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W nawiązaniu do pisma Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Łodzi z dnia 

28.08.2019 r. , znak: WOOŚ.4220.331.2019.MŁo2, składa się uzupełnienie informacji do KIP 

przedsięwzięcia polegającego na budowie dwóch budynków (hal) inwentarskich  

(w każdym budynku po 6 kurników) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną 

planowane do realizacji w miejscowości Adolfinów, gm. Rozprza dz. nr ewid.  7/2 obręb 

Wroników  w następującym zakresie: 

1.  

W związku z otrzymanym wezwanie znak WOOŚ.4220.331.2019.MŁo2 inwestor składa 

poniższe wyjaśnienia, które przedstawione zostały również w tekście jednolitym karty 

informacyjnej załączonej do niniejszego uzupełnienia.  

Zakres planowanego przedsięwzięcia polegać bedzie na budowie dwóch budynków (hal) 

inwentarskich, w każdym po 6 kurników, co daje łącznie obsadę 36 000 szt. (tj. 144 DJP).  

W każdym kurniku prowadzony będzie chów  3000 sztuk kur niosek.  
 

Planowany ekologiczny chów kur z przeznaczeniem produkcji jaj, odbywać się będzie  

w systemie chowu bezklatkowego, wybiegowego, ściółkowego, gdzie ściółkę stanowić 

będzie słoma, trociny, torf, żwir. Powierzchnia każdego obiektu zajęta pod ściółkę wynosić 

będzie 200 m2, gdyż zajmie całą przyziemną część każdego kurnika (20 mx 10m). Pozostałe 

powierzchnie stanowić będą podłogi rusztowe, które obejmować będą powierzchnię 304m2 

(w każdym kurniku).   

Ruszta na I poziomie obejmować będą powierzchnię ok. 132 m2, na II poziomie - ok. 132 m2,  

III poziomie - ok. 40 m2 , zaś część przyziemia - ściółka obejmować będzie ok. 200m2, co 

daje łączną powierzchnię 504 m2.  

W celu zobrazowania funkcjonalności planowanych obiektów przedstawia się poniżej 

schemat obiektu.  
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W celu dotrzymania zapisów rozporządzenia komis (WE) nr 889/2008 każdy obiekt 

wyposażony będzie w trwałe przegrody, tak aby skutecznie odseparować poszczególne 

pomieszczenia (kurniki) między sobą, aby ilość 3000 szt. kur niosek w każdym  nie została 

przekroczona.  

Analizując planowany system chow kur niosek na trzech powierzchniach  liczba ptaków na 

1 m2  nie przekroczy 6 szt. (3000 szt.: 6szt/1m2 = 500 m2 powierzchni do chowu).  

W związku z otrzymanym wezwanie znak WOOŚ.4220.331,2019.MŁo.2 inwestor dokonał 

korekty przedstawionych założeń inwestycyjnych, które zostały uwzględnione w tekście 

jednolitym karty informacyjnej, załączonej do niniejszo uzupełnienia.  

 


