospodarowanie przedmiotowej działki 

na powierzchni ok. 0,73 ha, co stanowi 27 % powierzchni całej działki.  

W trakcie budowy nie przewiduje się znaczących przekształceń powierzchni terenu 

co nie powinno grozić masowymi ruchami ziemi. 

W bezpośrednim sąsiedztwie planowanego terenu inwestycyjnego znajdują się: 

 od strony północnej - las mieszany,  

 od strony zachodniej - droga powiatowa, za którą znajdują się tereny rolnicze,  

 od strony południowej – uprawy rolne,  

 od strony wschodniej - droga gruntowa, za którą znajdują się tereny otwarte i rzeka 

Luciąża.  

Najbliżej położony budynek  chroniony akustycznie, dla którego dopuszczalny poziom 

hałasu wynosi 45 dB dla pory nocnej i 55 dB dla pory dnia, to tereny zabudowy zagrodowej  

i mieszkaniowej jednorodzinnej znajdujące się w odległości ok. 400 m na południe od terenu 

planowanego przedsięwzięcia na działce o numerze ewid. 677 w obrębie 0014 Rzejowice. 

Natomiast najbliżej położony budynek  chroniony akustycznie, dla którego dopuszczalny 

poziom hałasu wynosi 40 dB dla poru nocnej i 50 dB dla pory dnia, to tereny Publicznej 

Szkoły Podstawowej w Rzejowicach znajdujące się w odległości ok. 600 m na południe od 

terenu planowanego przedsięwzięcia na działce o numerze ewid. 518 w obrębie 0014 

Rzejowice. 

W planowanych budynkach będzie tygodniowy rytm produkcyjny, grupa 

technologiczna stanowi 30 szt. 

Zaprojektowano sektor krycia i loszek o powierzchni maks. 684,0 m2, tj. 7 rzędów 

kojców pojedynczych po 28 sztuk w każdym ciągu. Przewidziano dwa kojce odchowu loszek 

remontowych o powierzchni maks. 29,0 m2 każdy. Dodatkowo wydzielono dwa kojce dla 

tucznika po 27 sztuk w każdym o powierzchni maks. 27,9 m2. W sektorze krycia i loszek 

remontowych zaprojektowano 196 kojców pojedynczych, 5 grup po 30 szt., łącznie 150 sztuk 

loch. Pozostałe 46 szt. stanowi rezerwę dla loch powtarzających, loch kontuzjowanych oraz 
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loch które czekają na odbiór do ubojni. Każdorazowo ok. 30 kojców pojedynczych jest pusta. 

Obsada na sektorze krycia wynosi 150 loch. W sektorze zaprojektowano 2 klatki dla loszek 

remontowych od 90 – 130 kg. W każdej klatce mieścić się będzie 16 sztuk loszek. Obsada 

loszek remontowych – 32 szt. Dodatkowo zaprojektowano dwie klatki dla tuczników  

od 30 do 90 kg, w każdej klatce jest 27 stanowisk. Obsada 54 stanowiska dla tuczników.  

W sektorze tuczu loszek zaprojektowano dwie komory tuczu loszek od 30 kg do 95 kg 

o powierzchni maks. 50 m2 każda. W każdej komorze wyróżnia się 4 kojce o powierzchni 

maks. 10 m2. W każdej komorze są 4 kojce o powierzchni maks. 10,0 m2 po 10 sztuk. 

Całkowita obsada – 40 sztuk warchlaka i 40 sztuk tucznika. 

W sektorze knurów zaprojektowano 1 komorę knurów z 5 kojcami o powierzchni 

maks. 64,0 m2 – w każdym kojcu znajduje się 1 knur. W komorze wyróżnia się 5 kojców 

o powierzchni maks. 7 m2 każdy, jeden kojec fantom oraz laboratorium. Obsada 5 sztuk 

knurów. 

W sektorze loch prośnych zaprojektowano 1 komorę o powierzchni maks. 874,0 m2 

podzieloną na 12 kojców grupowych po 30 sztuk loch w ciąży od 30 dnia do 110 dnia 

o powierzchni maks. 69,5 m2 każdy. W każdym kojcu znajdują się po 2 kojce pojedyncze 

stacji karmiącej oraz 4 kojce samoblokujące. Całkowita obsada na sektorze 360 loch. 

W sektorze porodowym zaprojektowano 5 komór porodowych o powierzchni maks.  

208,0 m2 każda. Komora składać się będzie z 30 kojców porodowych oraz korytarzy 

komunikacyjnych. Kojce porodowe o wymiarach 1,8 m x 2,6 m. Jednocześnie obsadzone 

będą 4 komory po 30 sztuk loch. Jedna komora zawsze będzie myta i dezynfekowana (zawsze  

30 stanowisk). Na 4 komorach zawsze będą maciory z prosiętami. Jedna grupa 

technologiczna składać się będzie z 30 macior po 12,5 szt. prosiaka od maciory, 

łącznie 375 sztuk prosiąt do 28 dnia życia. Uwzględniono śmiertelności w ilości 15 prosiąt  

z każdej komory. Sumarycznie z 4 komór odliczając upadki będzie 1440 prosiąt. 

Ponadto zaprojektowano 1 komorę baby room. W komorze ok. 30 prosiąt nadliczbowych 

zabranych matkom z porodówki w wieku 7 – 28 dnia. Sumaryczna obsada w baby room 30 

prosiąt.  

W sektorze odchowalni prosiąt zaprojektowano 8 komór odchowali prosiąt  

o powierzchni maks. 145,2 m2 każda, od 28 dnia do 76 dnia życia. Każda komora podzielona 

będzie na 12 kojców o powierzchni maks. 10,5 m2 i zasiedlana jest tygodniowo. Razem  

4 komory prosiąt po 360 sztuk., łącznie 1440 prosiąt oraz 3 komory warchlaków. Obsada 

warchlaków uwzględniając procent śmiertelności na poziomie 2%, wyniesie 1059 sztuk 

warchlaków. Jedna komora zawsze będzie myta i dezynfekowana.  

Powierzchnie kojców spełniać będą wymagania określone w rozporządzeniu Ministra 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie wymagań i sposobu 

postępowania przy utrzymywaniu gatunków zwierząt gospodarskich, dla których normy 

zostały określone w przepisach Unii Europejskiej. 

Lochy po zapłodnieniu na kojcach pojedynczych utrzymywane będą w sektorze przez 

okres ok. 4 tygodni. Następnie po potwierdzeniu ciąży zapłonione lochy będą przeganiane do 

sektora loch prośnych – system kojców grupowych, gdzie będą przebywały do tygodnia przed 

przewidywanym terminem proszenia. Czas pobytu loch w tym sektorze wyniesie zatem  

ok. 12 tygodni. Z sektora loch prośnych, na tydzień przed oproszeniem przepędzane będą do 

pojedynczych kojców porodowych w sektorze porodowym. Po wyproszeniu łącznie  

z prosiętami będą przebywać w tym sektorze przez okres 28 dni. Po odsadzeniu prosiąt, lochy 

przeganiane będą do kojców pojedynczych sektora krycia, natomiast prosięta kierowane będą 

na odchowalnie do wydzielonych kojców grupowych, gdzie przez okres około 7 tygodni będą 

odchowywane do maksymalnej wagi nieprzekraczającej 30 kg.  

Po zakończonym cyklu pomieszczenia będą myte i dezynfekowane. W przypadku 

produkcji prosiąt najważniejszym miejscem, mającym wpływ na produkcyjność  
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i zdrowotność zwierząt jest porodówka oraz kojce baby room. Mycie tych miejsc odbywać się 

będzie z użyciem bieżącej wody, za pomocą myjki wysokociśnieniowej. Do mycia nie będą 

stosowane detergenty.  

Maksymalna docelowa suma DJP w planowanych budynkach inwentarskich wyniesie 

381,99 DJP.  

Wnętrze budynku oświetlane będzie światłem sztucznym wraz z dostępem światła 

naturalnego, przystosowanym dla danego gatunku zwierząt, nie mniej niż 8 godzin dziennie 

o natężeniu ponad 40 lux. 

Zaopatrzenie przedmiotowej inwestycji w wodę będzie odbywało się z własnego ujęcia 

(studni). Obsługa komunikacyjna gospodarstwa odbywać się będzie poprzez istniejący zjazd 

indywidualny z drogi gminnej. Zaopatrzenie w energię elektryczną zapewni lokalna sieć 

elektroenergetyczna. Wody opadowe i roztopowe z terenu gospodarstwa będą odprowadzane 

powierzchniowo po terenie, co nie zaburzy stosunków wodnych na działkach sąsiednich.  

Czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń dla świń ograniczy ryzyko strat powodowanych 

chorobami zakaźnymi atakującymi stado. Utrzymanie pomieszczeń dla zwierząt w sterylnej 

czystości jest praktycznie niemożliwe, jednak skuteczne czyszczenie i dezynfekcja mogą 

ograniczyć ilość niebezpiecznych zarazków do poziomu, który nie wpłynie szkodliwie 

na produkcyjność i dobrostan świń. Czyszczenie w chlewniach odbywać będzie przy użyciu 

myjki wysokociśnieniowej (nie będą stosowane detergenty). Szacuje się, że rocznie na cele 

mycia zużywane będzie ok. 481 m3 wody. Na żadnym z etapów czyszczenia obiektów nie 

będą stosowane środki chemiczne mogące przedostać się do gnojowicy. 

Regularnie przeprowadzone będzie odkażanie i dezynfekcja pomieszczeń 

inwentarskich. Do odkażania zastosowany zostanie środek/metoda o szerokim spektrum 

działania przeciwko wirusom, bakteriom, grzybom, pasożytom itp. Obecne dostępne na rynku 

środki do dezynfekcji zawierają na ogół kilka substancji aktywnych, które działają na 

większość patogenów spotykanych w tego rodzaju obiektach inwentarskich. Dezynfekcja 

prowadzona będzie metodą oprysku, zamgławiania, bądź zadymiania. Dezynfekcji podlegać 

będą również system pojenia oraz system zadawania paszy. 

Po każdym etapie chowu czyszczeniu i konserwacji podlegać będą urządzenia. 

Sprawdzane będzie działanie wszelkiego rodzaju mechanizmów – wentylacja, paśniki, 

instalacja wodna, oświetlenie. Obiekty wyposażone będą w instalację wodną do pojenia 

zwierząt oraz instalację elektryczną. Do karmienia zwierząt będą służyć autokarmniki, 

natomiast do pojenia – poidła smoczkowe. W celu poprawy warunków chowu jak również 

minimalizacji uciążliwości zapachowych zaleca się stosowanie probiotycznych 

mikroorganizmów. 

W celu utrzymania na poziomie nieszkodliwym dla zwierząt właściwego obiegu 

powietrza, stopnia zapylenia, temperatury, względnej wilgotności powietrza oraz stężenia 

gazów, w projektowanych budynkach inwentarskich zastosowanie znajdzie system wentylacji 

mechanicznej, wyciągowej. Oprócz zapewnienia oświetlenia wnętrza obiektu naturalnym 

światłem dziennym, w budynku wykonane będzie oświetlenie sztuczne z zastosowaniem 

energooszczędnych źródeł światła.  

Eksploatacja przedmiotowego gospodarstwa po zrealizowaniu przedsięwzięcia 

wymagać będzie dostawy: wody – ok. 27644,3 m3/rok, energii elektrycznej – ok. 180 kWh, 

pelletu – ok. 307 Mg/rok, paszy – ok. 3295 Mg/rok. 

Projektuje się ogrzewanie budynku w sektorach: porodowym, babyroom, odchowalni 

prosiąt oraz w zapleczu socjalnym. W części socjalnej wydzielona zostanie kotłownia,  

w której będzie kocioł na pallet o maksymalnej mocy 95 kW.  

Planowany budynek inwentarski będzie obiektem utrzymywania trzody chlewnej  

w systemie bezściółkowym – na rusztach betonowych. W chlewni będzie powstawała 

gnojowica oraz ścieki z mycia powierzchni (po zakończonym cyklu). Odchody zwierząt będą 
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odprowadzane grawitacyjnie poprzez ruszta do znajdujących się pod nimi szczelnych 

zbiorników. W sektorze loch prośnych, knurów, tuczu loszek oraz krycia i loch remontowych 

zaprojektowano przykrycie kanałów gnojowicowych rusztami betonowymi. W sektorze 

porodowym przewiduje się ruszty plastikowe, bezpośrednio pod lochą ruszt żeliwny.  

W sektorze odchowalni prosiąt będą ruszta plastikowe. Przyjęta technologia zakłada 

magazynowanie odchodów w kanałach gnojowicowych pod kojcami, następnie 

przekazywanie jej systemem kanalizacji za pośrednictwem przepompowni do projektowanego 

zbiornika na gnojowicę. Głębokość kanałów zależna od danego sektora. 

Zaprojektowana technologia zakłada magazynowanie odchodów zwierzęcych  

w kanałach podrusztowych o łącznej pojemności min. 2455,44 m3, następnie gnojowica 

będzie przepompowywana do projektowanego zbiorników o pojemności min. 1417 m3. 

Zbiornik na gnojowicę będzie posiadał nieprzepuszczalne dno, ściany oraz będą przykryte.  

W projektowanej chlewni powstawać będzie szacunkowo 5576,484 m3/rok gnojowicy.  

W związku z prowadzoną działalnością w przedmiotowym zespole inwentarskim powstawać 

będą nawozy naturalne zawierające łącznie szacunkowo 19366,82 kg azotu/rok. Wytworzony 

na terenie analizowanego gospodarstwa nawóz naturalny będzie wykorzystywany rolniczo. 

Zastosowana w okresie roku dawka nawozu naturalnego nie może zawierać więcej niż 170 kg 

azotu w czystym składniku na 1 ha użytków rolnych. W związku z tym do zagospodarowania 

planowanych do wytworzenia po realizacji przedsięwzięcia nawozów naturalnych 

potrzebnych będzie ok. 114 ha. Wnioskodawca nie posiada obecnie wystarczającego areału 

do zagospodarowania gnojowicy powstającą w gospodarstwie po zrealizowaniu 

przedsięwzięcia. Powstały nawóz naturalny będzie przekazywał okolicznemu rolnikowi na 

podstawie zawartych umów. 

Zgodnie z informacjami przedstawionymi w raporcie łączna pojemność zbiorników 

zapewni możliwość co najmniej sześciomiesięcznego przechowywania gnojowicy. 

Padłe zwierzęta i ubite z konieczności będą umieszczane w kontenerze chłodniczym, 

a następnie będą niezwłocznie odbierane przez specjalistyczną firmę, spełniającą 

obowiązujące przepisy prawne w zakresie prowadzonej działalności (odbioru  

i zagospodarowania odpadami). Usuwanie padliny odbywać się będzie możliwie jak 

najszybciej, tj. 24 godzin od zgłoszenia padłej sztuki. 

W trakcie trwania prac budowlanych będą występować przede wszystkim krótkotrwałe 

i zmienne w czasie uciążliwości w postaci hałasu oraz emisji do powietrza. Emisja do 

powietrza w czasie realizacji inwestycji będzie miała charakter lokalny, ograniczony do 

miejsca prowadzenia prac i jego najbliższego otoczenia. Źródłem tych emisji będą przede 

wszystkim pracujące maszyny oraz sprzęt budowlany. W celu zmniejszenia tych uciążliwości 

będą prowadzone prace w porze dnia w godzinach między 6 a 22, przy użyciu sprawnego 

sprzętu posiadającego aktualne przeglądy techniczne i certyfikaty dopuszczające do użytku.  

W czasie prowadzenia prac budowlanych przewidziano powstanie odpadów głównie  

z grupy 15, 17 oraz 20. 

 Odpady wytworzone w trakcie budowy i eksploatacji powinny być gromadzone 

selektywnie, w uporządkowany sposób, w zależności od rodzaju odpadów: w pojemnikach, 

kontenerach lub luzem w wydzielonych i przystosowanych miejscach, w warunkach 

odpowiednio zabezpieczonych przed przedostaniem się do środowiska substancji 

szkodliwych, przed dostępem osób postronnych i zwierząt. Odpady niebezpieczne będą 

magazynowane oddzielnie, w wydzielonym miejscu, zabezpieczonym przed dostępem osób 

postronnych i zwierząt. Ponadto powinny być magazynowane na szczelnym podłożu. Odpady 

należy przekazywać podmiotom posiadającym stosowne zezwolenie na zbieranie, odzysk czy 

unieszkodliwienie odpadów. Masy ziemne pochodzące, m.in. z wykopów fundamentowych 

będą wykorzystane w części do kształtowania powierzchni terenu wokół obiektów, bądź  

w całości lub części będą przekazane innym podmiotom do wykorzystania w innej lokalizacji.  
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Funkcjonowanie przedmiotowej inwestycji będzie związane również z powstaniem 

odpadów głównie z grup 02, 15, 16 oraz 20. 

 Odpady wytworzone w trakcie eksploatacji powinny być gromadzone selektywnie, 

w uporządkowany sposób, w zależności od rodzaju odpadów: w pojemnikach, kontenerach 

w wydzielonych i przystosowanych miejscach, w warunkach odpowiednio zabezpieczonych 

przed przedostaniem się do środowiska substancji szkodliwych oraz przed dostępem osób 

postronnych i zwierząt. Odpady niebezpieczne powinny być magazynowane oddzielnie,  

w wydzielonym miejscu zabezpieczonym przed dostępem osób postronnych i zwierząt,  

w oznakowanych pojemnikach, na szczelnym podłożu.  

 Wszystkie powstające odpady należy przekazywać podmiotom posiadającym stosowne 

zezwolenie na zbieranie, odzysk czy unieszkodliwienie odpadów.  

 Ponadto podczas badania i leczenia zwierząt na terenie gospodarstwa mogą powstawać 

odpady weterynaryjne. Za gospodarkę odpadami weterynaryjnymi odpowiadać będą lekarze 

weterynarii, którzy zajmować się będą leczeniem zwierząt w gospodarstwie Wnioskodawców. 

Ww. odpady nie będą magazynowane tymczasowo na terenie przedsięwzięcia, będą 

bezpośrednio po wytworzeniu zabierane przez lekarza weterynarii obsługującego 

gospodarstwo. Gospodarka odpadami powinna być prowadzona zgodnie z obowiązującymi 

przepisami. 

Eksploatacja przedsięwzięcia będzie związana z emisją następujących substancji  

i energii: wytwarzaniem ścieków technologicznych z mycia obiektów, wód opadowych  

i roztopowych, wytwarzaniem odpadów, emisją pyłów i gazów do powietrza, powstawaniem 

hałasu do środowiska, którego źródłami będą maszyny, urządzenia oraz transport, a także 

praca wentylatorów oraz wytwarzaniem odchodów zwierząt i związaną z nią uciążliwością 

zapachową na etapie funkcjonowania chlewni. 

Na terenie analizowanego gospodarstwa występować będą źródła hałasu, tj.: 

 wtórne, stacjonarne źródła hałasu – budynki inwentarskie (w porze dziennej), 

 punktowe źródła hałasu – wentylatory (w porze dziennej i nocnej), 

 ruchome źródła hałasu – ruch pojazdów obsługujących przedsięwzięcie (w porze 

dziennej). 

Do wentylacji planowanej chlewni zaprojektowano mechaniczne urządzenia 

wentylacyjne dachowe o średnicy Ø 40 cm (2 sztuki) wysokości wylotu 5,1 m n.p.t, Ø 45 cm 

(33 sztuki) na wysokości wylotu nie mniejszej niż  5,1 m n.p.t, Ø 63 cm (8 sztuk) na 

wysokości wylotu  nie mniejszej niż 5,8 m n.p.t oraz jeden wentylatory osiowy o wymiarach 

138 x 138 cm zamontowanych na wysokości 1,4 m n.p.t. 

Źródła punktowe hałasu w planowanym budynku 1 stanowić będą mechaniczne 

urządzenia wentylacyjne, tj. 2 wentylatorów dachowych Ø 40 o maksymalnej mocy 

akustycznej nie większej niż 76,88 dB i wydajności 8800 m3/h, 17 wentylatorów dachowych  

Ø 45 o maksymalnej mocy akustycznej nie większej niż 78,88 dB i wydajności 101150 m3/h,  

8 wentylatorów dachowych Ø 63 o maksymalnej mocy akustycznej nie większej niż 81,88 dB 

i wydajności 86400 m3/h oraz wentylator ścienny o wymiarach 138 x 138 o maksymalnej 

mocy akustycznej nie większej niż 89,38 dB i wydajności 38000 m3/h. W planowanym do 

realizacji budynku 2 punktowe źródła hałasu stanowić będzie 16 wentylatorów dachowych  

Ø 45 o maksymalnej mocy akustycznej nie większej niż 78,88 dB i wydajności 8800 m3/h. 

Wentylatory będą źródłem hałasu zarówno w porze dziennej, jak i w porze nocnej. 

Wentylatory pracować będą z różnym nasileniem w zależności od pory dnia i roku oraz fazy 

cyklu technologicznego. 

Jako źródła ruchome poruszające się po terenie inwestycji przyjęto 10 pojazdów na 

dobę.  



13 

 

Przeprowadzona analiza akustyczna wykazała, że funkcjonowanie przedmiotowego 

gospodarstwa nie spowoduje przekroczeń dopuszczalnego poziomu hałasu w obrębie 

najbliższych terenów chronionych akustycznie, zarówno w porze dziennej jak i nocnej. 

Źródła zanieczyszczenia powietrza, które będą występować na analizowanym terenie, 

po realizacji przedsięwzięcia będzie można scharakteryzować jako: 

 zanieczyszczenia z hodowli trzody chlewnej poprzez projektowany system wentylacji 

mechanicznej budynków, 

 zanieczyszczenia z zaopatrzenia w paszę, 

 ruch pojazdów po terenie inwestycyjnym (emisja niezorganizowana). 

Głównymi substancjami zanieczyszczającymi wprowadzanymi do powietrza podczas 

chowu trzody chlewnej będzie amoniak, siarkowodór oraz pył.  

W celu przeciwdziałania uciążliwości odorowej na terenie przedmiotowego 

przedsięwzięcia zaleca się, m.in.: stosowanie probiotycznych mikroorganizmów, które 

likwidują powstawanie odorów poprzez eliminowanie procesów gnilnych  

i chorobotwórczych.  

Przeprowadzone obliczenia dotyczące emisji zanieczyszczeń do powietrza wykazały, 

iż dotrzymane są obowiązujące normy jakości powietrza. Planowane przedsięwzięcie nie 

będzie negatywnie oddziaływać na środowisko. Wskazuje się, że praca obiektu nie spowoduje 

istotnych zmian w środowisku naturalnym w zakresie ochrony powietrza, a także nie będzie 

stanowić uciążliwości dla użytkowników najbliższych terenów. 

Pasy zieleni zostaną utworzone na I etapie budowy po wykonaniu prac ziemnych 

i niwelacyjnych.  

Zaplanowane do wykonania pasy zieleni składać się będą z 2 rzędów drzew 

posadzonych w odległości 3-4 m od siebie. Przebiegać będą wzdłuż projektowanego 

przedsięwziecia od strony południowej i wschodniej. Planuje się wykonanie pasów zieleni  

z cisa pospolitego (Taxus baccata), który stanowi gatunek rodzimy, zimozielony.  

Ścieki bytowe/sanitarne gromadzone będą w szczelnym bezodpływowym zbiorniku 

o pojemności min. 4 m3, następnie wywożone przez uprawnionego odbiorcę na oczyszczalnię 

ścieków. Do obsługi przedmiotowego przedsięwzięcia przewiduje się zatrudnienie ok. 4 osób. 

Szacowana ilość ścieków sanitarnych wyniesie 84,6 m3/rok.  

Z uwagi na położenie przedsięwzięcia w centralnej Polsce, nie ma ryzyka wystąpienia 

transgranicznego oddziaływania na środowisko. Przedsięwzięcie nie należy do zakładów 

stwarzających ryzyko wystąpienia poważnej awarii przemysłowej. 

Teren przeznaczony pod ww. przedsięwzięcie położony jest w Obszarze Chronionego 

Krajobrazu Doliny Widawki powołanego na podstawie Uchwały nr XIV/237/11 Sejmiku 

Województwa Łódzkiego w sprawie wyznaczenia Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny 

Widawki  (Dz. Urz. Woj. Łódz. z 2011 r. Nr 311 poz. 3143). 

 Zgodnie z przepisem art. 24 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie 

przyrody (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1098) stanowiącym, iż zakaz, o którym mowa w ust. 1 pkt 

2 (tj. realizacja przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko), nie dotyczy 

realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których 

przeprowadzona ocena oddziaływania na środowisko wykazała brak negatywnego wpływu na 

ochronę przyrody i ochronę krajobrazu.  

W ww. uchwale określono przedmioty i cele ochrony Obszaru Chronionego Krajobrazu 

Doliny Widawki oraz wyznaczono szereg zakazów obowiązujących na jego terenie.  

W przedłożonym raporcie oddziaływania na środowisko przeprowadzono analizę wpływu 

planowanej inwestycji na przyrodę i krajobraz oraz wykazano brak sprzeczności ze 

wszystkimi obowiązującymi zakazami. Zgodnie z przesłaną dokumentacją na terenie 

inwestycji nie planuje się: 
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− zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia ich nor, legowisk, innych 

schronień i miejsc rozrodu oraz tarlisk,  

− likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych, 

− wydobywania do celów gospodarczych skał, w tym torfu oraz skamieniałości, w tym 

kopalnych szczątków roślin i zwierząt, a także minerałów i bursztynu, 

− wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, 

− dokonywania zmian stosunków wodnych, 

− likwidowania naturalnych zbiorników wodnych, starorzeczy i obszarów wodno-

błotnych, 

− usuwania drzew lub krzewów. 

 W zgromadzonej dokumentacji w ramach przeprowadzonej oceny oddziaływania 

na środowisko wykazano, że przedsięwzięcie nie będzie negatywnie oddziaływać na cele 

ochrony Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Widawki. 

Planowane przedsięwzięcie nie wpłynie negatywnie na krajobraz towarzyszący rzece 

Widawce, tj. na zbiorowiska roślinne charakterystyczne dla rzeki, koryto rzeki, jak i drożność 

korytarza ekologicznego. 

Inwentaryzacja przyrodnicza nie wykazała powiązania siedliskowego z krajobrazem 

rzecznym. 

Najbliżej zlokalizowane inne formy ochrony przyrody wyznaczone na  podstawie 

ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody to:  

 rezerwat przyrody Góra Chełmo – w odległości ok. 5,0 km,  

 obszar mający znaczenie dla Wspólnoty Łąka w Bęczkowicach PLH100004 – 

w odległości ok. 8,0 km. 

Z uwagi na rodzaj i skalę planowanego przedsięwzięcia, jak również przedmiot ochrony 

poszczególnych obszarów chronionych, przedsięwzięcie nie będzie znacząco oddziaływać na 

cele ochrony, przedmioty ochrony, integralność oraz spójność Europejskiej Sieci 

Ekologicznej Natura 2000.  

 Planowane przedsięwzięcie znajduje się w granicach obszaru jednolitej części wód 

powierzchniowych (zwanej dalej JCWP)  o nazwie ,,Luciąża od źródeł do zb. Cieszanowice”, 

oznaczonej kodem RW200062545213, w regionie wodnym Środkowej Wisły. Jest to silnie 

zmieniona część wód, monitorowana i użytkowana rolniczo. Stan ogólny i potencjał 

ekologiczny określono jako zły, natomiast stan chemiczny jest dobry. Ww. obszar JCWP jest 

zagrożony nieosiągnięciem celów środowiskowych. Celami środowiskowymi dla tej JCWP 

jest osiągnięcie dobrego potencjału ekologicznego i dobrego stanu chemicznego wód, dla ww. 

obszaru JCWP wyznaczono derogacje na podstawie art. 4 ust.4 tiret 1 Ramowej Dyrektywy 

Wodnej, tj. Dyrektywy 200/60/WE , które uzasadnia się brakiem możliwości technicznych.  

W zlewni JCWP występuje presja niska emisja. W programie działań zaplanowano działanie: 

weryfikacja programu ochrony środowiska dla gminy, mające na celu szczegółowe 

rozpoznanie i w rezultacie ograniczenie tej presji tak, aby możliwe było osiągniecie 

wskaźników zgodnych z wartościami dobrego stanu. Z uwagi jednak na czas niezbędny dla 

wdrożenia tego działania, następnie konkretnych działań naprawczych, a także okres 

niezbędny aby wdrożone działania przyniosły wymierny efekt, dobry stan będzie mógł być 

osiągnięty do roku 2027. 

 Planowane przedsięwzięcie znajduje się w obszarze jednolitej części wód 

podziemnych (zwanej dalej JCWPd) oznaczonym kodem PLGW200084. Dla ww. obszaru 

JCWPd stan ogólny, chemiczny oraz ilościowy określono jako dobry, a osiągniecie celów 

środowiskowych uznano za niezagrożone. Ww. obszar JCWP  stanowi część wód 

wykorzystywaną do użytkowania rolniczego.  
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 W celu ochrony środowiska gruntowo-wodnego na etapie realizacji przedsięwzięcia 

przed potencjalnym zanieczyszczeniem, zaplecze budowy, a w szczególności miejsca postoju 

pojazdów, zabezpieczone zostaną przed przedostaniem się substancji ropopochodnych do 

gruntu i wód oraz wyposażone w materiały sorpcyjne umożliwiające szybkie usuniecie 

ewentualnych wycieków paliw. Dodatkowo, na etapie realizacji przedsięwzięcia stosowany 

będzie sprawny technicznie sprzęt i urządzenia, a materiały i surowce składowane będą  

w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do gruntu i wód. Wszelkie prace 

związane z tankowaniem i naprawą stosowanych na etapie realizacji przedsięwzięcia 

pojazdów i maszyn budowlanych wykonywane będą poza terenem przedsięwzięcia, na terenie 

utwardzonym i zabezpieczonym przed potencjalnym zanieczyszczeniem środowiska gruntow-

wodnego substancjami ropopochodnymi. Z przedłożonej dokumentacji wynika, iż inwestor 

nie przewiduje konieczności wykonania odwodnienia wykopów.  

 Zdjęta wierzchnia warstwa ziemi (odkład) składowana będzie poza obszarami, na 

których znajdują się cieki wodne, a także poza obszarami kierunku spływu wód 

powierzchniowych do ujęć, wód podziemnych. Odkład wykorzystany będzie w obrębie 

inwestycji, a jego nadmiar przekazany zostanie uprawnionym odbiorcom do 

zagospodarowania.  

 Z przedłożonej dokumentacji wynika, iż na etapie realizacji inwestycji, postawione 

zostaną przenośne toalety sanitarne. Odbiorem ścieków i konserwacją toalety zajmować się 

będzie firma asenizacyjna.  

 Niezanieczyszczone wody opadowe i roztopowe powstające na etapie realizacji  

i eksploatacji przedsięwzięcia (tj. z terenu zaplecza budowy, terenów utwardzonych  

i powierzchni dachów)  odprowadzane będą do gruntu, w sposób niepowodujący zalewania 

terenów sąsiednich oraz niezmieniający stanu wody na gruncie, w szczególności kierunku  

i natężenia odpływu ww. wód ze szkodą gruntów sąsiednich.  

 Teren przedsięwzięcia na etapie realizacji i eksploatacji wyposażony będzie w środki 

(sorbenty) do neutralizacji rozlanych substancji ropopochodnych, a w przypadku wycieku 

ww. substancji zanieczyszczenie zostanie niezwłocznie usunięte, zużyte środki przekazane 

będą do neutralizacji uprawnionym odbiorcom. W sytuacjach awaryjnych, takich jak  

np. wyciek paliwa, podjęte zostaną natychmiastowe działania w celu usunięcia awarii oraz 

usunięcia zanieczyszczonego gruntu. Zanieczyszczony grunt przekazany zostanie podmiotom 

uprawnionym do jego transportu i rekultywacji lub unieszkodliwienia.   

 Z dostarczonych dokumentów wynika, że na etapie eksploatacji przedsięwzięcia pobór 

wód na cele technologiczne prowadzony będzie z planowanego ujęcia wód podziemnych, 

ujmującego jurajską warstwę wodonośną w ramach zatwierdzonych zasobów dyspozycyjnych  

i eksploatacyjnych, o wydajności maksymalnej urządzenia służącego do poboru wód  

ok. 4,0 m3/h, oraz na podstawie warunków określonych w pozwoleniu wodnoprawnym.  

Z dokumentacji wynika, iż w zasięgu oddziaływania ww. ujęcia oraz w promieniu 500 m od 

miejsca lokalizacji  ww. ujęcia brak jest innych ujęć, prowadzących pobór wód z tej samej 

warstwy wodonośnej. Studnia będzie ujmować wody z jurajskiej warstwy wodonośnej, gdyż 

jest to pierwsza warstwa możliwa do eksploatacji. W poziomie czwartorzędowym nie 

występują wody. Jest to tzw. ,,warstwa sucha”. Jeśli w przypadku wykonywania wierceń 

okaże się możliwy pobór wód z warstwy czwartorzędowej, to woda będzie z niej ujmowana. 

Najbliższe ujęcie położone jest w odległości około 585 m od planowanej inwestycji i woda 

pobierana jest z warstwy wodonośnej jurajskiej. Prowadzony będzie rejestr zużycia wody,  

a także zastosowane zostaną urządzenia minimalizujące zużycie wody.  

 Planowane przedsięwzięcie położone jest poza obszarami wybrzeży i obszarami 

morskimi oraz poza obszarami górskimi i leśnymi, poza strefami ochronnymi ujęć wód oraz 

poza obszarami ochronnymi zbiorników wód śródlądowych, a także poza obszarami wodno-
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błotnymi lub innymi obszarami o niskim poziomie wód gruntowych, w tym siedliskach 

łęgowych oraz przy ujściu rzek. 

 Planowana inwestycja nie znajduje się w obszarze szczególnego zagrożenia powodzią 

wynikającym ze studiów ochrony przeciwpowodziowej określonych w art. 549 ustawy Prawo 

Wodne. Zgodnie z art. 549 ustawy Prawo Wodne studia ochrony przeciwpowodziowej dla 

poszczególnych rzek zachowują ważność do czasu przekazania organom określonym w art. 

171 ust. 4 pkt 7-9 ustawy Prawo Wodne map zagrożenia powodziowego i map ryzyka 

powodziowego dla tych rzek. Charakter planowanego przedsięwzięcia oraz przedstawione 

warunki realizacji nie spowodują zwiększenia zagrożenia powodziowego.  

Przeprowadzona inwentaryzacja przyrodnicza na terenie oraz w otoczeniu 

przedsięwzięcia nie wykazała obecność roślin objętych prawną ochroną gatunkową. 

Rozpoznane taksony należą w większości do typowej flory ruderalnej, segetalnej.  

Nie stwierdzono istnienia miejsc lęgowych bezpośrednio na terenie planowanej budowy.  

Na terenie inwestycji brak jest miejsc rozrodu płazów. Nie stwierdzono występowania 

płazów na obszarze planowanej inwestycji.  

 Planowane przedsięwzięcie w żaden sposób nie koliduje z korytarzami ekologicznymi. 

Planowana inwestycja nie będzie związana z koniecznością wycinki drzew i krzewów. 

W przypadku zasiedlenia terenu przedsięwzięcia przez gatunki chronione, 

przed rozpoczęciem prac mogących doprowadzić do zniszczenia gatunków chronionych 

i ich siedlisk, umyślnego płoszenia lub niepokojenia lub mieć inny negatywny wpływ na 

gatunki chronione należy uzyskać stosowne zezwolenia, zgodnie z art. 56 ustawy z dnia 16 

kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. 

Ponadto z raportu nie wynika, aby przedsięwzięcie realizowane było na obszarach, 

na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone.  

Z raportu nie wynika, by planowane przedsięwzięcie realizowane było na obszarach 

o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne. 

  

 Biorąc pod uwagę całość materiałów zgromadzonych w prowadzonym postępowaniu 

administracyjnym dotyczącym wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla 

przedsięwzięcia pn. ,,Budowa obiektu inwentarskiego – chlewni macior wraz z niezbędną 

infrastrukturą techniczną przeznaczonego do hodowli trzody chlewnej w systemie 

bezściółkowym na działce nr ewid. 537, obręb Rzejowice, gm. Kodrąb”, po analizie: raportu 

oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko złożonego przez Wnioskodawcę, opinii  

i uzgodnień organów współdziałających, zgodności lokalizacji planowanego przedsięwzięcia 

z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, Wójt Gminy Kodrąb 

jako organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach odmawia 

wydania zgody na ustalenie środowiskowych uwarunkowań na realizację ww. 

przedsięwzięcia. 
 

 Dla niniejszej sprawy szczególnie istotna jest regulacja art. 80 ust. 2 ustawy ooś. 

Zgodnie z powołanym przepisem właściwy organ wydaje decyzje o środowiskowych 

uwarunkowaniach po stwierdzeniu zgodności lokalizacji przedsięwzięcia z ustaleniami 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jeżeli plan ten został uchwalony (poza 

wyjątkami wynikającymi z tego artykułu). Z postanowień tego przepisu, wynika iż zgodność 

z postanowieniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest podstawowym 

kryterium oceny planowanego przedsięwzięcia strony ubiegającej się o wydanie decyzji  

o środowiskowych uwarunkowaniach. 

 Dla terenu, na którym ma być zlokalizowane przedsięwzięcie obowiązuje miejscowy 

plan zagospodarowania przestrzennego zatwierdzony uchwałą Rady Gminy Kodrąb  

Nr XXX/225/21 z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu 
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zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w obrębie Rzejowice, w gminie 

Kodrąb (Dz. Urz. Woj. Łódz. z 2021 r. poz. 3620 z dnia 10.08.2021 r.).  

 Organ zbadał, czy lokalizacja budowy przedmiotowego przedsięwzięcia jest 

zgodna z obowiązującym na tym terenie miejscowym planem zagospodarowania 

przestrzennego.  

 Po analizie całości zebranych w sprawie materiałów stwierdzono, że planowana 

do realizacji inwestycja jest niezgodna z ustaleniami miejscowego planu 

zagospodarowani przestrzennego uchwalonego ww. Uchwałą. 

 Obowiązujący plan stanowi, iż działka nr 537, obręb Rzejowice, to teren oznaczony 

jako ZLd – teren dolesień oraz ZN – teren zieleni objętej formą ochrony przyrody zgodnie  

z przepisami o ochronie przyrody.  

 Zgodnie z zasadami zagospodarowania wynikającymi z miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w obrębie Rzejowice, dla terenu 

oznaczonego symbolem ZLd występuje zakaz zabudowy, z wyjątkiem budowli i urządzeń 

związanych z gospodarką leśną oraz zakaz zabudowy z wyjątkiem sieci infrastruktury 

technicznej, natomiast dla terenu oznaczonego symbolem ZN występuje zakaz zabudowy,  

z wyjątkiem sieci infrastruktury technicznej. 

 Wobec powyższego, obowiązujący dla tego terenu miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego nie przewiduje możliwości budowy zamierzonego przedsięwzięcia. Wniosek 

dotyczący przedmiotowej inwestycji jest niezgodny z postanowieniami obowiązującego na 

tym terenie planu zagospodarowania przestrzennego. Tym samym przedsięwzięcie pn. 

„Budowa obiektu inwentarskiego – chlewni macior wraz z niezbędną infrastrukturą 

techniczną przeznaczonego do hodowli trzody chlewnej w systemie bezściółkowym na 

działce nr ewid. 537, obręb Rzejowice, gm. Kodrąb” nie może być realizowane. 

 

 Stanowisko organu jest zgodne z orzecznictwem sądów administracyjnych, gdzie 

wskazuje się , iż: „Stosownie do art. 80 ust. 2 ustawy o udostępnianiu informacji o 

środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 

oddziaływania na środowisko właściwy organ wydaje decyzję o środowiskowych 

uwarunkowaniach po stwierdzeniu zgodności lokalizacji przedsięwzięcia z ustaleniami 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jeżeli plan ten został uchwalony. „ 

(Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 30 grudnia 2020 r. , 

IV SA/Wa 1816/20). 

 
 

 Ze względu na przedstawione wyżej okoliczności faktyczne postanowiono jak  

w sentencji. 

 

 

 

POUCZENIE 

 

Od decyzji powyższej przysługuje odwołania do Samorządowego Kolegium 

Odwoławczego w Piotrkowie Trybunalskim za pośrednictwem Wójta Gminy Kodrąb  

w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszej decyzji. 
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W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa  

do wniesienia odwołania składając stosowne oświadczenie wobec organu administracji 

publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej 

oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron 

postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.  

 
Z up. WÓJTA 

                                                                                       mgr Lidia Sznelińska 

SEKRETARZ GMINY 

Otrzymują: 

1. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  

2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  

3. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  

4. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  

5. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

6. Starostwo Powiatowe w Radomsku  

7. a/a 

 

Do wiadomości: 

1. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Łodzi 

2. Regionalny Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie 

3. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radomsku 


