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Krzysztof Skrobek, zm. Wola Niechcicka Stara 44a, 97-340 Rozprza, w nawiązaniu do pisma z dnia 

16 maja 2017 r. znak PPIS-ON-ZNS-440/42/2017r, przekazanego przez Wójta Gminy Rozprza znak 

GK.6220.5.25.2016, przedkłada uzupełnienie do raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na 

środowisko dla inwestycji polegającej na: „Budowie budynku inwentarskiego do hodowli trzody 

chlewnej o ł ącznej obsadzie 218,6 DJP wraz z niezb ędną infrastruktur ą techniczn ą” realizowanej 

na działce o nr ew. 205 obręb 0033 Wola Niechcicka Stara, w miejscowości Wola Niechcicka Stara, 

gm. Rozprza, województwo łódzkie. 

Uzupełnienie zawiera wyjaśnienia kwestii zawartych w w/w piśmie. Wezwanie stanowi załącznik nr 1  

do uzupełnienia. 

 

- W II uzupełnieniu do raportu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko na str. 39 

w wyniku omyłki błędnie wskazano odległość do najbliższej zabudowy mieszkaniowej. Poprawna 

wartość to 130 m. 

 

- Inwestor na etapie uzupełnienia zdecydował o zaprojektowaniu pasa zieleni izolacyjnej również po 

stronie wschodniej planowanej chlewni. Mapa z terenem zagospodarowania terenu wraz z 

planowanymi pasami zieleni izolacyjnej stanowi załącznik nr 2  do niniejszego uzupełnienia.  

 

- Budynek mieszkalny, położony na działce sąsiedniej nr ewid. 204/1 znajduje się w odległości ok. 3,0 

m od granicy działki inwestycyjnej nr ewid. 204/1. 

 

- Charakterystyka terenów zlokalizowanych bezpośrednio wokół terenu działki nr ewid. 103, zgodnie z 

klasyfikacja akustyczną, stanowiącą załącznik nr 2.1 do II uzupełnienia raportu: 

− teren położony na wschód od planowanej inwestycji (dz. nr ewid.102) to teren zabudowy 

zagrodowej na głębokości ok. 60 m od drogi gminnej (dz. nr 384), dla którego dopuszczalny 

poziom hałasu wynosi 55 dB LAeqD i 45 dB LAeqN. , 

− teren położony na zachód od planowanej inwestycji (dz. nr ewid. 104) to teren zabudowy 

zagrodowej na głębokości ok. 70 m od drogi gminnej (dz. nr 384), dla którego dopuszczalny 

poziom hałasu wynosi 55 dB LAeqD i 45 dB LAeqN.  , 

− teren położony na północ od planowanej inwestycji to teren rolniczy, który zgodnie z 

rozporządzeniem nie podlega ochronie akustycznej, 

− od południa teren inwestycji graniczy z drogą, a następnie z terenem zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej (dz. nr ewid. 205), dla którego dopuszczalny poziom hałasu 

wynosi 50 dB LAeqD i 40 dB LAeqN. 

Charakterystyka terenów chronionych akustycznie zlokalizowanych wokół działki inwestycyjnej nr 

ewid. 205, zgodnie z klasyfikacją akustyczną, stanowiącą załącznik nr 2 do II uzupełnienia raportu: 

− tereny położone na wschód od planowanej inwestycji to tereny wykorzystywane są w części 

jasko tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (dz. nr ewid. 204/1), dla których 
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dopuszczalny poziom hałasu wynosi 50 dB LAeqD i 40 dB LAeqN. , oraz tereny upraw rolnych, 

które nie podlegają ochronie akustycznej, 

− teren położony na zachód od planowanej inwestycji (dz. nr ewid. 206) to teren zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej na głębokości ok. 100 m od drogi, dla którego dopuszczalny 

poziom hałasu wynosi 50 dB LAeqD i 40 dB LAeqN.   

W celu zmniejszenia emisji hałasu, aby dotrzymane zostały normy na terenach chronionych 

akustycznie po realizacji przedsięwzięcia należy zastosować tłumiki na wentylatory oznaczone na 

mapie jako 1-24 (na działce nr 205) oraz na wentylatory E 60-67, obniżające poziom głośności o 10 

dB. 

Na mapie akustycznej dla pory dnia i pory nocy (załącznik nr 5 i nr 8 do II uzupełnienia) granice 

terenów chronionych akustycznie zaznaczone są kolorem żółtym. 

Poziom hałasu przenikającego na tereny chronione w żadnym punkcie nie przekracza wartości 

dozwolonej, co przedstawiają załączniki nr 5 i 8 do II uzupełnienia. 

 

Norma hałasu dla terenów chronionych akustycznie dla pory dziennej i pory nocnej jest dotrzymana. 

 

 

Jednocześnie podkreśla się, że przedmiotowa chlewnia na dz. nr ewid. 205 nie jest objęta 

obowiązkiem posiadania pozwolenia zintegrowanego, w związku z tym, iż w planowanym budynku 

inwentarskim będzie poniżej 2000 stanowisk dla świń o wadze powyżej 30 kg oraz poniżej 750 

stanowisk dla loch oraz pozwolenie zintegrowane odnosi się wyłącznie do instalacji zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajów instalacji 

mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo 

środowiska jako całości (Dz.U 2014, poz. 1169), dlatego też nie kumuluje się liczby stanowisk z 

istniejącego gospodarstwa, znajdującego się w innej lokalizacji. 

Ponadto właścicielem gospodarstwa, znajdującego się na dz. nr ewid. 103 w miejscowości Wola 

Niechcicka Stara jest współmałżonka Inwestora, która to została właścicielem jeszcze przed 

zawarciem związku małżeńskiego, w związku z tym z punktu widzenia prawnego Inwestor p. Krzysztof 

Skrobek nie jest współwłaścicielem istniejącego gospodarstwa na dz. nr ewid. 103. 
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Załączniki 


