
                                                                                    Ryjewo, dnia 23.01. 2012 r.. 
 
 
ROŚ  6220.6.4.2011 
 
 
 
 
                                          P O S T A N O W I E N I E 
 
                       w sprawie braku potrzeby przeprowadzania oceny  
                       oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko 
 
 
 
Na podstawie art. 63 ust.2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o 
środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko1)2 (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), po zasięgnięciu 
opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku, postanowienie RDOŚ-Gd-
WOO.4240.808.3.2011.MS z dnia 04.01.2012 r (data wpływu), oraz Państwowego 
Powiatowego Inspektora  Sanitarnego w Kwidzynie Nr SE. ZNS – 70/4910/32/11 z dnia 
06.12.2011 r. (data wpływu). 
 
 
 
                                                            POSTANAWIAM 
 
 
 
nie stwierdzić potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na 
środowisko dla planowanego przedsięwzięcia  mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać 
na środowisko polegającego na „Budowie silosu na kiszonkę, rozbudowie obory i płyty 

gnojowej  ”. Planowana budowa będzie umiejscowiona na działce geodezyjnej: nr ew. 146  
w obrębie Mątowskie Pastwiska , stosownie do wszczętego w dniu 08 listopada 2011 r. 
postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na wniosek Stefana 
Hawrylicza zam. Mątowskie Pastwiska 35, 82 – 420 Ryjewo z dnia 07 listopada  2011 r.(data 
wpływu) 
 
 
 
                                                            U z a s a d n i e n i e 
 
 
 
W dniu 07 listopada 2011 r. do Urzędu Gminy w Ryjewie wpłynął wniosek Stefana 
Hawrylicza zam. Mątowskie Pastwiska nr 25,  82 – 420 Ryjewo o wydanie decyzji o 
środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na 
„Budowie silosu na kiszonkę, rozbudowie obory i płyty gnojowej  ”. Planowana budowa  



będzie umiejscowiona na działce geodezyjnej: nr ew. 146  w obrębie Mątowskie Pastwiska , 
stosownie do wszczętego w dniu 08 listopada 2011 r. postępowania o wydanie decyzji o 
środowiskowych uwarunkowaniach. Do wniosku dołączona została Karta Informacyjna 
Przedsięwzięcia. Na podstawie art. 49 i art. 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. K.p.a.  
oraz art. 29 i art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o 
środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach 
oddziaływania na środowisko w dniu 08 listopada 2011 r. Wójt Gminy Ryjewo wydał 
zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach zgody na realizację w/w przedsięwzięcia. W dniu 08 listopada  2011 r. 
zostało skierowane pismo do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku i 
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kwidzynie o wyrażenie opinii w 
przedmiocie stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko 
dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko  wyżej 
wymienionej inwestycji. Pismem z dnia 06 grudnia 2011 r. (data wpływu), Państwowy 
Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kwidzynie wyraził opinię, że dla w/w przedsięwzięcia nie 
zachodzi potrzeba przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. 
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku postanowieniem nr RDOŚ-Gd-
WOO.4240.808.2.2011.Ms z dnia 4 stycznia 2012 roku (data wpływu) odstąpił od wyrażenia 
opinii w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla 
przedsięwzięcia polegającego na „Budowie silosu na kiszonkę, rozbudowie obory i płyty 
gnojowej” Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na rozbudowie obory dla dodatkowej 
obsady 50 szt. bydła (47,5 DJP) budowie silosu na kiszonkę o powierzchni ok. 2450m2 wraz z 
zbiornikiem na odcieki oraz rozbudowie płyty gnojowej na działce 146 położonej w obrębie 
Mątowskie Pastwiska Gm. Ryjewo. Aktualna obsada wynosi 130 szt. bydła czyli 117,5 DJP 
po rozbudowie obory łącznie gospodarstwo będzie liczyło 180 szt. zwierząt (165 DJP) . 
Przedmiotowe przedsięwzięcie zlokalizowane jest poza zasięgiem realizacji i oddziaływania 
na obszary chronione na podstawie ustawy z 16.04.2004 r. o ochronie przyrody oraz poza 
obszarami Natura 2000. Na etapie realizacji przedsięwzięcia można przewidzieć wzrost 
uciążliwości związanych z emisją hałasu z prowadzonych prac budowlanych. Wzrost emisji 
hałasu będzie jednak tylko w okresie prowadzenia prac budowlanych  po czym powróci do 
stanu obecnego. Na etapie budowlanym zwiększona  może być także emisja pyłu  z terenu 
prowadzonych prac. Pył będzie pochodził głównie z prowadzonych prac budowlanych oraz 
transportu maszyn i materiałów. Praca maszyn budowlanych i transport spowodują także 
emisję  związków ze spalania paliw w silnikach maszyn i środków transportu, które lokalnie, 
mogą spowodować pewną uciążliwość dla mieszkańców. Wszelkie zmiany w środowisku  
będą miały charakter odwracalny. Eksploatacja projektowanego przedsięwzięcia nie 
spowoduje znacznej, uciążliwej emisji substancji ani energii. Przedsięwzięcie w okresie 
eksploatacji nie będzie także powodowało powstawania znaczących ilości odpadów, poza 
odpadami komunalnymi i z emisją amoniaku, metanu, podtlenku azotu. Źródłem 
zanieczyszczeń będą przede wszystkim: system wentylacji, płyty obornikowe, budynki obory, 
silosy magazynowe oraz okres rozprowadzania gnojówki na obszarze użytków rolnych. Jest 
to uciążliwość okresowa, którą ograniczyć można poprzez stosowanie się do Kodeksu Dobrej 
Praktyki Rolniczej.. Na rozpatrywanym terenie nie ma wyznaczonych stref ochronnych ujęć  
wód powierzchniowych ani podziemnych. Teren prac nie jest zlokalizowany na obszarze 
objętym Głównym Zbiornikiem Wód Podziemnych ani na obszarze zasilania takiego 
zbiornika. 
 
Tereny planowanych prac znajdują się w odległości ponad 100km od najbliżej położonej 
granicy Państwa. Oddziaływanie będzie ograniczone do sąsiednich działek i nie ma także 
możliwości aby mogło oddziaływać transgranicznie. Wyklucza się także możliwość 



potencjalnie znaczącego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko i obszar 
NATURA 2000.   
 
 
Informacja o niniejszym postanowieniu została umieszczona w publicznie dostępnym 
wykazie, dostępnym na stronie BIB Urzędu Gminy w Ryjewie 
 
Postanowienie jest ostateczne i nie przysługuje na nie zażalenie 
 
Otrzymują: 
1. Stefan Hawrylicz zam. Mątowskie Pastwiska 
2. Strony postępowania 
3. Inspektor ds. budowlanych 
3. a/a J. Gajos. 


