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DOŚ-III.7220.13.2018.AKa Opole, dnia  18 kwietnia 2019 roku

WEZWANIE

W związku z wnioskiem Burmistrza Korfantowa z 7 maja 2018 r. 
nr GEN.IV.6220.2.2018.PW (data wpływu do UMWO 14.05.2018 r.) w sprawie wydania opinii dla 
przedsięwzięcia pn. „Zmiana w funkcjonowaniu instalacji do chowu i hodowli drobiu o liczbie 
powyżej 40 000 stanowisk i obsadzie nie mniejszej niż 210 DJP na działkach nr ewid. 202/11, 
202/13, 202/16, 202/17 km 1 obręb 0024 Włostowa; Włostowa 109D, gmina Korfantów”, 
informuję, że przedłożony raport o oddziaływaniu na środowisko wraz z przedłożonym aneksem 
nr 1  do raportu dla ww. przedsięwzięcia nie zawiera wszystkich wymaganych informacji 
niezbędnych do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Wobec powyższego na podstawie art. 106 § 4 oraz art. 50 ustawy z dnia 14 czerwca 
1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1275 z późn. zm.), 
w związku z art. 66 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 (Dz.U. z 2018 r., poz. 2081 zwanej dalej ustawą ooś

wzywam

Fermę Drobiu „Trzy Koguty” Sp. z o.o. we Włostowej 

do uzupełnienia „Raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn. „Zmiana 
w funkcjonowaniu instalacji do chowu i hodowli drobiu o liczbie powyżej 40 000 stanowisk 
i obsadzie nie mniejszej niż 210 DJP na działkach nr ewid. 202/11, 202/13, 202/16, 202/17 km 1 
obręb 0024 Włostowa; Włostowa 109D, gmina Korfantów”” w poniższym zakresie:

1. dookreślenia dalszego sposobu postępowania z usuwanym pomiotem w systemach 
bateryjnym klatkowym i wolierowym (grzędowym) NATURA. W treści aneksu do raportu 
zawarto informację, że urządzenia bateryjne i NATURA posiadają przewijające się taśmy do 
zbierania pomiotu i odchody usuwane będą za pomocą tych przenośników, w przypadku 
systemu Natura odchody mają być usuwane do zbiorników, natomiast w systemie bateryjnym 
nie określono gdzie będą usuwane odchody. Wobec czego należałoby doprecyzować:
 czy w obydwu systemach odchody są usuwane codzienne,
 czy z obydwu systemów odchody są usuwane do zbiorników, 
 liczbę i wymiary zbiorników,
 czy zbiorniki są otwarte czy zamknięte, 
 wskazania miejsca lokalizacji zbiorników przeznaczonych do zbierania odchodów - na fermie 

czy poza fermą?, 
2. doprecyzowania informacji czy taśmociągi do usuwania pomiotu z systemu klatkowego i 

grzędowego są zabudowane czy nie,
3. szczegółowe informacje o budowie oraz lokalizacji zbiorników na odchody zwierzęce 

wytwarzane w systemie wolierowym (grzędowym). Wyjaśnienia wymaga czy odchody do 
zbiorników będą transportowane taśmociągiem czy będą przewożone środkami transportu,

4. dookreślenie jaki system obróbki odchodów stosowany jest na Fermie (str. 28 aneksu do 
raportu...),

5. dookreślenie gdzie trafia pomiot transportowany taśmociągiem, skoro zgodnie z dokumentacją 
nie jest on magazynowany na fermie,
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6. zweryfikowania informacji odnośnie rodzaju używanej ściółki na fermie. Rozbieżne informacje 
pojawiły się na str. 27 i 28 aneksu do raportu,

7. w przedłożonym aneksie do raportu nie odniesiono się i nie zweryfikowano informacji 
zawartych na str. 159 raportu informacji odnośnie oddziaływania bakteriologicznego 
i odorowego instalacji w związku z opisem dotyczącym miejscowości Narok.

8. w przedłożonym aneksie nie przedstawiono porównania proponowanej technologii 
(w zmienianych w sposób istotny instalacjach i urządzeniach) z technologią spełniającą 
wymagania, o których mowa w art. 143 wymagania dotyczące technologii instalacji ustawy 
z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska, tj. 
1) stosowanie substancji o małym potencjale zagrożeń;
2) efektywne wytwarzanie oraz wykorzystanie energii;
3) zapewnienie racjonalnego zużycia wody i innych surowców oraz materiałów i paliw;
4) stosowanie technologii bezodpadowych i małoodpadowych oraz możliwość odzysku 

powstających odpadów;
5) rodzaj, zasięg oraz wielkość emisji;
6) wykorzystywanie porównywalnych procesów i metod, które zostały skutecznie 

zastosowane w skali przemysłowej;
7) postęp naukowo-techniczny.

9.  w zakresie gospodarki odpadami o:
 dookreślenie dalszego sposobu postępowania ze stłuczkami jaj i skorup,
 określenie rodzajów i ilości odpadów możliwych do powstania podczas realizacji 

przedsięwzięcia wraz z podaniem sposobu i miejsc magazynowania odpadów oraz sposobu 
zagospodarowania powstałych odpadów,

 określenie rodzajów i ilości odpadów możliwych do powstania podczas likwidacji 
przedsięwzięcia wraz z podaniem sposobu zagospodarowania powstałych odpadów,

 określenie miejsc magazynowania odpadów wytworzonych podczas eksploatacji o kodach: 
15 01 10*, 15 02 02*, 16 02 13*, 16 02 15*, 02 01 99, 15 01 01, 15 01 02, 15 02 03, 16 02 
14, 17 02 02, 

 dookreślenie w jaki sposób będzie prowadzony monitoring wytwarzanych odpadów. Należy 
dookreślić czy Zakład wyposażony jest w wagę,

 mapę fermy z naniesionymi miejscami magazynowania odpadów.

10.w zakresie emisji do powietrza o:
- wyznaczenie punktów pomiarowych na każdym kurniku, w związku z określeniem że 

w ramach BAT pył będzie monitorowany poprzez pomiar stężenia pyły kurniku,
- w jaki sposób w etapie I będą ogrzewane kurniki: 3 - 9 podczas chowu kur niosek 

w systemie bateryjnym klatkowym, oraz 11 – 12 podczas produkcji brojlera w systemie 
ściółkowym ,

- w jaki sposób w etapie II będą ogrzewane kurniki 3 ÷10 podczas chowu kur niosek 
w systemie bateryjnym klatkowym 

- zweryfikowanie informacji dotyczących wybiegu kur gdyż w dokumentacji określono, iż kury 
wypuszczane będą co 6 tygodni 1/3 obsady kurnika po 5 godzin dziennie co sumarycznie 
daje 1820 h/rok. Należy zauważyć że w dokumentacji określono iż tylko część kur będzie 
przebywała na wybiegu więc emisja z kurników będzie odbywała się przez cały rok co jest 
niezgodne z założeniami przyjętymi do obliczeń rozprzestrzeniania się substancji 
w powietrzu,

- wykazanie że instalacja będzie spełniania poziomy BAT–AEL określone w BAT31 oraz BAT 32
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11. w zakresie doprecyzowania informacji odnośnie spełniania wymagań zawartych 
w dokumentach referencyjnych BREF i konkluzjach BAT w odniesieniu do intensywnego 
chowu drobiu lub świń zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE,:

- BAT 1 poprzez wykazanie, że instalacja będzie spełniała BAT 1, bowiem nowa instalacja 
lub istotnie zmieniana od momentu rozpoczęcia działalności powinna spełniać BAT

- BAT 2 poprzez bardziej szczegółowe doprecyzowanie podanych informacji odnośnie 
stosowanych technik, 

- BAT 3 i BAT 4 poprzez doprecyzowanie podanych informacji w kontekście czy stosuje się 
dopuszczone dodatki paszowe, które zmniejszają całkowitą ilość wydalanego azotu 
i fosforu.

- BAT 14 i BAT 15 - w zakresie dookreślenia postępowania z obornikiem pochodzącym 
z systemu bateryjno-klatkowego oraz z systemu wolierowego (grzędowego) NATURA 
gromadzonym w zbiornikach,

- BAT 23 i BAT 24 poprzez wskazanie sposobu spełnienia BAT. Obecny zapis mówiący że nie 
była prowadzona analiza procesów pod kątem redukcji emisji amoniaku i emisji azotu 
i fosforu z całego procesu chowu drobiu jest niewystarczająca.

- BAT 29 – przedstawienie sposobu spełnienia techniki f.
Mając na względzie ww. instalacja istotnie zmieniana powinna spełniać konkluzje BAT od 
momentu rozpoczęcia działalności.

Uzupełnienie w ww. zakresie należy przedłożyć w terminie 30 dni od dnia otrzymania 
niniejszego pisma.

Zawiadamiam, że zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096), wniosek w sprawie wydania opinii przed 
uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację ww. przedsięwzięcia, 
z uwagi na konieczność jego uzupełnienia w przedstawionym wyżej zakresie, nie może być 
załatwiony w ustawowym terminie. Wniosek zostanie rozpatrzony w terminie 30 dni od dnia 
otrzymania odpowiedzi na niniejsze pismo.

Równocześnie informuję, że zgodnie z zapisami art. 37 ustawy Kodeks postępowania 
administracyjnego stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia do Ministra Środowiska, za 
pośrednictwem Marszałka Województwa Opolskiego.

z upoważnienia
Marszałka Województwa Opolskiego

Dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska

                       Manfred Grabelus

Otrzymuje:
(za zwrotnym potwierdzeniem odbioru) 
1. Burmistrz Korfantowa - z prośbą o powiadomienie o przedmiotowym piśmie stron postępowania, w 

tym zwłaszcza w trybie art. 10 Kpa, 
ul. Rynek 4, 48-317 Korfantów (e-puap)

2. Ferma Drobiu „Trzy Koguty” Sp. z o.o. we Włostowej 
Włostowa 109D, 48-317 Korfantów

3. aa
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