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CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA 

( zgodnie z art. 84 ust.2 ustawy ooś ) 

 

Przedmiotem przedsięwzięcia jest rozbudowa z przebudową i zmianą sposobu użytkowania 

magazynu słomy na oborę dla bydła mięsnego, poł.  na gruntach miejscowości Miejsce Odrzańskie, 

w gminie Cisek na  działkach ewidencyjnych nr 298 i 314/2 obręb Miejsce Odrzańskie tj. na gruntach 

gospodarstwa rolnego obejmującego działki nr 295/4, 298, 314/1, 314/2 i 913/2. 

Planowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie istniejącego gospodarstwa rolnego (RSP Miejsce 

Odrzańskie), gdzie obecnie prowadzony jest chów bydła mlecznego i mięsnego, o łącznej obsadzie 164 

DJP. W otoczeniu planowanej obory występują budynki gospodarcze i inwentarskie, place i drogi 

wewnętrzne oraz budynek biurowo-socjalny, należące do gospodarstwa inwestora, a także budynki 

inwentarskie sąsiedniej fermy drobiu. Najbliższy teren zabudowy mieszkaniowej położony jest w 

odległości 110 m na południe od planowanego budynku obory. 

Planowane przedsięwzięcie polega na przebudowie i rozbudowie istniejącego budynku gospodarczego 

(magazynu słomy), na oborę dla bukatów o obsadzie do 196 sztuk (132 DJP). 

Po zrealizowaniu przedsięwzięcia łączna obsada utrzymywana przez RSP Miejsce Odrzańskie wyniesie 

296 DJP. 

W ramach przedsięwzięcia przewiduje się: 

- konserwację istniejącej konstrukcji stalowej ścian i dachu budynku, 

- modernizację posadzki, 

- wymianę pokrycia ścian i dachu, 

- montaż wyposażenia obory (bramki i barierki boksów, poidła dla bydła, żłoby oraz pozostałe drobne 

  elementy wyposażenia), 

- dobudowanie korytarzy paszowych i przedłużenie połaci dachu, stanowiących zadaszenie korytarzy, 

- utwardzenie placu manewrowego przy froncie obory i odcinka drogi łączącego oborę z miejscem 

  składowania obornika. 

Część przeznaczona do chowu (powierzchnia legowisk) będzie miała szerokość 15 metrów i długość 

27 m. Wzdłuż całej długości obory, po obu jej stronach, będą przebiegały zadaszone korytarze paszowe 

o szerokości 4 m. Obora będzie posiadała szczelną posadzkę w części przeznaczonej do chowu oraz 

utwardzone przejazdy w korytarzach paszowych. 

Obora będzie budynkiem otwartym (front i tył budynku), nie będzie posiadała także właściwych ścian 

bocznych. Przestrzeń pomiędzy powierzchnią chowu i korytarzami paszowymi będzie otwarta, gdyż 

dach obory posadowiony zostanie na słupach. Korytarze paszowe także będą otwarte od frontu i tyłu 

obory. Nie będą one także posiadały ścian zewnętrznych, a jedynie składane kurtyny. Powierzchnia 

planowanej obory wyniesie 673 m2, łączna powierzchnia planowanego utwardzenia – ok. 580 m2. 

W planowanej oborze będzie realizowany proces chowu bukatów w systemie chowu ściółkowego, 

wolnostanowiskowego, zamkniętego. Stado będzie częściowo zróżnicowane, dzielone w obrębie obory 

na grupy, o różnym wieku, systemie żywienia i utrzymania. Pasza na teren obory będzie dowożona 

paszowozem, który załadowywany będzie w magazynie i mieszalni pasz, położonym w sąsiedztwie 



planowanej obory. Pasza zadawana będzie bezpośrednio do żłobu, w trakcie przejazdu paszowozu 

korytarzem paszowym. 

Woda dostarczana będzie systemem automatycznym (instalacją wodociągową do poidła). Bydło 

utrzymywane będzie w głębokiej ściółce, na szczelnej posadzce. Obornik zbierany będzie przy 

pomocy ładowarki, a następnie wywożony na płytę obornikową, położoną na terenie gospodarstwa, 

skąd rozwieziony zostanie na pola należące do Inwestora. Uzupełnianie słomy będzie odbywało się po 

usunięciu obornika. 
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