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DECYZJA 

o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia  

Na podstawie art. 71 ust. 1 i ust. 2  pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84, art. 85 ust. 2 pkt 2 

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 2022 r. poz. 1029 ze zm.) zwanej dalej w skrócie ustawą ooś,                   

§ 3 ust. 1 pkt 96 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie 

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

ze zm.) oraz art. 104 i 107 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania 

administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku złożonego 

przez Gospodarstwo Rolne Tomasz Rochowski, Żencin 1A, 97-512 Kodrąb reprezentowane 

przez Pełnomocnika – Panią Grażynę Porwańską w sprawie wydania decyzji  

o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego  

na realizacji rzeźni rolniczej o małej zdolności produkcyjnej na terenie gospodarstwa rolnego  

w miejscowości Żencin 1A gm. Kodrąb na części działek o nr ewid. gr. 313 i 314 obręb 

Lipowczyce, gmina Kodrąb po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony 

Środowiska w Łodzi, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Radomsku oraz 

Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Piotrkowie 

Trybunalskim 

                                                   orzekam      

 

I. Realizację przedmiotowego przedsięwzięcia i stwierdzam brak potrzeby 

przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. 

 

II. Określam następujące warunki i wymagania: 

Na etapie realizacji i/lub eksploatacji przedsięwzięcia należy 

1. W trakcie realizacji inwestycji stosować sprawny technicznie sprzęt i urządzenia. 

2. Materiały i surowce składować w sposób umożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń  

do gruntu i wód. 

3. Zaplecze budowy, a w szczególności miejsca postoju pojazdów i maszyn, lokalizować na 

utwardzonej powierzchni, zabezpieczającej przed przedostaniem się ewentualnych 

zanieczyszczeń do gruntu i wód. 

4. W trakcie realizacji wyposażyć inwestycję w materiały sorpcyjne umożliwiające szybkie 

usunięcie ewentualnych wycieków substancji ropopochodnych. 



5. Na etapie realizacji ścieki bytowe odprowadzać do szczelnych zbiorników 

bezodpływowych (przewoźnych toalet); zbiorniki systematycznie opróżniać przez 

uprawnione podmioty (nie dopuszczać do ich przepełnienia). 

6. Powstające na etapie realizacji przedsięwzięcia odpady magazynować w sposób 

selektywny na utwardzonej powierzchni, a następnie przekazywać do odbioru podmiotom 

posiadającym stosowne zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami. 

7. Roboty ziemne prowadzić bez odwadniania wykopów, w przypadku stwierdzenia 

konieczności odwadniania dna wykopów prace odwodnieniowe prowadzić bez 

konieczności trwałego obniżenia poziomu wód gruntowych, ograniczyć czas odwadniania 

wykopu do minimum, wody z odwodnienia zagospodarować zgodnie z obowiązującymi 

przepisami. 

8. Prace ziemne prowadzić w sposób nie naruszający stosunków gruntowo-wodnych,  

a w szczególności ograniczającej ingerencję w warstwy wodonośne. 

9. Powstające na etapie realizacji przedsięwzięcia niezanieczyszczone wody opadowe  

i roztopowe z terenu zaplecza budowy odprowadzać powierzchniowo do gruntu bez szkód 

dla gruntów sąsiednich; zanieczyszczone wody opadowe i roztopowe substancjami 

mineralnymi z terenu zaplecza odprowadzać po oczyszczeniu z zawiesin mineralnych. 

10. Inwestycję na etapie realizacji i eksploatacji zaopatrywać w wodę z sieci wodociągowej, 

na warunkach ustalonych z zarządca sieci. 

11. Powstające na etapie eksploatacji przedsięwzięcia ścieki bytowe odprowadzać  

do projektowanego szczelnego zbiornika bezodpływowego o pojemności min 5 m3. 

12. Powstające na etapie eksploatacji ścieki przemysłowe z procesu ubojowego jak i z mycia 

powierzchni oraz z mycia maszyn i urządzeń gromadzone będą w projektowanym 

zbiorniku o pojemności min. 50 m3. 

13. Zbiorniki na ścieki okresowe opróżnić, a ścieki specjalistycznym transportem wywozić  

do oczyszczalni ścieków. Nie dopuszczać do przepełnienia zbiorników. 

14. Zastosować szczelną instalację, szczelne łatwo zmywalne posadzki w miejscach 

zarażonych za zanieczyszczenie. 

15. Powstające na etapie eksploatacji przedsięwzięcia wody odpadowe i roztopowe z dachów 

i terenów utwardzonych przedmiotowej inwestycji odprowadzać powierzchniowo  

na tereny zielone. 

16. Powstające na etapie eksploatacji przedsięwzięcia odpady magazynować selektywnie na 

szczelnej i zadaszonej powierzchni, w odpowiednich do zawartości pojemnikach  

a następnie przekazywać uprawnionemu odbiorcy. 

17. Prowadzić regularne przeglądy i konserwacje maszyn, urządzeń oraz systemu wodno-

ściekowego, zapewniające ich prawidłowe i sprawne działanie, w przypadku wykrycia 

nieprawidłowości natychmiast podjąć działania naprawcze. 

 

III. Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik do decyzji                                        

o środowiskowych uwarunkowaniach. 

 

UZASADNIENIE 



 W dniu 26.07.2022 r. do Urzędu Gminy Kodrąb wpłynął wniosek Gospodarstwa 

Rolnego Tomasz Rochowski, Żencin 1A, 97-512 Kodrąb, reprezentowane przez 

Pełnomocnika – Panią Grażynę Porwańską w sprawie wydania decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na realizacji rzeźni 

rolniczej o małej zdolności produkcyjnej na terenie gospodarstwa rolnego w miejscowości 

Żencin 1A gm. Kodrąb na części działek o nr ewid. gr. 313 i 314 obręb Lipowczyce, gmina 

Kodrąb.  

 Stosownie do art. 64 ust. 1 ustawy ooś skierowano pismo z dnia 27.07.2022 r. znak: 

GPI.6220.6.2022 do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi, Państwowego 

Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Radomsku oraz do Państwowego Gospodarstwa 

Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim, w celu zasięgnięcia 

opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia  

na środowisko. 

 Postanowieniem znak: WOOŚ.4220.615.2022.KDz z dnia 04.08.2022 r. Regionalny 

Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi wyraził opinię, że dla planowanego przedsięwzięcia 

nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz wskazał 

warunki i wymagania, które zostały zawarte w sentencji niniejszej decyzji. 

 Pismem znak: ZNS.90281.68.2022 z dnia 09.08.2022 r. Państwowy Powiatowy 

Inspektor Sanitarny w Radomsku zaopiniował brak potrzeby przeprowadzenia oceny 

oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko. 

 Pismem znak: WA.ZZŚ.3.435.1.244.2022.SO z dnia 22.08.2022 r. Państwowe 

Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim wyraziło 

opinię, że dla planowanego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny 

oddziaływania na środowisko oraz wskazał konieczne warunki i wymagania. 

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

administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.), Wójt Gminy Kodrąb zawiadomił 

strony postępowania o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zgłoszonych żądań                      

i wniosków dot. zgromadzonych materiałów w przedmiotowym postępowaniu przed 

wydaniem decyzji. W wyznaczonym terminie żadna ze stron nie wniosła uwag ani wniosków. 

Planowane przedsięwzięcie zostało zakwalifikowane do przedsięwzięć mogących 

potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, o których mowa w rozporządzeniu Rady 

Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco 

oddziaływać na środowisko, jako przedsięwzięcie wymienione w § 3 ust. 1 pkt 96  

tj.: „instalacje do uboju zwierząt”.  

Przedmiotowe przedsięwzięcie polega na realizacji rzeźni rolniczej o małej zdolności 

produkcyjnej na terenie gospodarstwa rolnego w miejscowości Żencin 1A gm. Kodrąb 

na części działek o nr ewid. 313 i 314 obręb Lipowczyce, gmina Kodrąb. 

Przedsięwzięcie graniczy z następującymi terenami: 

 od zachodu z gruntami rolnymi (nieużytki), 

 od północy z drogą gminną, a dalej gruntami rolnymi (nieużytki), 

 od wschodu z drogą gminną, a dalej gruntami rolnymi (nieużytki), 

 od południa z gruntami rolnymi (nieużytki). 

 Przedmiotowe przedsięwzięcie zlokalizowane jest w dorzeczu Wisły w obszarze 

jednolitej części wód powierzchniowych JCWP o nr PLRW200062545229 i nazwie 



,,Prudka”. Jest to naturalna i monitorowana część wód, o użytkowaniu rolnym. Osiągnięcie 

celu środowiskowego uznano za zagrożone. Dla ww. obszarów JCWP wyznaczono derogację 

na podstawie art. 4 ust.4 tiret 1 Ramowej Dyrektywy Wodnej, tj. Dyrektywy 2000/60/WE,  

tj. ze względu na brak możliwości technicznych.  Teren przedsięwzięcia zlokalizowany jest 

na obszarze jednolitej części wód podziemnych JCWPd o europejskim kodzie PLGW200084, 

której stan chemiczny i ilościowy określono jako dobry, a osiągniecie celów środowiskowych 

uznano za niezagrożone.  

Przedmiotowe przedsięwzięcie stanowiło będzie instalację w rozumieniu przepisów 

rozporządzenia Ministra Rolnictwa z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie niektórych wymagań 

weterynaryjnych, jakie powinny być spełnione przy produkcji produktów pochodzenia 

zwierzęcego w rzeźniach o małej zdolności produkcyjnej, położonych na terenie gospodarstw 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 56). 

Na przedmiotowej instalacji ubijane będzie wyłącznie bydło. Zgodnie z przepisami 

ww. rozporządzenia maksymalna wydajność dobowa takiej instalacji dla bydła wynosi: 

 w wieku równym lub powyżej 3 miesięcy - 1 sztukę, 

 w wieku poniżej 3 miesięcy - 2 sztuki, 

Powiatowy lekarz weterynarii właściwy ze względu na miejsce prowadzenia przez 

podmiot rzeźni rolniczej, na wniosek tego podmiotu, może wyrazić zgodę na przekroczenie 

dziennego limitu zwierząt poddawanych ubojowi pod warunkiem zachowania rocznego limitu 

zwierząt poddawanych ubojowi, który wynosi w przypadku bydła: 

 w wieku równym lub powyżej 3 miesięcy - 365 sztuk, 

 w wieku poniżej 3 miesięcy - 730 sztuk. 

W przypadku wystąpienia do powiatowego lekarza weterynarii w celu zwiększenia 

dziennego limitu Inwestor określi go na poziomie maksymalnie do 5 sztuk na dobę. 

Biorąc pod uwagę, iż na terenie gospodarstwa Lipowczyce hodowane są byki rasy 

Herford oraz Angus, to te rasy będą ubijane w projektowanej instalacji. Przewiduje się, że 

maksymalna masa jednej sztuki ubojowej dorosłego byka wyniesie do 900 kg. Masa 

poubojowa wyniesie 540 kg, z czego 405 kg wyniesie masa mięsa handlowego, a 135 kg 

masa ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego z obrobionej półtuszy. 

Jak wskazano w karcie informacyjnej przedsięwzięcia przedmiotowa rzeźnia spełni 

wszystkie wymogi, w szczególności wymogi sanitarne określone przepisami ww. 

rozporządzenia. 

Na terenie ubojni nie przewiduje się przetwarzania ubocznych produktów pochodzenia 

zwierzęcego. Wszystkie produkty zostaną przekazane do specjalnych zakładów 

przetwarzania. Nie przewiduje się powstawania odpadów poubojowych. 

Zarówno mięso, jak i pozostałe produkty poubojowe, w tym uboczne produkty 

pochodzenia zwierzęcego przechowywane będą w odpowiednich temperaturach,  

w warunkach chłodniczych. 

W przedmiotowej instalacji prowadzone będą wyłącznie czynności związane z ubojem 

zwierząt oraz ich rozbiorem, obejmującym głównie przygotowanie tusz i półtusz, ewentualnie 

ich cięciem na mniejsze fragmenty. 

Ciąg technologiczny obejmował będzie następujące czynności:  

 ubój i wykrwawianie, 



 obróbka nóg, usunięcie głowy, 

 skórowanie, 

 przepoławianie, 

 wytrzewianie, 

 czynności kontrolne i kosmetyczne, 

 schładzanie, 

 ćwiartowanie, 

 ekspedycja. 

Obiekt zostanie podzielony głównie na następujące pomieszczenia: 

 kojec przyjęcia bydła, 

 halę produkcyjną, 

 pomieszczenie na skóry i rogowiznę, 

 węzeł sanitarny z toaletą i prysznicem, 

 przedsionek, 

 szatnię z jadalnią, 

 pomieszczenie na trzewia, 

 pomieszczenie na głowy, 

 pomieszczenie na żołądki, 

 kotłownię, 

 myjnię sprzętów, 

 pomieszczenie schładzania wstępnego, 

 pomieszczenie chłodni półtusz, 

 pomieszczenie ćwiartowania i ekspedycji, 

 magazyn uzysków, 

 biuro, 

 sklep z zapleczem sanitarnym, 

 kojec z izolatką. 

W ubojni zainstalowane zostaną niezbędne urządzenia, przede wszystkim: stanowisko 

ogłuszania, podest wytrzewiania, skórowaczka, wanna wykrwawiania, transportery, w tym 

transporter tusz, piły do cięcia. Produkty poubojowe, z wyjątkiem tusz, magazynowane będą 

w odpowiednich pojemnikach zabezpieczonych przed wyciekami. Tusze transportowane będą 

przenośnikami hakowymi i magazynowane na hakach w chłodni. 

Wydajność zainstalowanych urządzeń ograniczona jest przepisami ww. rozporządzenia 

w sprawie rzeźni o małej zdolności produkcyjnej zlokalizowanych na terenie gospodarstw 

rolnych. 

W ramach przedsięwzięcia wykonany zostanie zbiornik na ścieki socjalno-bytowe 

o pojemności min. 5 m3 oraz zbiornik na ścieki przemysłowe o pojemności min. 50 m3. Krew 

z wykrwawiania gromadzona będzie jako UPPZ w odrębnym zbiorniku. 

Elewacje ścian zarówno zewnętrzne, jak wewnętrzne zostaną wykonane z materiałów 

nienasiąkliwych, łatwych do mycia, odpornych na różne rodzaje korozji. Materiały zostaną 

ułożone bez szczelin oraz bez zagłębień. 



Wszystkie posadzki w pomieszczeniach produkcyjnych i pomocniczych, chłodniach 

oraz w korytarzach komunikacyjnych, a także w magazynach pomocniczych będą posiadać 

jednolitą, gładką, łatwo zmywalną i nienasiąkliwą (poniżej 1,5%) nawierzchnię, odporną 

na tłuszcze, kwasy i detergenty.  

Z mechanicznego punktu widzenia posadzka będzie odporna na ścieranie i złuszczanie 

się pod wpływem miejscowego obciążenia (przejazd wózków), a także będzie mieć 

właściwości przeciwpoślizgowe. Posadzki będą ułożone z odpowiednim spadkiem  

w kierunku kratek ściekowych odwodnień punktowych, bądź w kierunku kanałów odwodnień 

liniowych w zależności od zastosowanego rozwiązania. 

W bezpośrednim sąsiedztwie projektowanej ubojni prowadzone jest gospodarstwo rolne 

Lipowczyce, w którym prowadzony jest chów i hodowla bydła oraz koni w liczbie docelowej 

985,9 DJP. Działki na fragmentach których projektowana jest ubojnia są obecnie 

niezagospodarowane. 

W ramach przedsięwzięcia przewiduje się realizację budynku, w którym zostanie 

zlokalizowana zarówno instalacja do uboju, jak i sklep. Powierzchnia wydzielona pod 

planowaną inwestycję wynosi 3 600 m2, projektowanego obiektu wyniesie do ~240 m2, zaś 

powierzchnia nowych utwardzeń pod drogi dojazdowe i place manewrowe do ~340 m2. 

Powierzchnia terenów zielonych wyniesie ~3 020 m2. 

W karcie informacyjnej przedsięwzięcia wskazano, iż działki inwestycyjne zajmują 

trwałe użytki zielone. Łąka jest bezdrzewnym zbiorowiskiem roślinnym składającym się ze 

zwartej runi traw (dominuje kłosówka wełnista, tomka wonna i śmiałek darniowy, 

sporadycznie spotykano kępy mietlicy olbrzymiej). Ze względu na długotrwałe użytkowanie 

gospodarcze różnorodność gatunkowa jest uboga. Gatunkiem dominującym jest tu 

prosienicznik szorstki. 

Na terenie działek występują pojedyncze zadrzewienia, które nie będą usuwane  

w ramach przedsięwzięcia. W pobliżu tego obiektu występują pojedyncze zadrzewienia. 

Zakres prac związanych z realizacją przedsięwzięcia będzie obejmował: 

 prace ziemne – wykopy pod fundamentowanie oraz pod sieci uzbrojenia (wykopy - pod 

fundamenty do głębokości ok. 1,5 m, na potrzeby uzbrojenia terenu w sieci wykopy do  

ok. 4 m) oraz przemieszczanie mas ziemnych, spryzmowanie ewentualnego humusu 

 prace budowlane: 

 wykonanie fundamentów pod projektowaną halę rzeźni,  

 wykonanie sieci uzbrojenia terenu i infrastruktury technicznej objętej projektem 

 prace końcowe: 

 organizacja zieleni urządzonej, 

 uporządkowanie terenu przedsięwzięcia. 

Masy ziemne powstałe przy realizacji wykopów oraz niwelacji terenu wykorzystane 

zostaną na miejscu do zasypania wcześniej wykonanych wykopów pod sieci infrastrukturalne, 

które wymagają ponownego zasypania. Ewentualny humus naziemny z uwagi na jego wartość 

zostanie zeskładowany na bok w bezpieczne miejsce chroniące przed zanieczyszczeniem  

w trakcie prowadzonych robót i ponownie użyty do rozplantowania pod niską zieleń 

dekoracyjną. 



Podstawowymi surowcami stosowanymi do realizacji zamierzenia inwestycyjnego 

będą: 

 zbrojenie ok. 25 Mg, 

 konstrukcja stalowa, liny ok. 6 Mg, 

 blacha fałdowana ok. 600 m2, 

 płyty warstwowe ok. 1500 m2, 

 wełna mineralna, 

 kostka betonowa, 

 kruszywo, 

 gazy techniczne (spawanie) ok. 15 butli 10 l. 

Stosowane maszyny pracujące przy realizacji inwestycji napędzane będą paliwem 

płynnym – olejem napędowym. 

Źródłem zaopatrzenia w wodę zaplecza technicznego na okres budowy będzie istniejąca 

instalacja wodociągowa. 

Podczas prac budowlanych woda wykorzystywana będzie wyłącznie na potrzeby 

zaplecza technicznego – beton do fundamentów pod podpory lub konstrukcje będzie 

dowożony gotowy, bez potrzeby przygotowywania go na terenie inwestycji. Montaż 

konstrukcji nie wymaga dostarczania wody na etapie realizacji inwestycji. 

Zaopatrzenie w energię elektryczną prowadzone będzie za pośrednictwem istniejącego 

przyłącza do sieci. 

W trakcie prowadzenia prac największym zagrożeniem jest hałas i drgania związane  

z pracą ciężkiego sprzętu oraz z transportem. Pracownicy urządzeń będą wyposażeni  

w nauszniki odpowiednio dobrane do poziomu dźwięku.  

Na etapie realizacji przewidziane są m. in. następujące rozwiązania chroniące 

środowisko: 

 drogi dojazdowe utrzymywane będą w odpowiednim stanie czystości w celu ograniczenia 

nadmiernego pylenia, 

 zostanie ograniczona prędkość ruchu pojazdów w rejonie budowy, 

 prace budowlane prowadzone będą jedynie w porze dziennej – w szczególności  

w najbliższym położeniu względem zabudowy mieszkaniowej, 

 będzie stosowany sprzęt w dobrym stanie technicznym zgodnie z wymogami określonymi 

w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r., w sprawie zasadniczych 

wymagań dla urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu 

do środowiska (Dz. U. Nr 263 poz. 2202), 

 przestrzegana będzie zasada wyłączania silników w czasie przerw w pracy, 

 gospodarka odpadami będzie prowadzona zgodnie z ustawą o odpadach, 

 bezwzględne egzekwowane będą przepisy BHP, 

 drogi dojazdowe i techniczne będą systematycznie czyszczone, 

 zaplecze placu budowy będzie zlokalizowane poza ciekami wodnymi i rowami 

melioracyjnymi oraz obszarami chronionymi przyrodniczo, 

 miejsca postoju sprzętu ciężkiego i składowania materiałów budowlanych będą odbywać 

się na utwardzonej/izolowanej powierzchni (izolowanych miejscach placu budowy), 

miejsca te będą wyposażone w sorbent, 



 podręczne magazyny paliw i smarów zostaną odizolowane od gruntu poprzez wyścielenie 

odpowiednią folią używaną do ekranizacji materiałów ropopochodnych, 

 smary i paliwa będą przechowywane w szczelnych zbiornikach, 

 naprawy sprzętu budowlanego będą prowadzone poza terenem inwestycji. 

Hałas, który będzie powstawał podczas prac budowlanych oraz prac montażowych, 

będzie związany z pracą maszyn oraz ruchem pojazdów ciężarowych.  

W trakcie prowadzenia prac montażowych okresowo, nieznacznie wzrośnie ruch 

pojazdów związany z dostawą materiałów. Praca sprzętu oraz okresowo zwiększony ruch 

samochodów będą powodować wzrost poziomu hałasu w środowisku. 

Ze względu na ograniczony czas występowania emisji hałasu, prowadzenie prac 

wyłącznie w porze dziennej, skupienie prac na niewielkim obszarze i oddziaływanie robót 

ograniczone do najbliższego sąsiedztwa realizowanych obiektów, ocenia się, że w fazie 

budowy nie wystąpi zagrożenie ponadnormatywnym poziomem hałasu. 

Podczas prowadzenia prac w rejonie ich wykonywania wystąpią zjawiska niekorzystne 

dla czystości powietrza: 

 wykonywanie prac budowlanych oraz robót montażowych związane będzie z emisją 

pyłów, 

 silniki pojazdów oraz maszyn wykorzystywanych w pracach montażowych stanowić będą 

dodatkowe źródło emisji spalin. 

Źródłem emisji na obszarze realizacji zamierzenia inwestycyjnego będą przede 

wszystkim maszyny oraz samochody wyposażone w silniki wysokoprężne Diesla. 

Podsumowując, oddziaływania na powietrze atmosferyczne, mogące wystąpić podczas 

trwania fazy realizacji przedsięwzięcia, mają charakter czasowy i mogą być zminimalizowane 

poprzez działania związane z odpowiednią organizacją robót.  

Na etapie realizacji przedsięwzięcia powstawać będą odpady niebezpieczne i inne niż 

niebezpieczne o kodach: 15 01 01 w ilości ok. 0,1 Mg, 15 01 02 w ilości ok. 0,1 Mg, 15 01 03 

w ilości ok. 0,1 Mg, 15 01 04 w ilości ok. 0,1 Mg, 15 01 05 w ilości ok. 0,1 Mg, 15 01 06 w 

ilości ok. 0,1 Mg, 15 01 10* w ilości ok. 0,01 Mg, 15 02 02* w ilości ok. 0,01 Mg, 17 01 01 

w ilości ok. 1,000 Mg, 17 02 01 w ilości ok. 1,000 Mg, 17 02 02 w ilości ok. 1,000 Mg, 17 02 

03 w ilości ok. 1,000 Mg, 17 04 02 w ilości ok. 0,030 Mg, 17 04 05 w ilości ok. 1,000 Mg,  

17 04 07 w ilości ok. 0,300 Mg, 20 03 01 w ilości ok. 0,200 Mg. 

Zgodnie z przepisami ustawy o odpadach wytwórcą odpadów z budowy 

przedsięwzięcia będzie firma świadczącą usługi budowlane na rzecz inwestora i to ona będzie 

odpowiedzialna za zagospodarowanie odpadów z budowy. W zakresie powstającej 

niezanieczyszczonej gleby i innych materiałów występujących w stanie naturalnym, 

wydobytych w trakcie ewentualnych robót budowlanych, pod warunkiem, że materiał ten 

zostanie wykorzystany do celów budowlanych w stanie naturalnym na terenie, na którym 

został wydobyty. Powstające masy ziemne zostaną zagospodarowane w obrębie własności 

inwestora do niwelacji terenu.  

Wszystkie powstające odpady będą magazynowane w sposób selektywny, w specjalnie 

do tego przeznaczonych pojemnikach lub luzem w zależności od rodzaju odpadu, a następnie 

przekazywane uprawnionym podmiotom do dalszego zagospodarowania, bądź też będą 



wykorzystywane w miejscu realizacji inwestycji do ponownego wykorzystania w celu ich 

odzysku.  

Na etapie realizacji inwestycji gospodarka wodno-ściekowa związana będzie wyłącznie 

z zapleczem socjalnym. Pracownicy wykorzystywać będą przenośną toaletę. Ponieważ sam 

etap realizacji będzie krótkotrwałym okresem, a przy pracach budowlanych i adaptacyjnych 

zatrudniona będzie niewielka ilość osób zaopatrzenie w wodę odbywać się będzie przy 

wykorzystaniu istniejącej infrastruktury na terenie gospodarstwa. 

Najbliższa zabudowa zgodnie z faktycznym zagospodarowaniem terenu zlokalizowana 

jest : 

 ok. 530 m na południe od terenu inwestycyjnego we wsi Lipowczyce na działce numer 

ewid. 279 - zabudowa zagrodowa mieszkaniowa, 

 ok. 410 m na północny-wschód od terenu inwestycji we wsi Żencin na działce numer ewid. 

116 - zabudowa mieszkaniowa zagrodowa. 

Źródłami emisji zanieczyszczeń do powietrza na etapie eksploatacji będą  

 kocioł olejowy pracujący na potrzeby zakładu przez cały rok (ogrzewanie i ciepła woda 

użytkowa),  

 pojazdy przemieszczające się po terenie przedsięwzięcia. 

W zakładzie zainstalowany będzie kocioł olejowy o mocy ok. 40 kW. Kocioł pracował 

będzie na potrzeby ogrzewania budynku w sezonie grzewczym, a także na potrzeby ciepłej 

wody użytkowej przez cały rok. Emitor z pieca będzie posiadał wysokość ok. 6 m i średnicę 

0,08 m. 

Głównymi emitorami hałasu na terenie projektowanego przedsięwzięcia będą: 

 emitory punktowe – klimatyzator oraz agregat chłodniczy (np. chiller), 

 źródła komunikacyjne – pojazdy ciężkie i lekkie dojeżdżające do obiektu, 

 budynek źródło – część produkcyjna projektowanego budynku, w której odbywa się ubój 

i rozbiór. 

W ramach projektu przewiduje się budowę budynku rzeźni rolniczej wraz z częściami 

biurowymi oraz sklepem. Budynek posiadał będzie konstrukcję murowaną, z dachem 

jednospadowym z blachy o wysokości od 5,5 do 9 m. Centralna część budynku przeznaczona 

będzie na halę produkcyjną, w której odbywał się będzie ubój i wykrwawianie oraz obróbka, 

ćwiartowanie. W tej części budynku projektowane są także chłodnie i spedycja. 

Zgodnie z założeniami centralna część budynku w analizach przedstawionych w karcie 

informacyjnej przedsięwzięcia potraktowana została jako budynek źródło o maksymalnym 

poziomie hałasu wewnątrz 85 dB. 

Ilości przejazdów pojazdów, a tym samym i uzyskane wartości emisji hałasu odnoszą 

się do okresu 8 godzin pory dnia – przyjęto ruch pojazdów na poziomie maksymalnym 

na wjeździe:  

 ciężarowe – 3 pojazdy (6 przejazdów),  

 osobowe – 10 pojazdów (20 przejazdów). 

Działalność analizowanego obiektu oraz uruchomienie w części produkcyjnej instalacji, 

wiązać się będzie z powstaniem punktowych źródeł hałasu takich jak : 

 agregat chłodniczy o mocy do 30kW np. chiller, który zlokalizowany zostanie na gruncie 

przy zachodniej ścianie budynku o poziomie mocy akustycznej do 90 Db, 



 jednostka zewnętrzna, klimatyzator zlokalizowany na ściennie w części, w której 

znajdował się będzie sklep o poziomie mocy akustycznej do 70 dB. 

Analiza przeprowadzona w karcie informacyjnej przedsięwzięcia wykazała brak 

negatywnego oddziaływania przedsięwzięcia w zakresie emisji hałasu na najbliższe tereny 

klasyfikowane akustycznie. 

Na etapie eksploatacji przedsięwzięcia powstawać będą następujące rodzaje odpadów 

niebezpiecznych o kodach: 02 02 80* w ilości ok. 438,000 Mg/rok, 13 01 10* w ilości 

ok. 3,000 Mg/rok, 13 02 08* w ilości ok. 1,000 Mg/rok, 15 01 10* w ilości ok. 0,200 Mg/rok, 

16 01 07* w ilości ok. 0,050 Mg/rok, 16 02 13* w ilości ok. 0,100 Mg/rok, 16 06 01* w ilości 

ok. 0,200 Mg/rok. 

Ponadto na etapie eksploatacji powstawać będą następujące rodzaje odpadów innych 

niż niebezpieczne: 15 01 01 w ilości ok. 100,000 Mg/rok, 15 01 02 w ilości ok. 100,000 

Mg/rok, 15 01 03 w ilości ok. 100,000 Mg/rok, 15 01 04 w ilości ok. 100,000 Mg/rok, 16 02 

14 w ilości ok. 0,100 Mg/rok. 

Należy zaznaczyć, iż wszystkie powstałe podczas procesu uboju uboczne produkty 

pochodzenia zwierzęcego nieprzedstawiające właściwości handlowych przekazywane będą 

do specjalistycznych zakładów przetwarzania. Zgodnie z art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 14 grudnia 

2012 r. o odpadach (Dz. U. 2022 r. poz. 699 ze zm.) przepisów ustawy nie stosuje 

się do produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, w tym produktów przetworzonych, 

objętych rozporządzeniem (WE) nr 1069/2009, z wyjątkiem tych, które są odpadami 

przewidzianymi do składowania na składowisku odpadów albo do przekształcania 

termicznego lub do wykorzystania w zakładzie produkującym biogaz lub w kompostowni, 

zgodnie z tym rozporządzeniem.  

Uboczne produkty pochodzenia zwierzęcego magazynowane będą w warunkach 

chłodniczych do czasu przekazania do specjalistycznego zakładu przetwarzania. Transport 

przekazywany będzie niezwłocznie po zebraniu ilości transportowej. 

Odpady niebezpieczne o kodzie 02 02 80* powstawać będą wyłącznie w sytuacjach 

nadzwyczajnych i zostaną niezwłocznie przekazane do zakładu utylizacyjnego. W przypadku 

powstania tego rodzaju odpadów ich magazynowanie odbywać się będzie w warunkach 

chłodniczych do czasu przyjazdu transportu odbierającego odpady. 

Gospodarka odpadami prowadzona będzie zgodnie z powszechnie obowiązującymi 

przepisami prawa w tym zakresie. 

Wszystkie UPPZ będą zbierane do magazynu chłodni. Pomieszczenie będzie 

skanalizowane z wyprofilowaną podłogą w celu ułatwienia spływu do kanalizacji 

wewnętrznej.  

Wytwarzany materiał kategorii 2 i 3 będzie przekazywany podmiotom zewnętrznym  

w celu ich dalszego, prawidłowego zagospodarowania. 

Woda na etapie eksploatacji przedsięwzięcia pobierana będzie przyłączem z sieci 

wodociągowej. Przewiduje się docelowe zatrudnienie w hali magazynowej 5 osób  

(2 pracowników strefy produkcyjnej i 2 pracowników biurowych, a także 1 sprzedawcę  

w sklepie). Woda ponadto zużywana będzie na cele technologiczne zakładu. 

Ścieki bytowe odprowadzane będą do projektowanego zbiornika o pojemności min.  

5 m3. Ścieki przemysłowe zarówno z procesu ubojowego jak i z mycia powierzchni oraz 



z mycia maszyn i urządzeń gromadzone będą w projektowanym zbiorniku o pojemności min. 

50 m3. 

Zbiorniki będą okresowo opróżniane, a ścieki specjalistycznym transportem będą 

wywożone na oczyszczalnię ścieków. 

Na podstawie przedstawionej dokumentacji dotyczącej emisji zanieczyszczeń i innych 

uciążliwości do środowiska związanych z realizacją przedmiotowej inwestycji wynika, 

że nie ma przeciwwskazań prawnych do utworzenia przedmiotowego przedsięwzięcia.  

Zasięg oddziaływania planowanego przedsięwzięcia ograniczać będzie się do terenu 

objętego wnioskiem. W związku z powyższym nie przewiduje się możliwości wystąpienia 

skumulowanych oddziaływań z innymi przedsięwzięciami.  

W związku z realizacją i eksploatacją przedsięwzięcia nie przewiduje się wystąpienia 

zagrożenia dla zdrowia ludzi, w tym wynikającego z emisji. Wszelkie prace związane 

z planowanym przedsięwzięciem zostaną wykonane tak, aby spowodować jak najmniejsze 

uciążliwości dla okolicznych mieszkańców i otaczającego środowiska naturalnego.  

W przypadku realizacji i eksploatacji przedmiotowego przedsięwzięcia należy 

wykluczyć duże ryzyko wystąpienia poważnych awarii lub katastrof naturalnych  

i budowlanych.  

Planowane przedsięwzięcie położone jest poza obszarami objętymi ochroną na 

podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U z 2022 r. poz. 916) 

oraz poza korytarzami ekologicznymi. Najbliżej położonym obszarem chronionym jest 

Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Widawki w odległości ok. 2,0 km. 

Planowane przedsięwzięcie położone jest poza obszarami Natura 2000. Najbliżej, 

tj. w promieniu 5 km od terenu przedsięwzięcia położony jest specjalny obszar ochrony 

siedlisk Lasy Gorzkowickie PLH100020 – w odległości ok. 4,6 km. 

Obszar Natura 2000 Lasy GorzkowickiePLH100020 został wyznaczony 

rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie 

specjalnego obszaru ochrony siedlisk Lasy Gorzkowickie (PLH100020) (Dz. U. z 2022 r.  

poz. 330). Ww. obszar wyznaczono w celu trwałej ochrony siedlisk przyrodniczych lub 

odtworzenia właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych - w stosunku do przedmiotów 

ochrony. Przedmiotami ochrony na specjalnym obszarze ochrony siedlisk Lasy Gorzkowickie 

PLH100020, według ww. rozporządzenia, są następujące typy siedlisk przyrodniczych: 

1. 9170 Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-

Carpinetum), 

2. *91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, 

Populetumalbae, Alnenionglutinoso-incanae) i olsy źródliskowe. 

W ocenie tut. Organu karta informacyjna przedsięwzięcia umożliwia analizę kryteriów 

określonych w art. 63 ust. 1 ustawy ooś w zakresie usytuowania przedsięwzięcia 

z uwzględnieniem obszarów wymagających specjalnej ochrony ze względu na występowanie 

gatunków roślin, grzybów i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych 

ochroną, w tym obszarów Natura 2000. Po przeanalizowaniu danych zawarte w karcie 

informacyjnej przedsięwzięcia oraz cele ochrony najbliższych obszarów Natura 2000  

(w promieniu 5 km od przedsięwzięcia) oraz szczegółowe cele działań ochronnych, istniejące 

oraz potencjalne zagrożenia dla poszczególnych przedmiotów ochrony i ustalił, że realizacja  

i późniejsze funkcjonowanie przedsięwzięcia nie spowodują negatywnego wpływu na 



przedmioty ochrony oraz cele ww. obszaru Natura 2000, nie utrudnią realizacji tych celów  

i nie mają bezpośredniego związku z zagrożeniami istniejącymi i potencjalnymi określonymi 

dla przedmiotów ochrony tego obszaru. Działania minimalizujące zaproponowane w karcie 

informacyjnej wydają się wystarczające do uniknięcia i ograniczenia potencjalnego 

oddziaływania na środowisko przyrodnicze, w tym również na cele ochrony ww. obszaru 

Natura 2000. Nie ma potrzeby podejmowania specjalnych dodatkowych działań 

minimalizujących w stosunku do obszarów Natura 2000. Nie ma również potrzeby 

monitorowania skuteczności środków łagodzących i pozostałych oddziaływań, które mogą 

wystąpić w związku z realizacją, funkcjonowaniem i likwidacją przedsięwzięcia. 

Podsumowując, przedsięwzięcie, biorąc pod uwagę jego skalę i położenie, nie powinno 

znacząco negatywnie oddziaływać na cele ochrony ww. obszaru Natura 2000, w tym 

w szczególności nie będzie powodować pogorszenia stanu siedlisk gatunków, dla ochrony 

których wyznaczono dany obszar Natura 2000, nie będzie wpływało negatywnie na gatunki, 

dla ochrony których został wyznaczony obszar oraz nie pogorszy integralności obszaru 

Natura 2000 i jego powiązania z innymi obszarami. 

W obszarze oddziaływania przedsięwzięcia nie znajdują się jeziora, strefy ochronne 

ujęć wód oraz obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych, obszary wodno-błotne  

i obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych, w tym siedliska łęgowe oraz ujścia rzek, 

obszary górskie, leśne, morza i obszary wybrzeży, obszary o krajobrazie mającym znaczenie 

historyczne, kulturowe lub archeologiczne, uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej. 

Z karty informacyjnej nie wynika aby przedsięwzięcie było położone na obszarze, na 

którym standardy jakości środowiska zostały przekroczone lub aby istniało 

prawdopodobieństwo ich przekroczenia. 

Ze względu na rodzaj, skalę i usytuowanie przedsięwzięcia można jednoznacznie 

stwierdzić, iż nie będzie ono powodować transgranicznego oddziaływania na środowisko. 

Zgodnie z danymi Banku Danych Lokalnych (GUS) gęstość zaludnienia dla terenu 

gminy Kodrąb wg stanu na 1 stycznia 2021 wynosiła 42 os./km2. 

Z uwagi na zakres, skalę i charakter prac przewiduje się, że zasięg oddziaływania 

przedsięwzięcia ograniczy się do terenu jego realizacji oraz terenu z nim sąsiadującego. 

Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, że przedsięwzięcie przy założeniach 

przyjętych w KIP, będzie mieć charakter lokalny i nie będzie oddziaływać w sposób znaczący 

na obszary geograficzne i znaczną liczbę ludności.  

Po wnikliwej analizie zgromadzonego materiału dowodowego dotyczącego 

planowanego przedsięwzięcia, uwzględniając jego poszczególne fazy: realizacji, eksploatacji 

i ewentualnej likwidacji, z uwagi na rodzaj, charakterystykę, skalę oraz usytuowanie, 

stwierdzono brak możliwości wystąpienia oddziaływania o znacznej wielkości, intensywności 

lub złożoności. Przedsięwzięcie na etapie budowy oddziaływać będzie okresowo  

i krótkotrwale, zaś na etapie eksploatacji oddziaływanie będzie długotrwałe o charakterze 

ciągłym, jednakże zarówno w fazie eksploatacji, jak i w fazie realizacji przy zachowaniu 

odpowiednich działań minimalizujących przedsięwzięcie nie powinno znacząco oddziaływać 

na środowisko.  

Mając powyższe na uwadze uznano za zasadne odstąpienie od przeprowadzenia oceny 

oddziaływania na środowisko. 



 Po przeprowadzonej analizie przedłożonych materiałów, a także powyższych 

uwarunkowań oraz biorąc pod uwagę opinię Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska  

w Łodzi, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Radomsku oraz 

Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Piotrkowie 

Trybunalskim, postanowiono jak w sentencji. 

 

Pouczenie 

 

Od decyzji powyższej przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium 

Odwoławczego w Piotrkowie Trybunalskim za pośrednictwem Wójta Gminy Kodrąb  

w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszej decyzji. 

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. Pełnomocnik Inwestora – Pani Grażyna Porwańska 

2. Strony postępowania wg odrębnego wykazu 

3. a/a 

 

Do wiadomości: 

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi 

2. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim 

3. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radomsku 

 


