
      WÓJT 

Gminy Kodrąb  

Załącznik  

do Decyzji znak: GPI.6220.6.2022 

z dnia 09.09.2022 r. 

 

 

CHARAKTERYSTYKA  PRZEDSIĘWZIĘCIA 

 

Przedmiotowe przedsięwzięcie polegać będzie 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. Działki 

inwestycyjne zajmują trwałe użytki zielone. 

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. 

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. 

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. 

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 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. 

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. 

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. 

Ze względu na lokalizację i charakter przedsięwzięcia nie istnieje możliwość 

wystąpienia transgranicznego oddziaływania na środowisko. 

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. 
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