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Nasz znak: TI. 6220.4.-3.2011/2014EK                                                                                         KoŜuchów, dnia  02.07.2014r. 
  

DECYZJA  
 
 Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 1, art.75 ust.1 pkt 4 oraz art. 77 ust.1 pkt 1, art. 80 ust.1 
i 2 art. 82 ust.1 i art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 3 października  2008r. o udostępnieniu informacji 
o środowisku i jego 20ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2008r., Nr 199. poz.1227 z późn. zm.), art.104 
ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego ( t. j. Dz. U.  
z 2000r., poz. 1071 ze zm.), i w § 2 ust. 1 pkt 51 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia  
9 listopada 2010r.,w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na  środowisko 
( Dz. U. Nr 213 poz.1397.), w ponownie prowadzonym postepowaniu administracyjnym w 
sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia 
polegającego na „Adaptacji budynków magazynowych na chlewnie tuczu wraz z niezbędną 
infrastrukturą na działkach o nr ewid. 3/28, 3/29 i 3/30 w miejscowości Studzieniec, gmina 
KoŜuchów powiat nowosolski, województwo lubuskie”, 
 

orzekam 
 
odmówić wnioskodawcy wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowań zgody na 
realizację przedsięwzięcia polegającego na „Adaptacji budynków magazynowych na 
chlewnie tuczu wraz z niezbędną infrastrukturą na działkach o nr ewid. 3/28, 3/29 i 3/30  w 
miejscowości Studzieniec, gmina KoŜuchów powiat nowosolski, województwo lubuskie”. 
 

Uzasadnienie 

 

Przedstawienie stanu faktyczno – prawnego sprawy, czynności podejmowanych przez 
strony, organy uzgadniające i Burmistrza KoŜuchowa. 

                            
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Zielonej Górze w dniu 24 maja 2013r. data wpływu 
do tut. Urzędu 15 października 2013r.) wydało decyzję o uchyleniu w całości decyzji 
Burmistrza KoŜuchowa nr TI.6220.4-1.2011/2012MR z dnia 20 listopada 2012r., 
odmawiającej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia  
polegającego na „Adaptacji  budynków magazynowych na chlewnie tuczu wraz z niezbędną 
infrastrukturą na działkach o nr ewid. 3/28, 3/29 i 3/30 w miejscowości Studzieniec, gmina 
KoŜuchów powiat nowosolski, województwo lubuskie” i przekazało Burmistrzowi 
KoŜuchowa sprawę do ponownego rozpatrzenia.  

 

Czynności podejmowane przez strony, organy uzgadniające i Burmistrza KoŜuchowa 
przed wydaniem decyzji  Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Zielonej Górze. 

 
            W dniu 9 marca 2011r., (data wpływu 10 marca 2011r.) uzupełnionym w dniu 21 
marca 2011r., wnioskodawca GROLDER Sp. z o.o. Gospodarstwo Rolne Borowiec PGR 6 , 
67-112 Siedlisko zwrócił się z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych 
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uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Adaptacji 
budynków magazynowych na chlewnie tuczu wraz z niezbędną infrastruktur ą na 
działkach o nr ewid. 3/28, 3/29 i 3/30 w miejscowości Studzieniec, gmina KoŜuchów 
powiat nowosolski, województwo lubuskie”. 
              Wnioskowana inwestycja jest przedsięwzięciem wymienionym w § 2 ust. 1 pkt 51 
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących 
znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U .Nr 213r. poz. 1397 z późn. zm), w związku 
 z art. 173 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 (Dz. U. z 2008r., poz. 1227, z późń. zm.), jest 
przedsięwzięciem mogącym zawsze znacząco oddziaływać na środowisko. W związku  
z czym o zgodnie z art. 59 ust. 1 pkt 1 i art. 71 ust. 2 pkt 1 ww., ustawy przedsięwzięcie 
wymaga decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 4 w/cyt. 
ustawy organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla 
przedmiotowego przedsięwzięcia jest Burmistrz KoŜuchowa. 
                Z uwagi na to, Ŝe ww przedsięwzięcie jest przedsięwzięciem mogącym zawsze 
znacząco oddziaływać na środowisko do wniosku został załączony raport o oddziaływaniu 
przedsięwzięcia na środowisko, sporządzony w marcu 2011r., przez DE Heus Sp. z o.o. Dział 
Agra - Matic, ul. Lotnicza 21 B, 99-100 Łęczyca. Koordynatorem zespołu projektowego jest 
Pan Bartosz Jeszke. 
               Do wniosku załączono dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 205,00zł , 
przelanej na konto Urzędu Miejskiego w KoŜuchowie nr rachunku 60 9673 0007 0000 0000 
1007 0002. 

Wobec powyŜszego w dniu 29 marca 2011r., Burmistrz KoŜuchowa wszczął 
postepowanie administracyjne i wystąpił z wnioskami do organów współdziałających 
(TI.6220.4.2011MR) – Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie 
Wielkopolskim i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowej Soli  
o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia.  

W dniu 18 kwietnia 2011r.,do Burmistrza KoŜuchowa wpłynął protest mieszkańców 
wsi Studzieniec a w dniu 19 kwietnia 2011r., oraz wpłynął protest Pana Artura Piaseckiego  
( strony postepowania) przeciwko realizacji przedmiotowej inwestycji. 
  W toku prowadzonego postępowania administracyjnego Burmistrz KoŜuchowa wraz 
z pismem z dnia 21 kwietnia 2011r., przesłał do wiadomości organom uzgadniającym 
kserokopie protestów mieszkańców wsi Studzieniec i Pana  Artura Piaseckiego,  

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowej Soli pismem nr ONS-NZ-
4301/7/11 z dnia 21 kwietnia 2011r.,( data wpływu 27 kwietnia 2011r.,) przedstawił opinię w 
której określił wymogi środowiskowe dla wnioskowanego przedsięwzięcia.  
             Opiniujący przedsięwzięcie Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gorzowie 
Wlkp. pismem z dnia 28 kwietnia 2011r.,( data wpływu 2 maja 2011r.,) zaŜądał od 
wnioskodawcy uzupełnienia raportu  o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko poprzez 
uzupełnienie go o wyjaśnienie wskazanych w tym piśmie wątpliwości organu opiniującego. 
Wnioskodawca pismem z dnia 23 maja 2011r.,( data wpływu 25 maja 2011r.,) przesłał 
uzupełnienia i wyjaśnienia do raportu. 
             Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska po  wtórnej  analizie merytorycznej 
raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, pismem nr WOOŚ-
II.4242.49.2011.NC z dnia 31 maja 2011r.,( data wpływu 3 czerwca 2011r,.) ponownie 
wezwał inwestora do złoŜenia  wyjaśnień i uzupełnień do raportu. Wnioskodawca pismem z 
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dnia 17 czerwca 2011r.,( data wpływu 20 czerwca 2011r.,)  uzupełnił raport o oddziaływaniu 
przedsięwzięcia na środowisko. 
          Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska po zapoznaniu się z przedłoŜonym 
„Raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko „ sporządzonym w marcu 2011r. 
w Łęczycy przez De HEUS Sp. z o.o. Dział Agra – Macic, ul. Lotnicza 21B, 99-100 Łęczyca, 
oraz po analizie uzupełnień i wyjaśnień do w/w raportu z dnia 23 maja 2011 i 17 czerwca 
2011r., w dniu 29 czerwca 2011r. pismem nr WOOŚ-II.4242.49.2011.NC wydał 
postanowienie uzgadniające  oraz określające warunki realizacji przedsięwzięcia.  
W uzasadnieniu postanowienia Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska  stwierdził, Ŝe 
przedłoŜony do uzgodnienia raport wraz z późniejszymi uzupełnieniami, spełnia wymagania 
formalne wynikające z art. 66 ustawy o udostępnieniu informacji środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 
W raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko i uzupełnieniu do raportu 
przeprowadzono analizy, określono oddziaływanie i potencjalne zagroŜenia środowiska 
związane z realizacją i eksploatacją przedsięwzięcia. 

Obwieszczeniem nr TI.6220.4.2011.MR z dnia 11.07.2011r., poinformowano 
społeczeństwo o terminie rozprawy administracyjnej. Termin rozprawy ustalono na dzień  18 
sierpnia 2011r. 

Zawiadomieniem z dnia 11 lipca 2011r., nr TI 6220.4.2011MR poinformowano 
wnioskodawcę oraz strony postepowania administracyjnego o rozprawie administracyjnej. 

W dniu 18 sierpnia 2011r., zgodnie z art. 31 § 1 ust.2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. 
Kodeks Postepowania Administracyjnego ( Dz. U. z 2000r. nr 98 poz. 1071 z późn. zm. ) Pan 
Marcin Jelinek – Prezes Stowarzyszenia Czarna Struga KsiąŜ Śląski 52a, 67-120 KoŜuchów 
wystąpił z wnioskiem o włączenie Stowarzyszenia Czarna Struga do postępowania na 
prawach strony. Do wniosku dołączono statut i aktualny odpis z Krajowego Rejestru 
Sądowego. 

Postanowieniem z dnia 18 sierpnia.2011r., nr TI 6220.4.2011.MR Burmistrz 
KoŜuchowa stwierdził uczestnictwo Stowarzyszenia Czarna Struga, KsiąŜ Śląski 52a, 67-120 
KoŜuchów- reprezentowanej przez Pana Marcina Jelinek. 

W dniu 18 sierpnia 2011r. przeprowadzono rozprawę administracyjną otwartą dla 
społeczeństwa. Podczas rozprawy administracyjnej jej uczestnicy zgłaszali sprzeciwy 
dotyczące zmiany przeznaczenia - adaptacji budynków magazynowych usytuowanych na 
działkach ozn. nr ew. 3/28, 3/29 i 3/30 połoŜonych w miejscowości Studzieniec gmina 
KoŜuchów  na fermę tuczu świń wraz z niezbędną infrastrukturą.  
             Burmistrz KoŜuchowa działając na podstawie art.10 ustawy Kodeks postepowania 
administracyjnego pismem nr TI.6620/4/2011MR z dnia 20 września 2011r., zawiadomił 
wnioskodawcę oraz strony postepowania o moŜliwości zapoznania się z projektem decyzji  
o odmowie wydania decyzji określającej środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację 
przedsięwzięcia polegającego na „Adaptacji budynków magazynowych  na chlewnie tuczu 
wraz z niezbędną infrastrukturą na działkach o nr ewid. 3/28, 3/29 i 3/30 w miejscowości 
Studzieniec, gmina KoŜuchów powiat nowosolski, województwo lubuskie.” 
 Po analizie zgromadzonych dokumentów, Burmistrz KoŜuchowa jako organ 
prowadzący postępowanie administracyjne odmówił wydania  decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia - decyzja nr TI 6220.4.2011.MR z 
dnia 30 września 2011 roku. 
 Obwieszczeniem nr TI 6220.4.2011MR z dnia 30 września 2911r., poinformowano 
społeczeństwo o wydanej decyzji . 
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 W dniu 19 października 2011r. GROLDER Sp. z o.o. Gospodarstwo Rolne  
Borowiec PGR 6, 67-112 Siedlisko wniosło odwołanie do Samorządowego Kolegium 
Odwoławczego w Zielonej Górze. 
  W wyniku przeprowadzonego postępowania odwoławczego Samorządowe 
Kolegium Odwoławcze w Zielonej Górze, decyzją nr SKO-6227/157-L/11 z dnia 9 listopada 
2011r. ( data wpływu do organu 29 listopada 2012r.), uchyliło zaskarŜoną decyzję w całości  
i przekazało sprawę do ponownego rozpatrzenia  przez organ I instancji uwzględniając 
postanowienia zawarte w decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Zielonej 
Górze. 
  Pismem nr TI.6220.4-1.2011r. z dnia 19 grudnia 2011r., Burmistrz wezwał  
Inwestora do uzupełnienia  raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.        
Wnioskodawca pismem z dnia 20 lutego 2012r., uzupełnił raport o oddziaływaniu 
przedsięwzięcia na środowisko. 

    W dniu 20 marca 2012r., Burmistrz KoŜuchowa zlecił  Pracowni Zapachowej 
Jakości Powietrza Instytutu InŜynierii Chemicznej i Procesów Ochrony Środowiska 
Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie  opracowanie oceny 
zasięgu zapachowego  oddziaływania fermy tuczu trzody chlewnej planowanej do realizacji  
w Studzieńcu gm. KoŜuchów. 

   Pismem nr TI 6220.4-1.2011MR z dnia 22.03.2013r., Burmistrz KoŜuchowa 
powiadomił wnioskodawcę o zleceniu opracowania oceny zasięgu zapachowego  
oddziaływania fermy tuczu trzody chlewnej planowanej do realizacji w Studzieńcu gm. 
KoŜuchów przez Pracownię Zapachową Jakości Powietrza Instytutu InŜynierii Chemicznej  
i Procesów Ochrony Środowiska Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego 
w Szczecinie. 

W dniu 23 kwietnia 2012r., pismem nr IIa POŚ 112/2012 Pracownia Zapachowa 
Jakości Powietrza Instytutu InŜynierii Chemicznej i Procesów Ochrony Środowiska 
Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie przedstawiła ocenę 
oddziaływania  fermy tuczu trzody chlewnej w Studzieńcu. 

Burmistrz KoŜuchowa działając na podstawie art. 77 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 3 
października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach  oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 
2008r. Nr 199 poz.1227 z późn. zm. ) w dniu 10 maja 2012r., zwrócił się z wnioskiem do  
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowej Soli i Regionalnego Dyrektora Ochrony 
Środowiska w Gorzowie Wlkp. o ponowne uzgodnienie warunków realizacji w/w 
przedsięwzięcia.  

W dniu 14 maja 2012r., Burmistrz KoŜuchowa pismem nr TI 6220.4.2011/2012.MR 
przesyłając w/w ocenę zasięgu zapachowego oraz posiłkując się art.4 pkt 2 ustawy z dnia 23 
lipca 2003r. o ochronie zabytków ( Dz. U. Nr 162 poz.1568 z późn. zm.),  zwrócił się równieŜ 
do Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Zielonej Górze, celem wyraŜenia 
opinii dotyczącej negatywnego wpływu inwestycji na unikatowe i bardzo cenne zabytki oraz 
zahamowanie rekonstrukcji zabytków, a takŜe dewastacji niektórych obiektów zabytkowych 
wręcz z zaprzestaniem remontu pałacu (wydana decyzja Burmistrza KoŜuchowa  o 
warunkach zabudowy w dniu 28 lutego 2011r.) polegającego na odbudowie i przebudowie 
istniejącego zespołu dworskiego z jego adaptacją do funkcji usługowej. 

Burmistrz KoŜuchowa, pismem nr TI 6220.4-1.2011/2012.MR z dnia 14 maja 2012r., 
poinformował wnioskodawcę oraz strony postepowania o moŜliwości zapoznania się z „oceną 
zasięgu zapachowego oddziaływania fermy tuczu trzody chlewnej w Studzieńcu gm. 
KoŜuchów ” wykonaną przez Pracownię Zapachową Jakości Powietrza Instytutu InŜynierii 
Chemicznej i Procesów Ochrony Środowiska Zachodniopomorskiego Uniwersytetu 
Technologicznego w Szczecinie. 



 
 

 

 

 

5 

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny pismem nr ONS-NZ-4301/3/12 z dnia 29 
maja 2012r., rozpatrując ponownie sprawę wyraził opinię, Ŝe jeŜeli Burmistrz KoŜuchowa 
wyda decyzję środowiskową, to naleŜy w niej umieścić następujące wymogi : 

1. zbiorniki na  płynne odchody zwierzęce będą zbiornikami zamkniętymi, 
2. drogi wewnętrzne, stanowiska postojowe i dojazdy do obiektów  mieć będą 

nawierzchnię utwardzoną, dostosowaną do przewidywanego nacisku pojazdów i 
wykonaną w sposób zapewniający odprowadzenie wód opadowych z tych 
powierzchni, 

3. cały teren fermy będzie ogrodzony, 
4. w projekcie zagospodarowania terenu fermy naleŜy przewidzieć na całym pasie 

zieleni, który połoŜony jest wzdłuŜ wschodniej granicy fermy, gęste nasadzenia 
drzew i krzewów, głównie zimo-zielonych, 

5. na gruntach obecnie naleŜących do inwestora  ( działki o nr ew.3/30 i 3/27) 
urządzone zostaną przynajmniej dwa dodatkowe pasy zieleni izolacyjnej ( jak w 
pkt.4), kaŜdy o  szerokości przynajmniej 10 m i oddalone od siebie przynajmniej o 
50 m, 

6. wyrzutnie dachowe wentylacji mechanicznej mieć będą otwory wylotowe 
kierujące wyrzucane powietrze w stronę północno – zachodnią. 

  W dniu 4 czerwca 2012r., pismem nr WOOŚ-II.4242.48.2012NC Regionalny 
Dyrektor Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim po dokonaniu analizy 
merytorycznej zebranych materiałów w tym zleconej przez Burmistrza KoŜuchowa „oceny 
zasięgu zapachowego oddziaływania fermy tuczu trzody chlewnej  w Studzieńcu gm. 
KoŜuchów wykonanej przez Pracownię Zapachową Jakości Powietrza Instytutu InŜynierii 
Chemicznej i Procesów Ochrony Środowiska Zachodniopomorskiego Uniwersytetu 
Technologicznego w Szczecinie, wezwał wnioskodawcę do złoŜenia wyjaśnień w terminie 14 
dni od dnia otrzymania wezwania. W wyznaczonym terminie wnioskodawca nie dokonał 
uzupełnień. 

 Pismem nr TI.6220.4.2011/2012MR. z dnia 22 czerwca 2012 r., Burmistrz 
KoŜuchowa ponownie zwrócił się do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w 
Nowej Soli z prośbą o wnikliwe przeanalizowanie opinii dotyczącej warunków realizacji w/w 
przedsięwzięcia.  
             Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowej Soli pismem nr ONS-NZ-
4301/3a/12 z dnia 26 czerwca 2012r., poinformował Burmistrza KoŜuchowa, Ŝe opinia z dnia 
29 maja 2012r., nie ulega zmianie. 
            Z powodu braków uzupełnień do wezwania z dnia 4 czerwca 2012r., Regionalny 
Dyrektor Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp. pismem nr WOOŚ-II.4242.48.2012 NC  
z dnia 25 lipca 2012r., ponownie wezwał wnioskodawcę do złoŜenia wyjaśnień  w terminie 
14 dni licząc  od dnia otrzymania wezwania. W wyznaczonym terminie wnioskodawca nie 
dokonał uzupełnień. 
             Wojewódzki Konserwator Zabytków w Zielonej Górze pismem nr ZN.5142.24.2012 
[KoŜ] z dnia 30 lipca 2012r., wskazał, Ŝe przy planowaniu inwestycji związanej z budową 
chlewni tuczu na przedmiotowym obszarze naleŜy rozwaŜyć, czy nie będzie ona miała 
negatywnego wpływu na trwałe zachowanie i zagospodarowanie zabytków na tym terenie. 
Ponadto w piśmie swoim zauwaŜył, Ŝe chlewnia sąsiadująca z obiektami zabytkowymi  
doprowadzi do  rezygnacji z remontu pobliskiego pałacu i zniechęci inwestorów do działania  
na obszarach, na których przykre zapachy mogą ograniczyć zainteresowanie lokalizacją na 
tym terenie hoteli, pensjonatów, centrów konferencyjnych, ośrodków SPA, co m.in. dotyczy 
planowanej adaptacji  dworu w Studzieńcu. 
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Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim, 
postanowieniem nr WOOŚ-II.4242.48.2012.NC z dnia 20 sierpnia 2012r., odmówił 
uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia uzasadniając, Ŝe w oparciu o nowe 
dostarczone opracowanie „dotyczące oceny zasięgu zapachowego oddziaływania fermy tuczu 
trzody chlewnej planowanej do realizacji w miejscowości Studzienice, gmina KoŜuchów” 
wykonane przez Pracownię  Zapachową Jakości Powietrza Instytutu InŜynierii Chemicznej i 
Procesów Ochrony Środowiska Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w 
Szczecinie wykonanie  na zlecenie Burmistrza KoŜuchowa jest bardzo istotne dla sprawy 
poniewaŜ podwaŜa współistnienie planowanej fermy tuczu trzody chlewnej w sąsiedztwie 
istniejącej zabudowy. 

Opiniujący na podstawie całego zgromadzonego materiału dowodowego zauwaŜył,  Ŝe 
w postepowaniu dotyczącym oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia 
waga dokumentu, jakim jest raport, jest niebagatelna, jako Ŝe stanowi on podstawowy 
dokument, na którym opiera się organ, wydając decyzję (postanowienie) rozstrzygającą o 
istocie sprawy. Tym samym więc raport powinien być rzetelny oraz wolny od niejasności i 
nieścisłości, ponadto w postanowieniu z dnia 20 sierpnia 2012r., Regionalny Dyrektor 
Ochrony Środowiska stwierdził, Ŝe biorąc pod uwagę zebrane i przedłoŜone przez Burmistrza 
KoŜuchowa dodatkowe materiały dowodowe, które potwierdzają zasadne protesty 
społeczeństwa wobec realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia, koniecznym było  
wezwanie Inwestora do złoŜenia wyjaśnień dotyczących określenia: częstotliwości wywozu 
oraz przedstawienia sposobu załadunku i transportu gnojowicy z planowanej do realizacji 
fermy do biogazowni, rzeczywistego wpływu zbiornika na gnojowicę na zapachowe 
oddziaływanie fermy (uwzględniając przy tym konstrukcję zbiornika/sposób ograniczenia 
emisji z powierzchni gnojowicy) oraz rodzajów zastosowanych dodatkowych środków 
ograniczających oddziaływanie fermy (związane przede wszystkim z uciąŜliwością 
zapachową) na mieszkańców wsi Studzieniec oraz Mirocin Dolny. Pomimo dwukrotnego 
wezwania do uzupełnienia braków Inwestor nie  uzupełnił raportu oddziaływania na 
środowisko.  

Odnosząc się do kwestii protestów społeczeństwa Regionalny Dyrektor Ochrony 
Środowiska w Gorzowie Wlkp. zauwaŜył Ŝe w Ŝadnym wypadku nie naleŜy ich 
bagatelizować, poniewaŜ nie stanowiły one same w sobie powodów odmowy wydanie 
warunków realizacji przedsięwzięcia. Przyczyniły się one natomiast do utwierdzenia 
opiniującego , iŜ koniecznym jest poszukiwanie optymalnego rozwiązania, w tym min. 
lokalizacyjnego. W interpretacji Ministerstwa Środowiska poświęconej przepisom ustawy - 
Prawo ochrony środowiska, niemniej znajdującą w pełni zastosowanie przy wyjaśnianiu 
obecnych zapisów: "Odmowa wydania przedmiotowej decyzji nie moŜe być oparta wyłącznie 
na wystąpieniu protestów społeczności lokalnej co do realizacji danego przedsięwzięcia. Nie 
oznacza to jednak, iŜ w przypadku wystąpienia konfliktów społecznych organ jest 
zobligowany do wydania decyzji określającej miejsce realizacji przedsięwzięcia wskazane 
przez inwestora we wniosku. Na kaŜdym etapie postępowania w sprawie oceny 
oddziaływania na środowisko organ prowadzący to postępowanie moŜe bowiem Ŝądać, w 
trybie art. 50 § 1 Kpa, uzupełnienia informacji w raporcie o oddziaływaniu na środowisko." 
(por. serwis internetowy Ministerstwa Środowiska - wyjaśnienia do przepisów). Ponadto w 
prawie wspólnotowym problematyka oceny oddziaływania na środowisko pojedynczych 
przedsięwzięć uregulowana jest w dyrektywie Rady 85/337/EWG z 27 czerwca 1985 r., w 
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sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre publiczne i prywatne przedsięwzięcia na 
środowisko (Dz. Urz. WE L 175 z 5 lipca 1985 r., str. 40). Celem tego aktu jest zapewnienie 
właściwym władzom odpowiednich informacji umoŜliwiających im podjęcie decyzji 
dotyczących konkretnego przedsięwzięcia z pełną wiedzą o jego prawdopodobnym 
znaczącym wpływie na środowisko naturalne. Ocena oddziaływania na środowisko jest 
podstawowym instrumentem traktatowej zasady polityki ochrony środowiska - zasady 
prewencji. A skoro tak, to zarówno ferma trzody chlewnej będzie oddziaływać na środowisko 
jak i zastane środowisko będzie musiało współistnieć z fermą. 

Ponadto w uzasadnieniu postanowienia Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we 
Gorzowie Wlkp. zauwaŜa, Ŝe niekwestionowaną zasadą ochrony środowiska, wyraŜoną w art. 
5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 
150, z późn. zm., zwanej dalej Poś), jest takŜe traktowanie go jako całości (zasada 
kompleksowej ochrony). Poprawna jest więc tylko taka ochrona, która - choćby wyróŜnionym 
przedmiotem działania ochronnego był tylko jeden element środowiska - dotyczy 
jednocześnie wszystkich pozostałych elementów. Nawet więc zezwolenie na pogorszenie 
stanu jednego elementu nie moŜe oznaczać legalnego pogorszenia reszty środowiska. W myśl 
wynikającego z tej zasady podejścia do ochrony środowiska, składają się bowiem na nie 
wszystkie elementy przyrodnicze we wzajemnym powiązaniu. NaleŜy podkreślić, Ŝe zasada ta 
odnosi się nie tylko do elementów przyrodniczych składających się na środowisko, ale 
dotyczy takŜe stanów naturalnych, poddanych ochronie prawnej, obejmując na przykład stan 
bez hałasu, bez wibracji, bez uciąŜliwych zapachów itp. Dla organu administracji publicznej 
treść art. 5 ustawy Poś stanowi dodatkową podstawę prawną decyzji administracyjnych, 
wydanych w zakresie ochrony środowiska. Kolejna istotna zasada to zasada prewencji (art. 6 
ustawy Poś), która - zakładając przeciwdziałanie negatywnym skutkom emisji, koncentracji i 
natęŜenia zanieczyszczeń i innych uciąŜliwości - opiera się na działaniach, polegających 
między innymi na wyborze środków zapobiegawczych i metod likwidacji skutków zdarzeń 
poprzez zapobieganie powstawaniu zanieczyszczeń i innych uciąŜliwości, czy wprowadzenie 
systemów ekologicznego zarządzania procesami produkcji i usług (standardy ISO 14000 i 
EMAS, programy czystej produkcji i Responsible Care w: Z. Brodecki, E. Gończ, D. Lost-
Siemińska, S. Majkowska, F. Pankau, D. Pyć, A. Tyszecki, Ochrona środowiska, Warszawa 
2005, s. 134). Zasada ta jest związana z zasadą przezorności (ostroŜności), której stosowanie -
szczególnie przez organy administracji - powinno prowadzić do zapewnienia odpowiedniego, 
bezpiecznego dla zdrowia i Ŝycia ludzkiego poziomu ochrony środowiska na moŜliwie 
najwcześniejszym etapie podejmowania decyzji (Z. Brodecki, E. Gończ, D. Lost-Siemińska, 
S. Majkowska, F. Pankau, D. Pyć, A. Tyszecki, Ochrona..., s. 140). Dalej opiniujący 
przedsięwzięcie  zwraca uwagę na  zasadę  zrównowaŜonego rozwoju (art. 1 ustawy Poś), 
czyli zasadę ustrojową prawa wspólnotowego, która ma gwarantować obywatelom prawo do 
czystego i zdrowego środowiska (Z. Brodecki, E. Gończ, D. Lost-Siemińska, S. Majkowska, 
F. Pankau, D. Pyć, A. Tyszecki, Ochrona.., s. 146-147). Jak podkreśla Europejski Trybunał 
Sprawiedliwości doniosłość zamierzonego celu - jakim jest zagwarantowanie tego prawa - 
moŜe uzasadniać negatywne konsekwencje ekonomiczne, nawet istotne dla niektórych 
przedsiębiorców (postanowienie Trybunału z 12.07.1996 r. w sprawie C-180/96 R 
Zjednoczone Królestwo przeciwko Komisji, Rec. s. 1-3903, pkt 93; wyrok Sądu z 11.09.2002 
r. w sprawie T-13/99 Pfizer Animal Health przeciwko Radzie, Rec. s. 11-3305, pkt 456 i 457). 

Pismem z dnia 24 sierpnia 2012r., GROLDER Sp. z o.o. Gospodarstwo Rolne, 
Borowiec PGR 6, 67-112 Siedlisko, na dwukrotne wezwania Regionalnego Dyrektora 
Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp. złoŜyło po terminie  uzupełnienia do raportu.  
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            Obwieszczeniem TI 6220.4-1.2012.MR z dnia 31 sierpnia 2012r., poinformowano 
społeczeństwo o terminie  rozprawy administracyjnej . Termin rozprawy ustalono na dzień 20 
września 2012r.   

Zawiadomieniem z dnia 31 sierpnia 2012r., nr TI 6220.4-1.2012MR poinformowano 
wnioskodawcę oraz strony postępowania administracyjnego o rozprawie administracyjnej. 
           W dniu 20 września 2012r., stosownie do art. 33 ustawy  z dnia 3 października 2008r. 
o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz.1227 
ze zm.) odbyła się rozprawa administracyjna otwarta dla społeczeństwa. Na rozprawie 
administracyjnej wnioskodawca GROLDER sp. z o.o. z Siedliska  dostarczył pełnomocnictwo 
udzielone  radcy prawnemu Pani Marzenie Raczyńskiej – Kolasińskiej z Kancelarii Radców 
Prawnych Marzena Raczyńska – Kolasińska, Marta Prus s.c. z siedzibą w Zielonej Górze ul. 
Stefana Batorego 16/9 , do reprezentowania przed wszelkim sadami oraz wszelkimi organami 
administracji publicznej, w tym przed Burmistrzem KoŜuchowa w sprawie prowadzonego 
postepowania administracyjnego w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia. Do pełnomocnictwa dołączono opłatą 
skarbową.  
             W dniu 25 września 2012r. wpłynął wniosek P. Pauliny Hajnos zam. Mirocin Dolny 
81 wyraŜający sprzeciw planowanej adaptacji budynków suszarni-magazynowych na 
chlewnie tuczu. RównieŜ w dniu 25 września 2012r., równieŜ państwo Irena i Waldemar 
Hajnos zam. Mirocin Dolny 81 przedłoŜyli swoje stanowisko w powyŜszej sprawie, z którego 
wynika, Ŝe nie zgadzają się na realizację w/w przedsięwzięcia. 
             W dniu 9 października radca prawny P. Marzena Raczyńska – Kolasińska – 
pełnomocnik  wnioskodawcy wystąpiła z wnioskiem o wydanie kserokopii protokołu  
z rozprawy administracyjnej, która odbyła się w dniu 20.09.2012r., w Studzieńcu. Protokół  
z rozprawy administracyjnej został odebrany w dniu 12 października 2012r.  
              Burmistrz KoŜuchowa działając na podstawie art.10 §1 ustawy Kodeks postepowania 
administracyjnego pismem nr TI.6620.4-1/2011/2012MR z dnia 5 listopada 2012r. 
zawiadomił wnioskodawcę oraz strony postepowania o moŜliwości zapoznania się z 
projektem decyzji o odmowie wydania decyzji określającej środowiskowe uwarunkowania 
zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Adaptacji budynków magazynowych  
na chlewnie tuczu wraz z niezbędną infrastrukturą na działkach o nr ewid. 3/28, 3/29 i 3/30  w 
miejscowości Studzieniec, gmina KoŜuchów powiat nowosolski, województwo lubuskie.”  
              W dniu 20 listopada 2012r., Burmistrz KoŜuchowa wydał decyzję Nr TI.6620.4-
1/2011/2012MR, którą odmówił wydania decyzji środowiskowych dla przedmiotowego 
przedsięwzięcia oraz wyznaczono termin na wniesienie odwołania.  
              Obwieszczeniem Nr TI.6620.4-1/2011/2012MR z dnia 20 listopada 2012r, 
poinformowano o wydaniu decyzji w w/w sprawie. 
              Pismem z dnia 5 grudnia 2012r. GROLDER Sp. z o. o. Gospodarstwo Rolne, 
Borowice PGR 6, 67-112 Siedlisko wniosło odwołanie  od w/w decyzji Burmistrza 
KoŜuchowa 
              Pismem nr TI 6220.4-1.2012 MR z dnia 7 grudnia 2012r. Burmistrz KoŜuchowa  
powiadomił strony postępowania o wniesionym odwołaniu od decyzji. 
              Burmistrz KoŜuchowa pismem nr TI.620.4-1.2012MR z dnia 11 grudnia 2012r. 
przekazał  akta sprawy do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Zielonej Górze. 
             Kolegium Samorządowe w Zielonej Górze, postanowieniem nr SKO-6949/90-S/12  
z dnia 9 stycznia 2013r., stwierdziło niedopuszczalność odwołania. 
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             Burmistrz KoŜuchowa pismem nr TI.6220.4-1.2012 z dnia 30 stycznia 2013r. przesłał 
pełnomocnikowi GROLDER sp. z o.o. Gospodarstwo Rolne Borowice PGR 6, 67-112 
Siedlisko decyzje w przedmiotowej sprawie. 
             Pismem z dnia 15 lutego 2013r., GROLDER Sp. z o. o.  Gospodarstwo Rolne, 
Borowice PGR 6, 67-112 Siedlisko wniosło odwołanie  od w/w decyzji Burmistrza 
KoŜuchowa. 
             Pismem nr TI 6220.4-1.2012 MR z dnia 19 lutego 2013r., Burmistrz KoŜuchowa  
powiadomił strony postępowania o wniesionym odwołaniu od decyzji. 
             Burmistrz KoŜuchowa pismem nr TI.620.4-1.2012MR z dnia 22 lutego 2013r., 
przesłał odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Zielonej Górze. 
             Decyzją nr SKO-1577/22-S/13 z dnia 24 maja 2013r. ( data wpływu do tut. urzędu 15 
październik 2013r.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Zielonej Górze uchyliło w 
całości zaskarŜoną decyzję i przekazało sprawę do ponownego rozpatrzenia. 
             Według wskazań organu odwoławczego, zawartych w uzasadnieniu decyzji w 
ponownie prowadzonym postepowaniu organ I instancji winien wezwać inwestora do 
usunięcia braków w uzupełnieniach do raportu, które nie zostały opatrzone Ŝadnym podpisem 
ani wskazaniem osoby, które opracowały uzupełnienia, złoŜenia wyjaśnień rozbieŜności: po 
pierwsze – co do określenia sposobu zagospodarowania  gnojowicy ( por. treść raportu i jego 
uzupełnień z dnia 17.01.2012r. i z dnia 27.08.2013r., a następnie wyjaśnienie inwestora 
złoŜone na rozprawie administracyjnej w dniu 20.09.2012r.), a po drugie – co do sposobu 
przechowywania  gnojowicy ( magazynowania), tj. w jednym ( i jakim), czy teŜ w wielu 
zbiornikach  ( i jakich) . 
 
Czynności podejmowane przez Burmistrza KoŜuchowa w ponownie przeprowadzonym 
postepowaniu. 
            Zgodnie z art. 24  § 1 pkt 5 i art. 26 w związku az art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 
1960r., Kodeks postepowania administracyjnego ( Dz. U. z 2013r. poz.267), Burmistrz 
KoŜuchowa postanowieniem nr TI 6220.4-1/2011/2012 z dnia 12 listopada 2013r.,  
wyznaczył nowego pracownika do prowadzenia sprawy określenia  środowiskowych 
uwarunkowań  zgody na realizację w/w przedsięwzięcia.  
             Pełnomocnik GROLDER sp. z o.o. Gospodarstwo Rolne Borowiec PGR 6, radca 
prawny pani Marzena Raczyńska – Kolasińska, w dniu 26 listopada 2013r., wniosła  do 
Burmistrza KoŜuchowa wniosek o wyłączenie  wyznaczonego postanowieniem nr TI 6220.4-
1/2011/2012 z dnia 12 listopada 2013r., nowego pracownika do prowadzenia w/w spraw.   
           Postanowieniem nr TI.6220.4-2.2011/2012 z dnia 05 grudnia 2013r., Burmistrza 
KoŜuchowa przychylił się do wniosku i wyznaczył nowego pracownika do prowadzenia 
spraw dotyczących określenia  środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację w/w 
przedsięwzięcia. 
           Realizując wskazania organu odwoławczego Burmistrz KoŜuchowa pismem  nr TI 
6220.4-1.2011/2012.EK z dnia 20 grudnia 2013r., wezwał wnioskodawcę do uzupełnienia 
raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. 
          Wnioskodawca w 17 stycznia 2014r., przedłoŜył Ŝądane dokumenty.   
          Burmistrz KoŜuchowa postanowieniem nr TI. 6220.4-2.1011/2014EK z dnia 14 lutego 
2014r.  wyznaczył nowy terminu załatwienia sprawy. 
           W dniu 17 marca 2014r., pismem nr TI. 6220.4-1.2011/2012 Burmistrz KoŜuchowa 
wezwał wnioskodawcę do uzupełnienia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na 
środowisko. 
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           18 kwietnia 204r., uzupełnienie braków przez wnioskodawcę.  
           Burmistrz KoŜuchowa postanowieniem nr TI 6220.4-2.1011/2014EK z dnia 12 maja 
2014r.,  wyznaczył nowy terminu załatwienia sprawy. 
 
Wobec powyŜszego Burmistrz KoŜuchowa zwaŜył co następuje: 
     
            Postepowanie administracyjne prowadzone było w sprawie wydania decyzji  
określającej środowiskowe uwarunkowania na realizacje przedsięwzięcia polegającego  na 
„Adaptacji budynków magazynowych na chlewnie tuczu wraz z niezbędną 
infrastruktur ą na działkach o nr ewid. 3/28, 3/29 i 3/30  w miejscowości Studzieniec, 
gmina KoŜuchów powiat nowosolski, województwo lubuskie”. Postepowanie zostało 
wszczęte w dniu 9 marca 2011r. 
 
Dla działek ozn. nr ew. 3/28, 3/29 i 3/30 połoŜonych w obrębie Studzieniec, gmina 
KoŜuchów nie posiada miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego.  
 
               Zgodnie z art. 71 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostepnieniu 
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o 
ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U z 2008r. Nr 199, poz.1227 ze zm.) zwana dalej 
„Uooś”, realizacja planowanego przedsięwzięcia mogącego zawsze znacząco oddziaływać na 
środowisko jest dopuszczalna wyłącznie po uzyskaniu decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia. Wnioskowana inwestycja jest przedsięwzięciem 
wymienionym w  § 2 ust. 1 pkt 51 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r., 
w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko ( Dz. U z 2010r., 
poz. 1397 ), w związku z czym, planowane przedsięwzięcie naleŜy do grupy przedsięwzięć 
dla których jest wymagane przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko oraz 
opracowanie raportu o oddziaływaniu na środowisko.  
 Po analizie zgromadzonych dokumentów oraz uzgodnieniu warunków realizacji 
przedsięwzięcia z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp. i po 
zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowej Soli 
Burmistrz KoŜuchowa jako organ prowadzący postepowanie postanowił odmówić wydania  
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia - decyzja 
nr TI 6220.4.1.2011/2012 MR z dnia 20 listopada 2012 roku. 
 Od powyŜszej decyzji GROLDER Sp. z o.o. Gospodarstwo Rolne  Borowiec PGR 
6 , 67-112 Siedlisko w dniu 14 lutego 2013r. wniosło odwołanie do Samorządowego 
Kolegium Odwoławczego w Zielonej Górze. W wyniku przeprowadzonego postepowania 
odwoławczego Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Zielonej Górze, decyzją nr SKO- 
1577/22-S/13 z dnia 24 maja 2013r.( data wpływu do organu15 październik 2013r.), uchyliło 
zaskarŜoną decyzję w całości i przekazało ponownie sprawę do ponownego rozpatrzenia  
przez organ I instancji. 
 Uwzględniając postanowienia zawarte w decyzji Samorządowego Kolegium 
Odwoławczego w Zielonej Górze, organ prowadzący pismem  nr TI.6220.4-1.2011/2012EK. 
z dnia  20 grudnia 2013r., wezwał pełnomocnika inwestora  panią . Marzene Raczyńską – 
Kolasińską -  radcę prawnego do uzupełnienia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na 
środowisko o: 

1. zgodnie z art. 66 ust.1 pkt 20 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostepnieniu 
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
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środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2008r. Nr 199 
poz.1227) podania źródła informacji stanowiącego podstawę do sporządzenia 
uzupełnień z dnia 17 stycznia 2012r., i z dnia 27 sierpnia 2012r., do raportu 
oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, 

2. wskazanie osoby, która sporządziła w/w uzupełnienia do raportu oraz podpisanie 
uzupełnień, 

3. złoŜenia na piśmie wyjaśnień dotyczących określenia sposobu przechowywania – 
magazynowania oraz zagospodarowania gnojowicy , 

4. dostarczenia zaświadczenia o przeznaczeniu działek ozn. nr ew. 3/28, 3/29 i 3/30 
połoŜonych w obrębie Studzieniec, zgodnie z planem ogólnym zagospodarowania 
przestrzennego. 
 

              Pełnomocnik firmy Grolder sp. z o.o. w Borowcu w dniu 17 stycznia 2014r., 
przedłoŜyła Ŝądane dokumenty- uzupełnienia. W oparciu o przedłoŜone uzupełnienia do 
raportu dotyczące braku podpisów oraz  wskazania osoby, która sporządzała uzupełnienia do 
raportu, wnioskodawca dołączył podpisane przez pana Bartosza Jaszke ( w zakresie pkt 
1,2,4,7,9)  i pana Sebastlanus W.M. Zegers –Wiceprezesa Grolder Sp. z o.o. ( w zakresie pkt 
3,5,6,8) uzupełnienia z dnia 17 stycznia 2012r., oraz załączyła oświadczenie  pana Bartosza 
Jaszke - koordynatora zespołu projektowego   DE Heus Sp. z o.o. Dział Agra - Matic, ul. 
Lotnicza 21 B, 99-100 Łęczyca – wykonawcy raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia  na 
środowisko. Autor  raportu oświadczył, Ŝe jest równieŜ autorem stosownych uzupełnień do 
raportu  z dnia 17 stycznia 2012r. w punkcie 1, 2 4, 7, 9 oraz z dnia 27 sierpnia 2012r. w 
punkcie 2a i2b, natomiast uzupełnienia do pkt 1 opracowywał pan Sebastlanus W.M. Zegers –
Wiceprezes Grolder Sp. z o.o.   Do uzupełnień dołączono zaświadczenie z Urzędu Miejskiego 
w KoŜuchowie  nr TI 6727.6.2014 z dnia 14 stycznia 2014r.o  braku miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla działek ozn. nr ew. 3/28, 3/29, 3/30 połoŜonych w 
obrębie. Studzieniec gm. KoŜuchów . 
             Analizując zebrane dokumenty oraz raport  o oddziaływaniu przedsięwzięcia na 
środowisko opracowany przez DE Heus Sp. z o.o. Dział Agra - Matic, ul. Lotnicza 21 B, 99-
100 Łęczyca wraz z uzupełnieniami Burmistrz KoŜuchowa ponownie wezwał pełnomocnik 
GROLDER sp. z o. o, do pisemnego złoŜenia następujących rozbieŜności powstałych w 
raporcie, a uzupełnieniach i wyjaśnieniach do raportu dostarczonych do tut. urzędu w dniu 17 
stycznia 2014r., w zakresie  

1. niespójności danych dot. pojemności zbiornika na gnojowicę łącznie z kanałami  
gnojowymi o głębokości 1m (wg raportu łączna pojemność kanałów gnojowych, 
zbiornika pośredniego i zbiornika na gnojowicę wynosi 7938,5m3, natomiast w 
wyjaśnieniach łączna pojemność wynosi 8138,5m3),   

2. wniesione uzupełnienie powoduje brak spójności z „raportem”- pkt 3 (str.5 
uzupełnień), pkt 5, 6 (str. 2 uzupełnień), które zostały sporządzone przez innego 
autora niŜ autor samego raportu, dlatego teŜ proszę o podanie jaką wiedzą  w 
dziedzinach objętych opracowaniem dot. w/w punktów  dysponuje osoba 
sporządzająca uzupełnienia i dlaczego istnieje ta rozbieŜność, ( autor raportu  
wskazuje rolnicze wykorzystanie gnojowicy, natomiast autor uzupełnienia do raportu 
wskazuje biogazownie, bez podania miejsca usytuowania biogazowni i podania ilości 
gnojowicy przekazywanej do biogazowni), 

3. uzupełnienia załącznika mapowego z zaznaczeniem obszaru na który będzie 
oddziaływać planowane przedsięwzięcie. Przy zaznaczaniu terenu oddziaływania, 



 
 

 

 

 

12 

 

naleŜy wziąć pod uwagę wszystkie oddziaływania generowane przez przedsięwzięcie  
z uwzględnieniem oddziaływań bezpośrednich, pośrednich, wtórnych 
skumulowanych, krótko, średnio i długoterminowych, stałych i chwilowych równieŜ 
tych dla których nie istnieją standardy środowiskowe jak odory. Kierować się naleŜy 
kryterium moŜliwości wystąpienia skutków w postaci rzeczywistego oddziaływania na 
środowisko,  

4. przedstawienie analizy lokalizacji planowanego zamierzenia pod katem ochrony 
zasobów wód podziemnych - Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr zbiornika 
301 Pradolina Zasieki - Nowa Sól, 

5. w raporcie brak odniesienia do obszaru chronionego krajobrazu „23-Dolina Śląskiej 
Ochli”, ustanowionego Rozporządzeniem Wojewody lubuskiego z dnia 17 lutego 
2005r., oddalonego od planowanej fermy o około 2,9 km 

6. ujednolicenia raportu – raport dotyczy inwestycji polegającej na adaptacji budynków 
magazynowych na chlewnie tuczu wraz z niezbędną infrastrukturą na działkach o nr 
ewid. 3/28, 3/29 i 3/30 w miejscowości Studzieniec, gmina KoŜuchów powiat 
nowosolski, województwo lubuskie”, a nie budowie nowego przedsięwzięcia, 

7. przedstawienie skutków jakie inwestycja spowoduje dla właścicieli działek sąsiednich, 
w tym pobliskich obiektów zabytkowych, 

8.  złoŜenia wyjaśnień dotyczących określenia: częstotliwości wywozu oraz 
przedstawienia sposobu załadunku i transportu gnojowicy z planowanej do realizacji 
fermy do biogazowni, rzeczywistego wpływu zbiornika na gnojowicę na zapachowe 
oddziaływanie fermy (uwzględniając przy tym konstrukcję zbiornika/sposób 
ograniczenia emisji z powierzchni gnojowicy) oraz rodzajów zastosowanych 
dodatkowych środków ograniczających oddziaływanie fermy (związane przede 
wszystkim z uciąŜliwością zapachową) na mieszkańców wsi Studzieniec oraz Mirocin 
Dolny, 

9. ze względu na występowanie konfliktów społecznych dotyczących przedmiotowej 
inwestycji i jej wariantowości, proszę o przedstawienie innego wariantu realizacji 
przedsięwzięcia. 
W dniu 16 kwietnia 2014r., pełnomocnik GROLDER  sp. z o.o. przedłoŜyła 

uzupełnienia do raportu z których wynika Ŝe: 
ad.1. w przedmiotowej inwestycji zastosowany zostanie szczelny, zadaszony zbiornik 

na gnojowicę w formie walca, do którego będzie ona pompowana ze zbiornika pośredniego. 
Szczelność zbiornika zostanie dodatkowo zagwarantowana poprzez zastosowanie w części 
zagłębionej, na zewnątrz ścian, środków typu abizol. Czasza zbiornika zakryta zostanie przez 
elastyczną gazoszczelną powłokę. W wyjściach ze zbiornika zostanie zastosowana zasuwa. 
Aby spełnić warunek co najmniej 4 miesięcznego przechowywania powstającej gnojowicy na 
terenie inwestycji naleŜy zapewnić co najmniej 6 054,44 m3 pojemności w zbiorniku i 
kanałach gnojowych pod chlewnią.  

  Zbiornik na gnojowicę ( o pojemności 1500m3) i zbiorniki w kanałach gnojowych  
pod chlewniami posiadają pojemność 8138,5m3. Taka pojemność jest wystarczająca do 
przetrzymywania powstającego nawozu naturalnego ( gnojowicy) na terenie przedmiotowej 
inwestycji. 

ad.2 RozbieŜność między raportem a uzupełnieniami do raportu dotyczy 
wykorzystania gnojowicy występuje w związku z rozpatrzeniem przez inwestora innej 
moŜliwości zagospodarowania gnojowicy, przekazywania gnojowicy do biogazowni. W 
uzupełnieniu raportu były brane pod uwagę wskazania nałoŜone przez urząd gminy o 
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moŜliwości innego wykorzystania gnojowicy. Osoba dokonująca uzupełnień to Pan 
Sebastianus W. M. Zegers. 

ad.3 Załącznik mapa. 
ad.4 Brak odniesienia pod kątem ochrony zasobów wód podziemnych, poniewaŜ 

RDOŚ analizując raport nie zakwestionowała zapotrzebowania do tego obszaru ( ust. z dnia 
16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody Dz. U. z 2009r. nr 151, poz.1220), 

ad.5 Brak odniesienia do obszaru chronionego krajobrazu „23 Dolina Śląskiej Ochli” 
poniewaŜ RDOŚ analizując raport nie zakwestionowała zapotrzebowania do tego obszaru. 
Inwestycja jest oddalona od w/w obszaru o 2,9 km. Jest to bardzo daleko. ( ust. z dnia 16 
kwietnia 2004r. o ochronie przyrody Dz. U. Nr 151 poz. 1220). 

ad.6  W tym odniesieniu nastąpił błąd pisarski. 
ad.7 Przedstawienie  skutków jakie inwestycja spowoduje dla właścicieli działek 

sąsiednich i obiektów zabytkowych została przedstawiona w załączniku do raportu 
dostarczonego do urzędu w dniu 17.01.2014r. 

ad.8 Gnojowica będzie przewoŜona do biogazowni cysterną ( wóz asenizacyjny), z 
częstotliwością jeden raz na dzień. Załadunek odbywać się będzie za pośrednictwem węŜa 
tłocznego, wpinanego do rurociągu zbiornika, w którym znajduje się gnojowica. Takie 
rozwiązanie pozwala na czyste i praktycznie bezzapachowe przewoŜenie wytwarzanej 
gnojowicy. 

ad. 9 Inwestor rozpatrywał inne wariant, ale przestawiony jest najlepszym 
rozwiązaniem. 

Burmistrz KoŜuchowa podjął wszelkie kroki do obiektywnego i dokładnego 
wyjaśnienia stanu faktycznego oraz do załatwienia sprawy mając na względzie takŜe interes 
społeczny. W dniu 20 marca 2012r., Burmistrz KoŜuchowa zlecił Pracowni Zapachowej 
Jakości Powietrza Instytutu InŜynierii Chemicznej i Procesów Ochrony Środowiska 
Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie opracowanie oceny 
zasięgu zapachowego  oddziaływania fermy tuczu trzody chlewnej planowanej do realizacji w 
Studzieńcu gm. KoŜuchów. 
Dokumentacja wraz z koniecznymi obliczeniami oraz przedstawieniami graficznymi została 
przekazana do tut. organu w dniu 27 kwietnia 2012r.   
Wg dokumentacji zapachowe oddziaływanie fermy zostało oceniono na tle: 

• projektu polskiej ustawy o przeciwdziałaniu zapachowej uciąŜliwości w roku 2008 
nad którym trwają prace legislacyjne ( etap prac1 : projekt załoŜeń do w/w projektu 
ustawy jest po konsultacjach społecznych); 

• oraz projektu europejskiej dyrektywy IPPC H4 Zintegrowane Zasady Prewencji i 
Kontroli Zanieczyszczeń - Horyzontalne Wytyczne dla Odorów. 

Podstawę oceny stanowią wyniki modelowania rozprzestrzeniania się odorów, wykonanego z 
uŜyciem programu OPERAT FB (referencyjny model dyspersji w atmosferze, zgodny z 
Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości 
odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu, Dz. U. Nr 16, poz.87). 
Modelowanie rozprzestrzeniania się odorów wykonano w oparciu o: 

• informacje dotyczące źródeł emisji i ich otoczenia, przekazane przez Zleceniodawcę; 
• róŜę wiatrów dla Zielonej Góry, dostępną w programie Operat FB; 
•  wartość emisji zapachowej qod [ouE/m3] wyznaczoną na podstawie informacji o 

sposobie i wielkości produkcji, przekazanych przez Zleceniodawcę oraz wartości 
wskaźnika emisji zapachowej, odpowiedniego dla takiej produkcji. 

Ze względu na znaczne zróŜnicowanie dostępnych w literaturze wartości wskaźników emisji 
zapachowej dla trzody chlewnej, wykonano trzy warianty obliczeń, uwzględniające 
następujące wskaźniki: 
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• wskaźnik holenderski odniesiony do jednego tucznika, którego chów jest 
prowadzony w sposób konwencjonalny na częściowym ruszcie (22,5 ouE/s) – 
rekomendowany przez Agencję Ochrony Środowiska (EPA) oraz twórców normy 
europejskiej PN-EN 13725 Jakość powietrza. Oznaczenie stęŜenia zapachowego 
metodą olfaktometrii dynamicznej, w przypadku braku wiarygodnego wskaźnika 
charakterystycznego dla danych warunków chowu;  

• wskaźnik brytyjski odniesiony do jednego kilograma tucznika, którego chów jest 
prowadzony w sposób konwencjonalny na pełnym ruszcie (0,43 ouE/s);  

• wskaźnik polski odniesiony do jednego tucznika, którego chów jest prowadzony w 
sposób konwencjonalny na pełnym ruszcie (43 ouE/s) – wyznaczony przez Zespół 
Pracowni Zapachowej Jakości Powietrza w 2012 roku (publikacja w przygotowaniu). 

 Dla kaŜdego z trzech wariantów obliczono i przedstawiono w formie izolinii:  
• stęŜenia maksymalne w punktach siatki obliczeniowej; 
• odniesione do skali roku prawdopodobieństwo przekraczania 1 ouE/m3 oraz 3 ouE/ w 

przygruntowej warstwie powietrza w otoczeniu fermy. 
    Obliczenia zostały wykonane dla dwóch siatek złoŜonych z 2601 punktów 

obliczeniowych kaŜda, obejmujących otaczający fermę obszar o promieniu około 700 m oraz 
2,5 km 
                Na podstawie analizy zapachowego oddziaływania fermy tuczu trzody chlewnej 
planowanej do realizacji na działkach o nr ewid. gr. 3/28, 3/29 i 3/30 w miejscowości 
Studzieniec, gmina KoŜuchów, przeprowadzonej w oparciu o materiały oraz wyniki 
modelowania dyspersji odorów, wykonanego na bazie róŜnych wskaźników emisji 
zapachowej dla trzody chlewnej, moŜna wyciągnąć następujące wnioski: 

1. Nie ulega wątpliwości, Ŝe zapachowe oddziaływanie fermy będzie wykraczało poza 
jej granice. 

2. Jeśli nie zostaną zastosowane dodatkowe środki ograniczające emisję zapachową z 
chlewni, ferma będzie uciąŜliwa dla mieszkańców wsi Studzieniec oraz w trochę 
mniejszym stopniu dla mieszkańców wsi Mirocin Dolny. Aby ferma nie była 
uciąŜliwa, to emisja zapachowa z chlewni nie powinna przekraczać 9 000 ouE/s. 

3. Kryteria uciąŜliwości ujęte w projekcie polskiej ustawy o przeciwdziałaniu 
uciąŜliwości zapachowej z 2008, będą przekroczone na terenie znacznej części wsi 
Studzieniec, tj. na obszarze do około 1500 m na wschód oraz do około 900 m na 
południe od chlewni. 

4. Kryteria uciąŜliwości ujęte w projekcie europejskiej dyrektywy IPPC H4, będą 
przekroczone na terenie północnowschodniej części wsi Studzieniec, tj. na obszarze 
do około 900 m na wschód oraz do około 600 m na południe od chlewni.  

5. Obszar przekroczeń będzie obejmować tereny połoŜone na południowy wschód od 
ocenianej inwestycji, czyli tereny, na których znajdują się budynki wpisane do 
rejestru zabytków,  i które są przeznaczone pod adaptację hotelową. 

6. Z uzyskanych wykresów izolinii stęŜeń maksymalnych wynika, Ŝe na terenie wsi 
Studzieniec  mogą występować stęŜenia rzędu kilkudziesięciu jednostek 
zapachowych w metrze sześciennym. Oznacza to, Ŝe tam moŜe pojawiać się wyraźny 
zapach pochodzący z fermy, co prawdopodobnie będzie wywoływać liczne konflikty 
społeczne oraz negatywnie wpływać na pobliską działalność hotelową. 

7. Najskuteczniejszym, często jedynym, sposobem ochrony ludności przed zapachową 
uciąŜliwością z natury uciąŜliwych obiektów, takich jak przedmiot niniejszej oceny, 
jest racjonalna lokalizacja. Mimo, iŜ przytoczone w niniejszym opracowaniu 
propozycje standardów zapachowej jakości powietrza nie mają jeszcze mocy 
prawnej, to pozwalają na określenie racjonalnej lokalizacji potencjalnie uciąŜliwej 
inwestycji. Dlatego ferma będąca przedmiotem niniejszej oceny powinna być 
zlokalizowana w odległości przynajmniej 1500 m od zabudowań mieszkalnych. 
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8. Zapachowe oddziaływanie fermy moŜe być znacznie większe od oszacowanego, gdyŜ 
w świetle przedstawionych dokumentów, mało wiarygodne wydaje się załoŜenie, Ŝe 
emisja zapachowa ze zbiorników z gnojowicą będzie bliska zeru. Określenie 
rzeczywistego wpływu zbiorników na gnojowicę na zapachowe oddziaływanie fermy 
wymaga uzupełnienia informacji o konstrukcji zbiornika / sposobie ograniczenia 
emisji z powierzchni gnojowicy.   

 
Burmistrz KoŜuchowa, pismem nr TI 6220.4-1.2011/2012.MR z dnia 14 maja 2012r., 

poinformował inwestora oraz zainteresowanych o moŜliwości zapoznania się z „oceną 
zasięgu zapachowego oddziaływania fermy tuczu trzody chlewnej w Studzieńcu gm. 
KoŜuchów”. Mając moŜliwość zapoznania się z w/w kontr opracowaniem, inwestor  nie 
wykazał zainteresowania opracowaniem i w dalszym ciągu trzymał swoje stanowisko, Ŝe 
uciąŜliwość zapachowa fermy zamknie się w granicach jego działki i inwestycja nie będzie 
miała negatywnego wpływu na stan środowiska, gdzie naleŜy zauwaŜyć, Ŝe 
niekwestionowaną zasadą ochrony środowiska, wyraŜoną w art. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 
2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm., zwanej 
dalej Poś), jest takŜe traktowanie środowiska jako całości (zasada kompleksowej ochrony). 
Poprawna jest więc tylko taka ochrona, która - choćby wyróŜnionym przedmiotem działania 
ochronnego, był tylko jeden element środowiska - dotyczy jednocześnie wszystkich 
pozostałych elementów. Nawet więc zezwolenie na pogorszenie stanu jednego elementu nie 
moŜe oznaczać legalnego pogorszenia reszty środowiska. W myśl wynikającego z tej zasady 
podejścia do ochrony środowiska, składają się bowiem na nie wszystkie elementy 
przyrodnicze we wzajemnym powiązaniu. NaleŜy podkreślić, Ŝe zasada ta odnosi się nie tylko 
do elementów przyrodniczych składających się na środowisko, ale dotyczy takŜe stanów 
naturalnych, poddanych ochronie prawnej, obejmując na przykład stan bez hałasu, bez 
wibracji, bez uciąŜliwych zapachów. 

W postepowaniu w sprawie oceny oddziaływania na środowisko Burmistrz 
KoŜuchowa wziął pod uwagę następujące dokumenty: 

� kartę informacyjna przedsięwzięcia, 
� raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia wraz z uzupełnieniami, 
� opinie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowej Soli i   

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp., 
� protokoły z rozpraw administracyjnych z udziałem społeczeństwa , 
� zbiorowe wystąpienia – protest mieszkańców wsi Studzieniec, Mirocin Dolny, 
� ocenę zasięgu zapachowego  oddziaływania fermy tuczu trzody chlewnej 

planowanej do realizacji w Studzieńcu gm. KoŜuchów opracowanej przez 
Pracownię Zapachowej Jakości Powietrza Instytutu InŜynierii Chemicznej i 
Procesów Ochrony Środowiska Zachodniopomorskiego Uniwersytetu 
Technologicznego w Szczecinie, 

� protest Artura Piaseckiego współwłaściciela sąsiednich działek wraz z 
obiektami wpisanymi do rejestru zabytków, 

� protesty mieszkańców wsi Studzieniec,  Mirocin Dolny 
Przy szczegółowej analizie zebranych materiałów oraz przeprowadzonych 

konsultacjach, Burmistrz KoŜuchowa badał czy posiada wystarczające informacje na temat 
planowanej inwestycji i stwierdził, Ŝe: 
1) skala i usytuowanie przedsięwzięcia polegającego na „Adaptacji budynków 

magazynowych na chlewnie tuczu wraz z niezbędną infrastrukturą na działkach o nr ewid. 
3/28, 3/29 i 3/30  w miejscowości Studzieniec, gmina KoŜuchów powiat nowosolski, 
województwo lubuskie” moŜe spowodować negatywne oddziaływanie na środowisko, 
gdyŜ inwestycja jest zakwalifikowana do przedsięwzięć zawsze mogących oddziaływać 
na środowisko: jest przedsięwzięciem wymienionym w w § 2 ust. 1 pkt 51 rozporządzenia 
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Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r., w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco 
oddziaływać na  środowisko (Dz. U. Nr 2013 poz.1397z późn. zm.), 

2) istnieje zbyt duŜa bliskość siedliska ludzi i zwartej zabudowy mieszkaniowej wsi 
Studzieniec, Mirocin Dolny, 

3) naleŜy stwierdzić, Ŝe załączony raport jest mało miarodajnym czysto teoretycznym  
dokumentem, czego dowodem jest zapis w raporcie Ŝe teren inwestycji  otoczony jest 
przez inne zakłady,  

4) uzupełnienia do raportu są powierzchowne i powtarzające się, mapy dołączone do 
uzupełnień są wydrukowane z geoportalu na których brak zaznaczeń  obszaru na który 
będzie oddziaływać planowane przedsięwzięcie, brak jakiejkolwiek analizy dotyczącej 
skutków jakie inwestycja spowoduje dla właścicieli działek sąsiednich, w tym pobliskich 
obiektów zabytkowych, brak odniesienia pod katem obszaru chronionego krajobrazu „23 
Dolina Śląskiej Ochli”, brak odniesienia do pod kątem ochrony zasobów wód 
podziemnych z których zaopatrywane są ujęcia wody w KsiąŜu Śląskim i Mirocinie 
Średnim, Słocinie, Wrociszowie, 

5) raport wraz z uzupełnieniami nie zawiera odpowiednio przeprowadzonego wariantowania 
realizacji inwestycji,  wskazano dwa warianty – wariant z lagunami, który został przez 
inwestora porzucony na etapie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko 
i wariant ze szczelnymi zbiornikami na gnojowicę  i kanałami gnojowymi, który wg 
inwestora jest przewidzianym wariantem do realizacji. Nie przedstawiono innej 
alternatywy wariantu lokalizacji  fermy poza działkami na których znajdują się budynki 
magazynowe, które maja być adoptowane na chlewnie. Brak jest ponadto właściwie 
przeprowadzonego wariantowania wyboru właściwej i najodpowiedniejszej dla tego 
terenu rodzaju technologii – nie wskazano, jakie istnieją inne moŜliwości w chowie trzody 
chlewnej, jak kaŜda metoda wpływa na środowisko i dlaczego zaproponowane w raporcie 
rozwiązanie przyjmuje się jako najniebezpieczniejsze dla środowiska a przede wszystkim 
dla zdrowia i bezpieczeństwa ludzi, 

6) biorąc pod uwagę, Ŝe dla terenu na którym ma być realizowana adaptacji budynków 
magazynowych na chlewnie tuczu wraz z niezbędną infrastrukturą na działkach o nr ewid. 
3/28, 3/29 i 3/30  w miejscowości Studzieniec, gmina KoŜuchów powiat nowosolski, 
województwo lubuskie, nie ma opracowanego miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego, konieczne byłoby wydanie decyzji o warunkach zabudowy. Taka decyzja 
wedle  art. 61  z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 647 ze zm.).  
 

           Udział społeczeństwa jest kluczowym elementem oceny oddziaływania na środowisko, 
nie bez znaczenia są liczne protesty mieszkańców wsi Studzieniec i Mirocin Dolny, którzy 
podnoszą uzasadnione obawy o pogorszenie warunków ich Ŝycia, pogorszenie warunków 
środowiskowych oraz konieczności znoszenia przykrych emisji zapachowych ze strony  
fermy trzody chlewnej. Mieszkańcy opowiadający się przeciw realizacji wnioskowanej 
inwestycji, są właścicielami posesji, mieszkają w miejscowości Studzieniec i Mirocin Dolny 
od wielu juŜ lat i stanowią one centrum Ŝycia ich rodzin. W efekcie realizacja uciąŜliwej 
inwestycji naraziłaby mieszkańców  na dalsze pogorszenie ich Ŝycia. 
Ponadto do głównych argumentów podnoszonych przez uczestników postępowania 
administracyjnego jak równieŜ Burmistrza KoŜuchowa  naleŜą: 

� zarzut ignorowania przez wnioskodawcę lokalnej społeczności na etapie ustalenia 
lokalizacji inwestycji, 
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� uciąŜliwości zapachowej dla mieszkańców, powodującej utratę zdrowia ludzi w tym 
przede wszystkim zdrowia psychicznego  

� utrata wartości  nieruchomości  i konsekwencjami tej utraty, wpływająco bezpośrednio 
na status materialny lokalnej społeczności, 

� doprowadzenie do dalszego zniszczenie obiektów wpisanych do rejestru zabytków, 
poprzez zaniechanie ich odbudowy, 

� trwałe zaprzestanie budowy nowych obiektów mieszkalnych oraz remont 
dotychczasowych mieszkań, co w dłuŜszym przedziale czasowym doprowadzi do 
wyludnienia miejscowości Studzieniec i Mirocin Dolny. 

� brak dialogu wnioskodawcy ze społeczeństwem  na etapie wyboru miejsca lokalizacji 
fermy uniemoŜliwił osiągnięcie kompromisów uwzględniających racje społeczności 
lokalnej, 

 
      Argumentacja zawarta w raporcie „ z uwagi na fakt, Ŝe oddziaływanie na środowisko, 

planowanej inwestycji nie wykracza poza granice działek naleŜących do inwestora, a 
prowadzona działalność nie koliduje z interesami właścicieli działek ościennych nie 
przewiduje się występowania konfliktów społecznych”, jest bulwersująca i stanowi zdaniem 
Burmistrza naruszenie zasady zrównowaŜonego rozwoju oraz zasady równości wobec prawa. 
W tym miejscu naleŜy wskazać przepis art. 5 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, który 
formułuje zasadę „ Rzeczypospolita Polska strzeŜe niepodległości i nienaruszalności swojego 
terytorium, zapewnia wolność  prawa człowieka i obywatela oraz bezpieczeństwo obywateli, 
strzeŜe dziedzictwa narodowego oraz zapewnia ochronę środowiska – kierując się zasadą 
zrównowaŜonego rozwoju”. Podobnie  zrównowaŜony rozwój ujęty jest  traktatach UE, jego 
istota jest powiązanie szybkiego rozwoju gospodarczego i wzrostu jakości Ŝycia ludności z 
poprawą stanu środowiska przyrodniczego. Zasada ta nakazuje równorzędne traktowanie racji 
społecznych, ekonomicznych i ekologicznych, a nie tylko racji ekonomicznych inwestora. 

      Mając powyŜsze na uwadze Burmistrz KoŜuchowa stwierdza, Ŝe w raporcie  o 
oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko brakuje  analizy wpływu inwestycji w skali 
ponadlokalnej, nie tylko na miejscowość Studzieniec, ale ze względu na usytuowanie 
inwestycji po stronie nawietrznej na pozostałe miejscowości będące w zasięgu oddziaływania 
odorowego, co zostało potwierdzone w analizie przeprowadzonej przez Pracownię 
Zapachową Jakości Powietrza Instytutu InŜynierii Chemicznej i Procesów Ochrony 
Środowiska Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie  
sporządzonej w kwietniu 2012r, przez Panią mgr inŜ.. Małgorzatę Fridrich pod kierunkiem 
Pani prof. dr hab. inŜ.  Joanny Kośmider, która  podwaŜa współistnienie planowanej fermy 
tuczu trzody chlewnej w sąsiedztwie istniejącej zabudowy  w miejscowości Studzieniec. 
Ponadto zapachowe oddziaływanie fermy będzie wykraczało poza jej granice i ferma będzie 
uciąŜliwa dla  wszystkich mieszkańców wsi Studzieniec oraz dla mieszkańców wsi Mirocin 
Dolny. Aby ferma nie była uciąŜliwa, to emisja zapachowa z chlewni nie powinna 
przekraczać 9 000 ouE/s. Kryteria uciąŜliwości ujęte w projekcie polskiej ustawy o 
przeciwdziałaniu uciąŜliwości zapachowej z 2008, zostaną  przekroczone na obszarze do 
około 1500 m na wschód oraz do około 900 m na południe od chlewni. Ponadto kryteria 
uciąŜliwości ujęte w projekcie europejskiej dyrektywy IPPC H4, będą przekroczone na 
terenie północnowschodniej części wsi Studzieniec, tj. na obszarze do około 900 m na wschód 
oraz do około 600 m na południe od chlewni.  
               Z uzyskanych wykresów izolinii stęŜeń maksymalnych wynika, Ŝe na terenie wsi 
Studzieniec mogą występować stęŜenia rzędu kilkudziesięciu jednostek zapachowych w 
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metrze sześciennym. Oznacza to, Ŝe tam moŜe pojawiać się wyraźny zapach pochodzący z 
fermy, co będzie wywoływać liczne konflikty społeczne oraz negatywnie wpływać na 
pobliską działalność hotelową. Mimo, iŜ przytoczone w opracowaniu propozycje standardów 
zapachowej jakości powietrza nie mają jeszcze mocy prawnej, to pozwalają na określenie 
racjonalnej lokalizacji potencjalnie uciąŜliwej inwestycji. Dlatego ferma będąca przedmiotem 
niniejszej oceny powinna być zlokalizowana w odległości nie mniejszej niŜ 1500 m od 
zabudowań mieszkalnych.  
               Burmistrz KoŜuchowa jako organ władzy publicznej ma obowiązek weryfikacji 
sporządzonego raportu w zakresie oddziaływania higienicznego i zdrowotnego na 
środowisko. Burmistrz KoŜuchowa  wskazuje, Ŝe  zgodnie z art. 47 pkt 1 lit. a, pkt 2 ustawy – 
Prawo ochrony środowiska nie odwołuje się do obowiązujących dopuszczalnych norm – 
substancji szkodzących środowisku, lecz nakazuje ogólną ocenę wpływu inwestycji na 
zdrowie ludzi i warunki ich Ŝycia oraz ocenę skutków zapobiegających  negatywnemu 
oddziaływaniu. Podobne uregulowanie znajduje się w Dyrektywie Rady (EWG) nr  337/1985 
z dnia 27 czerwca 1985r., w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre 
przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne ( Dz. Urz. UE 15/t.1, s 248 ze 
zm.). Dyrektywa wskazuje na konieczność brania pod uwagę zarówno czynników 
negatywnych na zdrowie człowieka, co oznacza konieczność brania pod uwagę zarówno 
czynników negatywnych mających normy określone przepisami, jak teŜ tych, które nie 
zostały sparametryzowane (wyrok – II SA/Go 303/10 WSA w Gorzowie Wlkp. z dnia 24 
czerwca 2010r.). 
             Stanowisko Burmistrza KoŜuchowa w powyŜszej sprawie znajduje  równieŜ 
odzwierciedlenie w postanowieniu Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w 
Gorzowie Wlkp. Nr WOOŚ-II.4242.48.20912.NC z dnia 20 sierpnia 2012 roku, które 
podejmuje, Ŝe rozwaŜając kwestię oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na 
środowisko i zdrowie ludzi, w którym ma ono zostać  zlokalizowane naleŜy mieć na uwadze 
zasadę przezorności – zasada prawa unijnego ( art. 191 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej TFUN), która jako tzw. ogólna zasada powinna być uwzględniona  przy 
interpretacji  wszystkich przepisów ochrony środowiska oraz przy podejmowaniu  decyzji w 
sprawach  administracyjnych  związanych ochroną środowiska.  Zasada ta wymaga, aby 
wszelkie prawdopodobieństwo wystąpienia negatywnych skutków traktować,  jak pewność 
ich wystąpienia. Kierując się zasadą przezorności na płaszczyźnie  ocen środowiskowych, 
naleŜy przyjąć, Ŝe działania których skutki  są niepewne, wątpliwe lub ryzykowne naleŜy 
uznać za znaczące. 
            Zdaniem Burmistrza KoŜuchowa przedstawiona dokumentacja wraz z uzupełnieniami 
inwestora wskazuje pewne sloganowe załoŜenia z których wynika, Ŝe przy planowanej 
inwestycji polegającej na „Adaptacji budynków magazynowych na chlewnie tuczu wraz z 
niezbędną infrastrukturą na działkach o nr ewid. 3/28, 3/29 i 3/30  w miejscowości 
Studzieniec, gmina KoŜuchów powiat nowosolski, województwo lubuskie” nie powinno dojść 
do przekroczeń normatywnych wartości emisji, jednakŜe analiza przykładowych chlewni 
funkcjonujących na terenie kraju pokazuje jednak, jak szerokie niebezpieczeństwo niesie za 
sobą lokalizacja takiego obiektu w pobliŜu skupisk ludzkich oraz jakim zagroŜeniem jest 
nawoŜenie pól gnojowicą ( zagroŜenie mikrobiologiczne, skaŜenie wód w tym Głównego 
Zbiornika Wód Podziemnych  - nr zbiornika 301 Pradolina Zasieki – Nowa Sól, z których 
ujmuje się wody na cele komunalne na terenie pobliskich wsi KsiąŜ Śląski, i Mirocin Średni, 
ale ze względu na rozmiary GZWP takŜe na terenach ujęcia wód dla m. KoŜuchów i gmin 
ościennych). 
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            Burmistrz KoŜuchowa w swojej ocenie raportu wraz z uzupełnieniami wziął równieŜ 
pod uwagę: 

a) zagroŜenie dla zdrowia mieszkańców Studzieńca i Mirocina Dolnego jakie będzie 
miało nieustanne szkodliwe oddziaływanie odorów z przyszłej fermy trzody chlewnej. 
Sprawy te są szeroko udokumentowane w literaturze medycznej. Chodzi tu o 
niezwykle uciąŜliwe choroby typu alergie czy zapalenie oskrzelików płucnych   
(choroby alergiczne i astma pod redakcją profesora Józefa Małolepszego 
Wydawnictwo Volumed Wrocław 1996 roku ) oraz zagroŜenie zdrowia psychicznego 
tzw „obsesje psychiczne” związane z długotrwałym przebywaniem w środowisku z 
odorami (Psychiatria pod redakcją Adama Bilikiewicza i Włodzimierz StrzyŜewskiego 
Wydawnictwo OZWL Warszawa 1992 rok ). W sprawie wpływu złowonnych 
substancji na zdrowie i warunki Ŝycia ludzi Burmistrz zwracał się do Państwowego 
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowej Soli i z przykrością stwierdza, Ŝe 
organ państwowy powołany do ochrony zdrowia ludzkiego całkowicie zlekcewaŜył tę 
sprawę i nie określił wpływu złowonnych substancji na zdrowie i warunki Ŝycia ludzi, 
dlatego Burmistrz rozpatrywał te sprawę w oparciu o bogatą literaturę cytowaną 
powyŜej,   

b) immisję odorów na nieruchomości w miejscowości Studzieniec i Mirocin Dolny, co 
spowoduje ograniczenia w swobodzie korzystania z działek. Nieustanna bez względu 
na porę dnia i nocy immisja odorów spowoduje, Ŝe działki czy nieruchomości 
połoŜone na tych działka utracą swoją wartość, a wręcz mogą być bezwartościowe. 
Immisja odorów w tak ogromnym natęŜeniu zahamuje całkowicie nowe budownictwo 
mieszkalne jak równieŜ wszelkie remonty mieszkań, a przecieŜ w ostatnich latach to 
miejscowości Studzieniec i Mirocin Dolny wyróŜniały się pod względem budowy 
nowych domów bądź  remontów mieszkań  w  Gminie KoŜuchów. Jak negatywny 
wpływ ma immisja odorów na nieruchomości niech świadczy najnowszy wyrok Sądu 
Okręgowego w Koszalinie z dnia 5 marca 2014roku, w którym przyznano rację 
właścicielom działek, Ŝe wskutek działalności zakładu produkcyjnego emitującego 
odory utracili wartość działek.  

c) immisję odorów na obiekty zabytkowe znajdujące się w bliskim sąsiedztwie 
planowanej fermy świń. W tej sprawie organy administracji publicznej winny 
podejmować wszelkie działania  mające na celu zapobieganie zagroŜeniom mogącym 
spowodować uszczerbek dla wartości zabytków.  Burmistrz KoŜuchowa nie ma 
Ŝadnych złudzeń, Ŝe w przypadku powstania planowanej fermy świń właściciele 
kompleksu zabytków wpisanych do rejestru zabytków nie podejmą Ŝadnych zadań dla 
ich ratowania, przecieŜ  właściciele kompleksu zabytków w obecnych obiektach 
zabytkowych utworzenie hoteli, centrum konferencyjnego itp. W tej sprawie 
Burmistrz KoŜuchowa wydał decyzję o warunkach zabudowy. Dopuszczenie do 
budowy fermy świń doprowadzi do całkowitego  unicestwienia tak znaczącego dla 
Gminy KoŜuchów kompleksu zabytkowego. W tej sprawie wypowiedział się równieŜ  
Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Zielonej Górze.  

           
            Kolejnym argumentem przemawiającym za wydaniem decyzji odmownej  jest 
zagospodarowanie gnojowicy, jaka powstanie w trakcie hodowli świń. Zgodnie z raportem 
oddziaływania na środowisko kanały gnojowe w ilości dwa kanały o pojemności  2852 m3 
plus jeden kanał o pojemności 684,5 m3 oraz jeden zbiornik na gnojowicę o pojemności 
1500m3 i zbiornik pośredni o pojemności 50 m3. Sumując ogólna powierzchnia wg raportu 
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oddziaływania na środowisko do przechowywania gnojowicy wynosi 7938,5 m3, natomiast w 
uzupełnieniach do raportu  inwestor przedstawia ogólną pojemność zbiorników i kanałów 
gnojowych wyŜszą, bo wynoszącą 8138,5 m3 , zatem jest to niespójność danych podawanych 
przez inwestora.  

            W złoŜonych ostatnich wyjaśnieniach inwestor w sposób enigmatyczny wyjaśnia 
nowy sposób zagospodarowania gnojowicy. Proponuje wywóz raz dziennie beczkowozem 
gnojowicy do biogazowni. Inwestor nie określił ilo ści  wywoŜonej gnojowicy do biogazowni, 
nie określił miejscowości połoŜenia biogazowni i ilości gnojowicy zagospodarowanej poprzez 
wywoŜenie jej na grunty. Zdaniem Burmistrza KoŜuchowa problem zagospodarowania 
gnojowicy proponowany przez inwestora pozostaje w dalszym ciągu nie rozwiązany. 
             Burmistrz KoŜuchowa podkreśla po raz kolejny, Ŝe analizowana inwestycja 
polegająca na „Adaptacji budynków magazynowych na chlewnie tuczu wraz z niezbędną 
infrastruktur ą na działkach o nr ewid. 3/28, 3/29 i 3/30  w miejscowości Studzieniec, 
gmina KoŜuchów powiat nowosolski, województwo lubuskie”, jej połoŜenie w danym 
rejonie będzie powodowało negatywne oddziaływanie na zdrowie mieszkańców oraz istnieje 
zagroŜenie dla zasobów środowiska związane z eksploatacją chlewni oraz gospodarowaniem 
gnojowicą. 
              Przy inwestycjach, które negatywnie oddziałują na środowisko wydający decyzje o 
środowiskowych uwarunkowaniach jest obowiązany kierując się przezornością podjąć 
wszelkie moŜliwe środki zapobiegawcze. 
              Na podstawie art. 80 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r., Kodeks postępowania 
administracyjnego ( t. j. Dz. U. z 2013. poz. 267 ze zm.), organ administracji publicznej 
ocenia na podstawie całokształtu materiału dowodowego, czy dana okoliczność została 
udowodniona, organ w tym przypadku odmówił mocy dowodowej przedstawionemu 
raportowi. 
           Zgodnie z art. 77 kpa organ w sposób wyczerpujący zebrał i rozpatrzył cały materiał 
dowodowy  
 Po analizie całości zebranego materiału dowodowego w niniejszej sprawie, tut. organ 
mając na względzie wypełnienie przesłanek art.10 Kodeksu postępowania administracyjnego, 
pismem znak TI. 6220.4-2.2011/2014EK z dnia 17 czerwca 2014r., poinformował Panią 
Marzenę Raczyńską – Kolasińską pełnomocnika „GROLDER” sp. z o.o. Gospodarstwo Rolne 
Borowiec PGR 6 oraz strony przedmiotowego postępowania o jego zakończeniu i umoŜliwił 
zapoznanie się z aktami sprawy oraz wypowiedzenie się co do zebranych materiałów przed 
wydaniem decyzji. We wskazanym piśmie w terminie 25 czerwca 2014r., (siedmiu dni od 
daty otrzymania  zawiadomienia), strony postępowania nie zgłosiły Ŝadnych uwag ani Ŝądań. 

      Biorąc powyŜsze pod uwagę postanowiono jak w sentencji . 
            Od niniejszej decyzji słuŜy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium 
Odwoławczego w Zielonej Górze za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od dnia jej 
doręczenia. 
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Niniejsza decyzja została podana do publicznej wiadomości  przez umieszczenie na stronie 

Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w KoŜuchowie:  
http;// bip.wrota.lubuskie.pl/ugkozuchow/, oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w 
KoŜuchowie ul. Rynek 1 a. 

Informacja o niniejszej decyzji podlega ujawnieniu w publicznie dostępnym wykazie danych. 
 

 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Otrzymują: 
 

1. Pełnomocnik  GROLDER  sp. z  o. o.   Gospodarstwo Rolne  Borowiec PGR 6  
67-112 Siedlisko 
Pani Marzena Raczyńska – Kolasińska, radca prawny z Kancelarii Radców Prawnych Marzena 
Raczyńska – Kolasińska, Marta Prus  s.c. ul. S. Batorego 16/9,  65-084 Zielona Góra,  

 
 

Do wiadomości  wg rozdzielnika: 
 

 


