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1. Streszczenie w języku niespecjalistycznym. 

Planowana inwestycja pod nazwą: "Ferma drobiu Strzelce” jest przedsięwzięciem 

mogącym zawsze znacząco oddziaływać na środowisko zgodnie z § 2 ust. 1 pkt. 51 

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących 

znacząco oddziaływać na środowisko (t.j. Dz.U. 2016 nr 0 poz. 71 z późn. zm.) – chów lub 

hodowla zwierząt w liczbie nie mniejszej niż 210 dużych jednostek przeliczeniowych 

inwentarza (DJP – przy czym za liczbę DJP przyjmuje się maksymalną możliwą obsadę 

inwentarza).  

Planowana inwestycja będzie związana również z wykonaniem ujęcia wód 

podziemnych o zdolności poboru wody nie mniejszej niż 10 m3/h stąd inwestycja ta będzie 

również przedsięwzięciem mogącym potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko w 

związku z § 3 ust. 1 pkt. 70 (urządzenia lub zespoły urządzeń umożliwiające pobór wód lub 

sztuczne systemy zasilania wód podziemnych, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt. 37,                          

o zdolności poboru wody nie mniejszej niż 10 m3 na godzinę) w/w rozporządzenia. 

Ponadto w związku z planowaną inwestycją zostaną wykonane zbiorniki naziemne do 

magazynowania propanu w ilości do 13 sztuk o objętości do 9 900 l każdy, stąd inwestycja ta 

będzie również przedsięwzięciem mogącym potencjalnie znacząco oddziaływać na 

środowisko w związku z § 3 ust. 1 pkt. 37 (instalacje do naziemnego magazynowania ropy 

naftowej, produktów naftowych, substancji lub mieszanin, w rozumieniu przepisów ustawy z 

dnia  25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach, niebędących 

produktami spożywczymi, gazów łatwopalnych oraz innych kopalnych surowców 

energetycznych, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 22, z wyłączeniem instalacji do 

magazynowania paliw wykorzystywanych na potrzeby gospodarstw domowych, zbiorników 

na gaz płynny o łącznej pojemności nie większej niż 10 m3 oraz zbiorników na olej o łącznej 

pojemności nie większej niż 3 m3, a także niezwiązanych z dystrybucją instalacji do 

magazynowania stałych surowców energetycznych). 

Planowana inwestycja będzie polegała na budowie dwunastu kurników o łącznej 

maksymalnej obsadzie 3250,8 DJP (842 280 szt.). 

Uzyskana w ramach przedmiotowego postępowania decyzja o środowiskowych 

uwarunkowaniach realizacji inwestycji niezbędna będzie do uzyskania decyzji o warunkach 
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zabudowy, decyzji o pozwoleniu na budowę oraz decyzji pozwolenia wodnoprawnego 

zgodnie z art. 72 ust. 1 pkt 1, 3 i 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu 

informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o 

ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. 2018 poz. 2081 z późn. zm.). 

Instalacja na planowanej fermie 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. z 2014 r., poz. 1169) zaliczana jest do instalacji mogących powodować znaczne 

zanieczyszczenie poszczególnych elementów środowiska, stąd dla fermy konieczne będzie 

uzyskanie pozwolenia zintegrowanego. 

Planowana inwestycja, polegająca na budowie fermy drobiu, zostanie zlokalizowana 

na działce o numerze ewidencyjnym 841 – obręb 0010 Strzelce, gm. Oleśnica, pow. 

staszowski, woj. świętokrzyskie. 

Powierzchnia działki, na której zlokalizowana będzie przedmiotowa ferma wynosi 

21,8652 ha. Zgodnie z wypisem z rejestru gruntów teren działki nr 841 stanowią: łąki trwałe 

klasy IV o pow. 0,4111 ha, łąki trwałe klasy V o pow. 0,4160 ha, łąki trwałe klasy VI o pow. 

0,2030 ha, pastwiska trwałe klasy V o pow. 1,2204 ha, grunty orne klasy IVa o pow. 2,1861 

ha, grunty orne klasy IVb o pow. 5,9652, grunty orne klasy V o pow. 6,5371, grunty orne 

klasy VI o pow. 4,9113, rowy o pow. 0,0150 ha. 

Planuje się, że w ramach budowy fermy na działce nr 841 powstanie dwanaście 

kurników wraz z niezbędną infrastrukturą (plan zagospodarowania terenu przedstawiono w 

załączniku nr 1 do raportu). Łączna powierzchnia hodowlana kurników wynosić będzie                     

ok. 38 700 m2.  

Obecnie działki, na których ma być realizowana inwestycja, stanowią tereny 

wykorzystywane pod działalność rolniczą (brak prowadzenia upraw – ugór). Również 

sąsiedztwo terenu inwestycji stanowią głównie tereny użytkowane rolniczo z rozproszoną 

zabudową zagrodową. Dojazd na teren inwestycji odbywać się będzie z drogi o nawierzchni 

twardej, przebiegającej wzdłuż zachodniej granicy terenu inwestycji.  

Teren inwestycji nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania 

przestrzennego (MPZP).  
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Projektowane kurniki zlokalizowane są w odległości ponad 0,5 km od 

najbliższych budynków mieszkalnych. 

 Teren inwestycji położony jest w regionie wodnym Środkowej Wisły, na obszarze 

jednolitych części wód powierzchniowych Pobocznica (Europejski kod JCWP 

PLRW200062178869).  

W odległości ok. 540 m w kierunku północno-wschodnim względem terenu inwestycji 

ma swoje koryto rzeka Pobocznica. Ponadto przy północnej i wschodniej granicy terenu 

inwestycji przebiegają rowy melioracyjne. Na terenie inwestycji, w centralnej części, znajduje 

się oczko wodne o powierzchni ok. 10 m2 – pozostałość po niewielkim wyrobisku piasku, 

zwierciadło wody znajduje się na głębokości ok. 1 m. W pobliżu terenu inwestycji nie 

znajdują się obszary wodno-błotne ani obszary o niskim zaleganiu wód gruntowych. 

Analiza map dostępnych na stronie internetowej Informatycznego Systemu Osłony 

Kraju (www.isok.gov.pl) przedstawiających obszary zagrożenia powodziowego pokazała, że 

teren planowanej inwestycji nie znajduje się na obszarach zagrożonych powodzią. 

Zgodnie z Mapą Hydrogeologiczną Polski w skali 1:50000 arkusz 919 Pacanów, 

G.Herman, PIG, Warszawa 1997r. teren inwestycji zlokalizowany jest w obszarze 

pozbawionym użytkowego piętra wodonośnego.  

Teren planowanej inwestycji został zlokalizowany w regionie wodnym Górnej Wisły 

w obszarze jednolitych części wód podziemnych JCWPd nr 115 (PLGW2000115). 

Zgodnie z informacjami zawartymi na stronie internetowej 

https://wodypolskie.bip.gov.pl, teren inwestycji położony jest poza strefami ochronnymi 

powierzchniowych i podziemnych ujęć wodnych. Zgodnie z portalem 

http://epsh.pgi.gov.pl/epsh/ w odległości 9,5 km od terenu inwestycji nie ma ujęć wód 

podziemnych o poborze rejestrowanym tzn. ujęć wymagających pozwolenia wodno-

prawnego.  

Zgodnie z danymi uzyskanymi z Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska z 

Wydziałem w Kielcach stan zanieczyszczeń powietrza dla miejscowości Strzelce, gm. 

Oleśnica (pow. konecki) nie przekracza dopuszczalnych poziomów.  

https://wodypolskie.bip.gov.pl/
http://epsh.pgi.gov.pl/epsh/
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Zarówno teren inwestycji, jak i tereny z nim sąsiadujące nie są objęte miejscowym 

planem zagospodarowania przestrzennego, zatem ich kwalifikacji jako terenów chronionych 

akustycznie zgodnie z art. 115 Ustawy z dn. 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska                  

(t.j. Dz.U. 2018 poz. 799) dokonuje się na podstawie faktycznego zagospodarowania                                 

i wykorzystywania. Ponadto klasyfikacji akustycznej dokonano w oparciu o Rozporządzenie 

Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu 

w środowisku (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 112). 

W tabeli poniżej przedstawiono najbliższe względem planowanej inwestycji 

zabudowania chronione akustycznie. 

Tabela 1. Najbliższe tereny chronione akustycznie. 

Lokalizacja 
Rodzaj 

zabudowy 

Położenie 

w 

kierunku 

Odległość od 

granicy terenu 

inwestycji 

[m] 

Dopuszczalny 

poziom hałasu [dB]* 

Pora 

dnia 

Pora 

nocy 

Działka nr ewid. 200/1, 203/1 – 

obr. 0004 Kępie 

Zabudowa 

zagrodowa 
S ok. 365 55 45 

Działka nr ewid. 219 – obr. 0004 

Kępie 

Zabudowa 

zagrodowa 
S ok. 380 55 45 

Działka nr ewid. 262/2 – obr. 

0004 Kępie 

Zabudowa 

zagrodowa 
S ok. 510 55 45 

Działka nr ewid. 263/1 – obr. 

0004 Kępie 

Zabudowa 

zagrodowa 
S ok. 530 55 45 

Działka nr ewid. 265/1 – obr. 

0004 Kępie 

Zabudowa 

zagrodowa 
S ok. 540 55 45 

Działka nr ewid. 103/12, 103/13 

– obr. 0006 Oleśnica 

Zabudowa 

mieszkaniowa 

jednorodzinna 

S-E ok. 830 50 40 

Działka nr ewid. 59/1 – obr. 0006 

Oleśnica 

Zabudowa 

mieszkaniowa 

jednorodzinna 

E ok. 1160 50 40 

Działka nr ewid. 48 – obr. 0006 

Oleśnica 

Zabudowa 

mieszkaniowa 

jednorodzinna 

E ok. 1165 50 40 

Działka nr ewid. 13 – obr. 0006 

Oleśnica 

Zabudowa 

mieszkaniowa 

jednorodzinna 

E ok. 1190 50 40 

Działka nr ewid. 469 – obr. 0011 

Sufczyce 

Zabudowa 

zagrodowa 
E ok. 1165 55 45 

Działka nr ewid. 456 – obr. 0011 

Sufczyce 

Zabudowa 

zagrodowa 
N-E ok. 870 55 45 

Działka nr ewid. 429 – obr. 0011 

Sufczyce 

Zabudowa 

zagrodowa 
N-E ok. 790 55 45 

Działka nr ewid. 421 – obr. 0011 

Sufczyce 

Zabudowa 

zagrodowa 
N-E ok. 700 55 45 

Działka nr ewid. 696 – obr. 0010 

Strzelce 

Zabudowa 

mieszkaniowa 

jednorodzinna 

N-W ok. 730 50 40 

Działka nr ewid. 680 – obr. 0010 

Strzelce 

Zabudowa 

zagrodowa 
N-W ok. 770 55 45 
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Działka nr ewid. 641/1 – obr. 

0007 Pieczonogi 

Zabudowa 

zagrodowa 
W ok. 1150 55 45 

Działka nr ewid. 642/2 – obr. 

0007 Pieczonogi 

Zabudowa 

zagrodowa 
W ok. 1100 55 45 

Działka nr ewid. 643 – obr. 0007 

Pieczonogi 

Zabudowa 

zagrodowa 
W ok. 1090 55 45 

Działka nr ewid. 644 – obr. 0007 

Pieczonogi 

Zabudowa 

zagrodowa 
W ok. 1085 55 45 

Działka nr ewid. 645 – obr. 0007 

Pieczonogi 

Zabudowa 

zagrodowa 
W ok. 960 55 45 

Działka nr ewid. 646 – obr. 0007 

Pieczonogi 

Zabudowa 

zagrodowa 
W ok. 960 55 45 

Działka nr ewid. 29/2 – obr. 0004 

Kępie 

Zabudowa 

zagrodowa 
S ok. 440 55 45 

Działka nr ewid. 33/3 – obr. 0004 

Kępie 

Zabudowa 

zagrodowa 
S ok. 440 55 45 

Działka nr ewid. 197/1 – obr. 

0004 Kępie 

Zabudowa 

zagrodowa 
S ok. 430 55 45 

* Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych 

poziomów hałasu w środowisku (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 112) 

W bliskim sąsiedztwie terenu planowanej inwestycji (w promieniu 0,5) nie występują 

zabytki chronione wpisane do rejestru zabytków nieruchomych Wojewódzkiego 

Konserwatora Zabytków (zgodnie z danymi opublikowanymi na stronie Narodowego 

Instytutu Dziedzictwa: www.nid.pl; stan na 31 marca 2019 r.). 

Na terenie inwestycji nie stwierdzono występowania roślin z gatunków chronionych 

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie 

ochrony gatunkowej roślin (Dz.U. 2014 poz. 1409). Na terenie planowanej inwestycji nie 

stwierdzono również występowania gatunków roślin będących przedmiotem zainteresowania 

Wspólnoty zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010r. 

w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania 

Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszaru kwalifikującego się do uznania lub 

wyznaczenia, jako obszar Natura 2000 (t.j. Dz.U. 2014 nr 0 poz. 1713). 

Na terenie inwestycji nie stwierdzono występowania cennych siedlisk przyrodniczych 

będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty wymienionych w rozporządzeniu 

Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz 

gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru 

obszaru kwalifikującego się do uznania lub wyznaczenia jako obszar Natura 2000 (t.j. Dz. U. 

z 2014, poz. 1713). 
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Na terenie inwestycji stwierdzono występowania pospolitych gatunków fauny. Na 

terenie inwestycji obserwowano chronione gatunki płazów i ptaków. Inwestycja nie wpłynie 

znacząco na stan ich populacji.  

Podczas wizyty terenowej na terenie inwestycji nie stwierdzono występowania 

gatunków grzybów chronionych na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 

9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej grzybów (Dz.U. 2014 poz. 1408). 

Zgodnie z informacjami zawartymi w serwisie http://mapa.korytarze.pl/ teren 

inwestycji zlokalizowany jest poza korytarzami ekologicznymi. 

Na podstawie dotychczasowego wykorzystania większości terenu inwestycji, a także 

na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji fauny oraz flory, bioróżnorodność 

przyrodniczą na danym terenie oceniono jako niską (małe bogactwo gatunkowe). 

Teren inwestycji zlokalizowany jest w obrębie Solecko-Pacanowskiego Obszaru 

Chronionego Krajobrazu.  

W najbliższym otoczeniu fermy to jest w odległości około 0,5 km od kurników nie 

występują obiekty inwentarskie związane z intensywnym chowem zwierząt gospodarskich. 

Biorąc pod uwagę powyższe nie występuje konieczność uwzględniania oddziaływania 

skumulowanego w przedmiotowym raporcie. 

W ramach przedmiotowej inwestycji powstanie 12 kurników, w których będzie 

prowadzona produkcja brojlerów kurzych w łącznej ilości 3 250,8 DJP. Oprócz planowanych 

kurników w ramach inwestycji powstanie infrastruktura niezbędna m.in. w zakresie 

gospodarki wodno-ściekowej, zasilania w energię elektryczną, zasilania w energię cieplną 

oraz gospodarki odpadami. Woda na potrzeby instalacji będzie dostarczona z planowanych 

studni, a w przypadku możliwości przyłączenia do wodociągu gminnego, również z tego 

wodociągu. Zasilanie w energię elektryczną będzie oparte o planowane przyłącze do sieci 

elektroenergetycznej, a w sytuacjach awaryjnych o agregat prądotwórczy. Ścieki 

przemysłowe i socjalno-bytowe oraz odpady (m.in. zwierzęta padłe) będą odbierane z fermy 

na podstawie umów z odbiorcami tych ścieków i odpadów. Ścieki przemysłowe oraz 

socjalno-bytowe będą odprowadzane do szczelnych zbiorników bezodpływowych, a następnie 

wozami asenizacyjnymi będą przewożone do oczyszczalni ścieków, gdzie zostaną 

oczyszczone. Część z ścieków technologicznych będzie przekazywana jako substrat do 
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biogazowni. Odpady do czasu odbioru przez firmę zewnętrzną będą magazynowane 

selektywnie w wyznaczonych miejscach na terenie fermy, w przystosowanych do tego celu 

pojemnikach. Odpady będą zabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych. 

W trakcie normalnego użytkowania będą powstawały uboczne produkty pochodzenia 

zwierzęcego w postaci pomiotu oraz zwierząt padłych. Zwierzęta padłe oraz pomiot będą 

zagospodarowywane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

(WE) 1069/2009 z dnia 21 października 2009 r. określającego przepisy sanitarne dotyczące 

produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, 

i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 (rozporządzenie o produktach pochodzenia 

zwierzęcego) (Dz. U. UE L 300/1). Pomiot będzie przekazywany do biogazowni w celu 

produkcji energii lub wykorzystywany jako nawóz naturalny zgodnie z ustawą o nawozach i 

nawożeniu, lub przekazywany do produkcji podłoża uprawowego w pieczarkarniach. Pasza 

dla hodowanych zwierząt będzie specjalnie dobierana do ich potrzeb fizjologicznych i wieku, 

będzie pochodziła z wyspecjalizowanych firm produkcyjnych. Pasza na terenie inwestycji 

będzie magazynowana w silosach paszowych. 

W załączniku nr 1 przedstawiono plan zagospodarowania terenu dla planowanych 

kurników. 

Teren budowy zostanie ogrodzony w myśl obowiązujących przepisów Prawa 

Budowlanego oraz bezpieczeństwa i higieny pracy. Roboty budowlane będą wykonywane 

przez firmę zewnętrzną posiadającą niezbędne kwalifikacje i uprawnienia. Na terenie budowy 

zostaną wyznaczone obszary magazynowania materiałów budowlanych i eksploatacyjnych 

oraz drogi wewnętrzne. Miejsca składowania sypkich materiałów budowlanych zostaną 

utwardzone płytami betonowymi. Na terenie planowanej inwestycji nie ma budynków i 

budowli, które wymagałyby przeprowadzenia prac rozbiórkowych przed przystąpieniem do 

realizacji przedsięwzięcia. Prace budowlane rozpoczną się od usunięcia z terenu pod 

planowane obiekty roślinności w tym drzew (zdziczały sad w miejscach kolizji z inwestycją), 

następnie zostanie zdjęta wierzchnia warstwa podłoża (gleby) i zmagazynowana na terenie 

inwestycji, po czym zostaną wykonane pozostałe prace ziemne i ogólnobudowlane. Zebrana 

podczas budowy gleba zostanie zagospodarowana na terenie inwestycji do wyrównania 

nierówności terenu, ewentualna pozostała część usuniętego gruntu zostanie przekazana 

wyspecjalizowanej firmie, posiadającej odpowiednie zezwolenia, do dalszego 

zagospodarowania. Odpady powstałe w trakcie prowadzonych prac budowlanych będą 

przechowywane selektywnie w wyznaczonym miejscu, w sposób zapewniający 
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bezpieczeństwo środowiska wodno-gruntowego, a po zakończeniu etapu realizacji zostaną 

przekazane wyspecjalizowanej firmie posiadającej odpowiednie zezwolenia do dalszego 

zagospodarowania. Odpady (poza masami ziemnymi) będą również chronione przed 

szkodliwym wpływem czynników atmosferycznych poprzez zamknięcie lub przykrycie 

kontenera, w którym się będą znajdowały. W trakcie prowadzonych prac budowlanych będzie 

wykorzystywany tzw. sprzęt ciężki, tj.: koparka i samochody ciężarowe. Etap realizacji 

przedsięwzięcia będzie związany z emisją hałasu oraz gazów i pyłów do powietrza 

atmosferycznego ze środków transportu (będzie to emisja o charakterze chwilowym). Miejsce 

parkowania, napraw oraz tankowania maszyn budowlanych zostanie utwardzone  Teren 

budowy zostanie wyposażony w sorbenty substancji ropopochodnych do usuwania 

ewentualnych wycieków płynów eksploatacyjnych z maszyn budowlanych. W trakcie prac 

realizacyjnych będzie wykorzystywany jedynie sprawny sprzęt budowlany, maszyny 

każdorazowo przed uruchomieniem będą kontrolowane wizualnie pod kątem wystąpienia 

ewentualnych wycieków. Niesprawny sprzęt będzie bezzwłocznie usuwany z terenu 

inwestycji, a wszelkie wycieki płynów eksploatacyjnych usuwane za pomocą sorbentów. W 

trakcie prowadzenia prac budowlanych będą usuwane pojedyncze drzewa i krzewy, które nie 

wymagają uzyskania zezwolenia na usunięcie zgodnie z zapisami ustawy z dnia 16 kwietnia 

2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. 2018 poz. 142 z późn. zm.). Wykopy zostaną 

ogrodzone siatką o drobnych oczkach uniemożliwiającą ewentualne wpadnięcie do wykopu 

małych ssaków, gadów i płazów. W przypadku konieczności odwodnienia wykopów, woda z 

odwodnienia będzie odprowadzana do rowu melioracyjnego, po jej wcześniejszym 

oczyszczeniu z zawiesiny. Na odprowadzenie wód z odwodnienia wykopów inwestor uzyska 

niezbędne zgody wodnoprawne. 

W trakcie realizacji inwestycji powstaną następujące obiekty: 

 12 sztuk kurników o powierzchni hodowlanej ok. 3 225 m2 każdy - łączna 

powierzchnia hodowlana wszystkich planowanych kurników wyniesie około 

38 700 m2), łączna powierzchnia zabudowy kurników wyniesie do 40 847m2. 

 12 pomieszczeń sterówek, 

 12 pomieszczeń kotłowni, 

 24 szt. silosów paszowych o pojemności co najmniej 26 Mg każdy, powierzchnia 

zabudowy pod płyty fundamentowe silosów wyniesie ok. 294 m2, 
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 Budynek socjalny (z funkcją administracyjno-biurową) o powierzchni zabudowy 

ok. 225 m2, 

 Budynek inwentarski (stodoła) o powierzchni zabudowy ok. 688 m2, 

 Wiata na maszyny wraz z pomieszczeniem na hydrofornię o powierzchni 

zabudowy ok. 430 m2,  

 Stacja trafo i pomieszczenie agregatu prądotwórczego o łącznej powierzchni 

zabudowy ok. 45 m2, 

 Kontener chłodniczy na odpady i UPPZ –  o powierzchni zabudowy ok. 20 m2,  

 Niecka dezynfekcyjna, 

 Zbiornik p.poż.,  

 Zbiornik odparowujący na wody opadowe (2 szt.) o powierzchni ok. 5100 m2, o 

łącznej pojemności 7400 m3 

 Powierzchnia utwardzona (place i drogi) do 25 104 m2, 

 Zbiorniki na ścieki socjalno-bytowe o pojemności do 10 m3  każdy – 6 szt., 

 Zbiorniki na ścieki technologiczne o pojemności ok. 10 m3 każdy – 24 szt.,  

 Zbiornik na ścieki technologiczne (na odciek z mat dezynfekcyjnych) o 

pojemności ok. 10 m3 – 1 szt., 

 Ujęcia wody – 2 szt., 

 Waga samochodowa, 

 Powierzchniowe zbiorniki na gaz płynny do 13 szt. o poj. do 9,9 m3 każdy, 

 Ogrodzenie, 

 Separator substancji ropopochodnych. 

Powierzchnia terenu inwestycji wynosi 19,28 ha, łączna powierzchnia zabudowy 

(przekształcona) wyniesie do 7,28 ha, natomiast powierzchnia biologicznie czynna 

wyniesie ok. 12 ha i będzie stanowiła ok. 62% powierzchni terenu inwestycji. 

Na terenie planowanej fermy będzie funkcjonowało 12 kurników o powierzchni 

hodowlanej wynoszącej 3 225 m2 każdy. Maksymalna obsada każdego z kurników (obsada w 

dniu wstawienia) będzie wynosiła 70 190 szt. (270,9 DJP). Łączna obsada dla tych budynków 

(całej fermy) wyrażona w dużych jednostkach przeliczeniowych inwentarza wynosi 3250,8 

DJP (842 280 szt.).  
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Łączna powierzchnia hodowlana planowanych dwunastu kurników wynosi 38 700 m2. 

Poza budynkami kurników na terenie inwestycji będą znajdowały się: 24 szt. silosów na paszę 

co najmniej 26 Mg każdy, 24 zbiorników bezodpływowych na ścieki technologiczne                                   

o pojemności do 10 m3 każdy, 1 zbiornik bezodpływowy na ścieki technologiczne o 

pojemności do 10 m3 na odcieki z niecki dezynfekcyjnej, 90 zbiorników naziemnych na 

propan-butan (propan) o pojemności do 9 900 l, dwa ujęcia wód podziemnych wraz ze stacją 

uzdatniania wody (zlokalizowaną w budynku hydroforni), agregat prądotwórczy o mocy do 

600 kW.  

Kurniki ogrzewane będą za pomocą kotłów zasilanych propanem. Każdy kurnik 

będzie wyposażony w kotłownię, wewnątrz której będą znajdowały się kotły lub jeden kocioł 

o mocy 400 kW (łącznie). 

Chów prowadzony będzie w 7 cyklach w roku (po 44 dni każdy cykl), w pozostałym 

czasie odbywało się będzie sprzątanie i dezynfekcja kurników i przygotowanie ich do 

przyjęcia nowego stada. Chów łącznie będzie się odbywał przez 308 dni w roku: 

I etap – 28 dni  

II etap – 7 dni 

III etap – 9 dni  

Woda do celów technologicznych pobierana będzie z własnego ujęcia wód 

podziemnych oraz w przypadku takiej możliwości z wodociągu. Ścieki technologiczne będą 

odprowadzane do dwudziestu czterech szczelnych zbiorników bezodpływowych skąd będą 

transportowane do oczyszczalni ścieków komunalnych. Pasza podawana będzie systemowo z 

silosów zlokalizowanych przy kurnikach. Zwierzęta będą miały stały dostęp do wody. 

Wytwarzane odpady przekazywane będą do wyspecjalizowanej firmy zewnętrznej. Energia 

elektryczna zapewniana będzie z sieci oraz w razie awarii z agregatu prądotwórczego. 

Zwierzęta padłe będą na bieżąco usuwane z kurników przez personel i będą przechowywane 

do czasu odbioru w kontenerze chłodniczym (konfiskator szczelny i zabezpieczony). Obornik 

będzie wywożony z terenu inwestycji każdorazowo po zakończonym cyklu i nie będzie 

magazynowany na terenie inwestycji.  

Ewentualny etap likwidacji przedsięwzięcia będzie polegał na usunięciu z budynków 

kurników hodowanych kurcząt broilerów, a następnie posprzątaniu i odkażeniu budynku oraz 

usunięciu instalacji i urządzeń znajdujących się wewnątrz budynków. Instalacje i urządzenia 
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zostaną prawdopodobnie sprzedane do innych ferm. Budynki prawdopodobnie zostaną 

przeznaczone na inną działalność rolniczą lub poza rolniczą np. produkcję.  

Na teren inwestycji co dzień będą przyjeżdżały pojazdy ciężarowe, dostawcze lub 

ewentualnie ciągniki rolnicze. Pojazdy te będą poruszały się po terenie inwestycji w celu 

odbioru pomiotu (obornika), zwierząt padłych, odpadów, ścieków przemysłowych, 

dostarczenia paszy, dostarczenia młodych kurcząt (nowej obsady) oraz odbioru kurcząt 

przeznaczonych do sprzedaży. Maksymalne natężenie ruchu pojazdów nie przekroczy 32 

pojazdów w ciągu doby.  

W ramach inwestycji zostaną wykonane dwa własne ujęcia wody o zdolności poboru , 

łącznie do 25 m3/h. Woda będzie pobierana z czwartorzędowego poziomu wodonośnego, 

który jest głównym użytkowym poziomem wodonośnym.   

Zabezpieczenie ujęcia przed zanieczyszczeniami: Zabezpieczeniem będzie  wykonanie 

obudowy studziennej wyniesionej ponad powierzchnię otaczającego terenu z obsypaniem 

dookoła masami ziemnymi ze spadkiem uniemożliwiającym przedostanie się do ujęcia wód 

opadowych. Strefa ochronna ujęcia zostanie ustalona w dokumentacji powykonawczej. 

Proponuje się monitorowanie jakości wody co najmniej 2 razy do roku, wykonując badania 

fizykochemiczne i bakteriologiczne. 

Oprócz ujęcia wodnego, inwestor będzie starał się o przyłączenie fermy do sieci 

wodociągowej. 

Podczas realizacji inwestycji zostaną wykorzystane jedynie zasoby naturalne 

w postaci gleb, które zostaną usunięte z powierzchni terenu inwestycji - z powierzchni około 

7,28 ha (powierzchnia zabudowy). 

Użytkowanie fermy będzie związane z wykorzystaniem zasobów naturalnych 

w postaci wód podziemnych i powierzchni. Zajęta powierzchnia wyniesie około 7,28 ha. 

Pobór wód będzie prowadzony w ramach zasobów dyspozycyjnych zatwierdzonych dla ujęć 

wody, które znajdą się na fermie. 

W obrębie terenu inwestycji nie funkcjonują przedsięwzięcia mogące znacząco 

oddziaływać na środowisko. Inwestycja nie będzie związana z rozbiórkami przedsięwzięć 

znacząco oddziaływujących na środowisko. 
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Na terenie inwestycji będzie magazynowany propan. Ze względu na ilość 

magazynowanego gazu przedmiotowa ferma jest zaliczana do zakładów o zwiększonym 

ryzyku wystąpienia poważnej awarii zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 29 

stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji 

niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym 

ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz.U. 2016 poz. 138) – Łatwopalne gazy 

ciekłe, kategoria 1 lub 2 (w tym gaz płynny) i gaz ziemny (zob. objaśnienie nr 19). Propan 

magazynowany będzie podziemnych zbiornikach. Zakłada się magazynowanie propanu w 13 

zbiornikach naziemnych o pojemności 9 900 l każdy. W obrębie fermy będzie magazynowany 

propan w ilości 128,7 m3 (13 zbiorników po 9,9 m3 każdy) o łącznej masie około 63,7 Mg 

(gęstość skroplonego (ciekłego) propanu wynosi około 0,495 Mg/m3). Ilość propanu 

decydującą o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej 

awarii przemysłowej mieści się w przedziale od 50 do 200 Mg, biorąc pod uwagę powyższe 

ferma kwalifikuje się do zakładów o zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii 

przemysłowej.  

 Zgodnie ze Wstępną oceną ryzyka powodziowego opracowaną przez Krajowy Zarząd 

Gospodarki Wodnej (www.kzgw.gov.pl) teren planowanej inwestycji nie znajduje się na 

obszarze zagrożonym powodzią. Również analiza map dostępnych na stronie internetowej 

Informatycznego Systemu Osłony Kraju (www.isok.gov.pl) przedstawiających obszary 

zagrożenia powodziowego pokazała, że teren planowanej inwestycji nie znajduje się na 

obszarach zagrożonych powodzią. 

 Zwierzęta padłe i ubite z konieczności będą magazynowane w specjalnym 

chłodzonym kontenerze usytuowanym w wyznaczonym miejscu. Sposób przechowywania 

odpadów będzie zapewniał bezpieczeństwo środowiska wodno-gruntowego. Podłoga w 

planowanych obiektach inwentarskich zostanie wykonana z betonu, który będzie zapobiegał 

przedostawaniu się ewentualnych odcieków z mycia powierzchni kurników do gruntu.  

 Teren planowanej inwestycji oraz planowane obiekty będą spełniały wymagania 

określone w Ustawie z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (t.j. Dz.U. 2018 

poz. 620), w tym m.in. będą spełniały wymagania techniczno-budowlane, instalacyjne i 

technologiczne, będą wyposażone w wymagane urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice. 

Konstrukcja budynków wykonana zostanie z materiałów trudno zapalnych. Ponadto na terenie 
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planowanej inwestycji nie będą magazynowane substancje wybuchowe i łatwopalne (poza 

propanem i paliwem do agregatu i maszyn budowlanych).  

 Budynki zostaną zaprojektowane i wykonane zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - 

Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2017 poz. 1332 z późn. zm.). Wykonanie obiektów 

budowlanych zgodnie z projektem budowlanym zmniejsza ryzyko wystąpienia katastrofy 

budowlanej.  

 W trakcie trwania cyklu produkcyjnego część zwierząt może zostać uśmiercona w celu 

wyeliminowania możliwości rozwoju chorób epizootycznych, a co za tym idzie możliwości 

upadku całego stada. Zwłoki zarówno zwierząt ubitych z konieczności jak i padłych będą 

magazynowane w specjalnym chłodzonym kontenerze usytuowanym w wyznaczonym 

miejscu, a następnie będą odbierane z terenu Fermy przez firmę posiadającą stosowne decyzje 

i zezwolenia. W celu zmniejszenia możliwości rozwoju chorób epizootycznych po każdym 

cyklu będzie się odbywało czyszczenie i mycie budynków inwentarskich oraz odkażanie 

systemów pojenia i pomieszczeń. Planowane obiekty inwentarskie zostaną wyposażone w 

wydajne systemy wentylacji oraz system chłodzenia wysokociśnieniowego, dzięki czemu 

temperatura wewnątrz budynku w okresie lata nie powinna drastycznie wzrastać i powodować 

upadków ptaków. Na fermie zostanie zainstalowany agregat prądotwórczy. Przy zaniku 

napięcia elektrycznego system sterujący automatyczne załączy zasilanie awaryjne. Dzięki 

takiemu rozwiązaniu ewentualne przerwy w dostawie energii nie spowodują wyłączenia 

wentylacji i nie przyczynią się do gwałtownego wzrostu temperatury wewnątrz budynku, 

który mógłby spowodować możliwość wystąpienia upadków ptaków. W związku z 

powyższym ryzyko rozprzestrzeniania się chorób epizootycznych oraz możliwość upadku 

całego stada wywołana chorobą lub awarią systemu wentylacji jest bardzo niskie. 

Podczas realizacji inwestycji będą powstawały odpady budowlane. 

Podczas użytkowania inwestycji będą powstawały odpady opakowaniowe, zużyte 

sorbenty oraz zużyte urządzenia. Odpady będą przekazywane do dalszego zagospodarowania 

firmą zewnętrznym. 

Inwestycja nie będzie związana z występowaniem ponad normatywnych pól 

elektromagentycznych. 



20 

 

Na terenie fermy będą powstawały ścieki scojalno-bytowe, ścieki przemysłowe z 

mycia kurników oraz ścieki (odcieki) z niecek dezynfekcyjnych. Ścieki będą magazynowane 

do czasu odbioru przez firmy asenizacyjne w szczelnych zbiornikach podziemnych. Ścieki 

trafią do oczyszczalni ścieków. Ścieki z mycia kurników mogą zostać przekazane do 

biogazowni.  

Wody opadowe z dachów kurników i terenów utwardzonych trafią do zbiorników na 

wody opadowe.  

Emisja gazów i pyłów oraz emisja hałasu związana z użytkowaniem fermy nie 

spowodują przekroczenia dopuszczalnych poziomów.  

Planowana instalacja będzie spełniała wymagania BAT (najlepszych dostępnych 

technologii).   

Brak realizacji inwestycji nie spowoduje wystąpienia znaczących negatywnych 

skutków dla środowiska naturalnego, ponieważ inwestycja nie jest inwestycją celu 

publicznego oraz inwestycją mająca za zadanie ochronę środowiska lub ludzi.  

Realizacja inwestycji związana będzie z powstaniem nowych miejsc pracy na samej 

fermie oraz w firmach zewnętrznych obsługujących fermę. Brak realizacji inwestycji 

uniemożliwi powstanie w/w miejsc pracy i ograniczy lokalny wzrost gospodarczy. 

Inwestor zakłada możliwość realizacji inwestycji w dwóch wariantach. Wariant „1” 

jest wariantem wnioskowanym przez inwestora i zarazem wariantem najkorzystniejszym dla 

środowiska, zdrowia i warunków życia okolicznych mieszkańców. Wariant ten jest zarazem 

wariantem realnym do zrealizowania pod względem ekonomicznym, technicznym i 

technologicznym. Wariant "1" zakłada budowę 12 kurników oraz produkcję brojlerów 

kurzych w łącznej ilości 3250,8 DJP. W wariancie tym system ogrzewania kurników oparto 

na systemie nagrzewnic wodnych, zasilanych z kotłów gazowych na propan-butan (źródłem 

gazu będą naziemne zbiorniki na gaz płynny). Kurniki będą wyposażone w system chłodzenia 

wysokociśnieniowego oraz wentylatory szczytowe uruchamiane w okresie upałów. Wariant 

"2" jest racjonalnym wariantem alternatywnym, czyli możliwym do zrealizowania przez 

inwestora, ale niepreferowanym przez niego. Wariant ten również zakłada budowę 12 

kurników oraz produkcję brojlerów kurzych w łącznej ilości 3250,8 DJP. W wariancie tym 

system ogrzewania kurników oparto o system nagrzewnic wodnych zasilanych z kotłowni 

zasilanej węglem. Kurniki będą wyposażone w system chłodzenia wysokociśnieniowego oraz 
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wentylatory szczytowe uruchamiane w okresie upałów. Wariant "2" alternatywny, różni 

się od wariantu "1" wnioskowanego sposobem ogrzewania budynków. W wariancie "2" 

zakłada się zastosowanie systemu nagrzewnic wodnych zasilanych z kotłowni zasilanych 

węglem. Proponowany w wariancie „2” sposób ogrzewania kurników nie spowoduje 

wystąpienia przekroczeń dopuszczalnych wartości zanieczyszczenia powietrza poza terenem 

inwestycji, niemniej jednak będzie związany z większą emisją (m.in. pyłu oraz 

benza(a)pirenu), niż system ogrzewania proponowany w wariancie 1. Zastosowanie paliwa 

gazowego (wariant I) będzie znacznie korzystniejsze dla środowiska. 

W raporcie przeprowadzono analizę wariantów, która wykazała, że korzystniejszym 

rozwiązaniem jest wariant „1” wnioskowany przez inwestora.  

Inwestycja nie spowoduje znaczącego negatywnego oddziaływania na środowisko. 

Emisje do środowiska nie spowodują przekroczenia dopuszczalnych poziomów – standardów 

jakości środowiska. 

W celu prognozowania oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko wykorzystano: 

 metodę szacowania eksperckiego, 

 oprogramowanie do prognozowania poziomów dźwięków SOUNDPLAN 

ESSENTIAL 4.0, 

 oprogramowanie do modelowania rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w powietrzu 

atmosferycznym OPERAT FB dla Windows. 

 Analizę wariantów przeprowadzono za pomocą metody porównywania stanów 

środowiska. 

W trakcie realizacji inwestycji zostaną zastosowane następujące rozwiązania 

chroniących środowisko: 

 Właściwy nadzór i organizacja robót budowlanych, co powinno zapobiec 

zanieczyszczeniu środowiska przez substancje ropopochodne z maszyn i urządzeń 

budowlanych;  

 Postępowanie z odpadami, które powstaną na etapie budowy, eksploatacji i likwidacji 

zgodne z hierarchią postępowania określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2012r. o 

odpadach (t.j. Dz.U. 2018 poz. 992z późn. zm.), w szczególności gromadzenie 
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poszczególnych rodzajów odpadów w przystosowanych do tego celu kontenerach, 

przekazywanie odpadów do transportu, odzysku lub unieszkodliwiania jedynie 

wyspecjalizowanym firmom, posiadającym odpowiednie zezwolenia;  

 Zabezpieczenie w trakcie robót budowlanych warstwy humusowej ziemi, i 

wykorzystanie jej po zakończeniu robót budowlanych na terenie inwestycji;  

 Prowadzenie prac budowlanych jedynie w porze dziennej;  

 Urządzenia i wyposażenie wchodzące w skład inwestycji będą oparte o nowe, ale 

sprawdzone rozwiązania; 

 Wody z ewentualnego odwodnienia wykopów będą oczyszczane z zawiesin, a 

następnie będą odprowadzane do rowu melioracyjnego.  

 Teren budowy zostanie wyposażony w sorbenty substancji ropopochodnych. 

 Sprzęt budowlany każdorazowo przed rozpoczęciem prac będzie oceniany pod kątem 

występowania wycieków płynów eksploatacyjnych. Prace będą prowadzone jedynie 

sprawnym sprzętem. 

 Prace ziemne na terenie fermy zostaną wykonane w okresie od połowy sierpnia do 

połowy października, gdy zwierzęta będą już po okresie rozrodczym, a jednocześnie 

nie będą na stałe przebywać w zimowych kryjówkach, co pozwoli im na znalezienie 

bezpiecznych miejsc zimowania poza terenem prac.  

Zastosowanie w/w rozwiązań powinno w pełni zabezpieczyć środowisko przed 

ewentualnym zanieczyszczeniem.  

W trakcie użytkowania inwestycji zostaną zastosowane następujące rozwiązania 

chroniące środowisko: 

 W obiektach będzie użytkowana sprawna i odpowiednio dobrana instalacja wentylacji 

mechanicznej. Wydajność wentylacji zapewni brak przekraczania dopuszczalnych 

poziomów zanieczyszczeń powietrza w środowisku. 
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 Hałas emitowany od urządzeń zastosowanych na terenie inwestycji nie doprowadzi do 

przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu na terenach chronionych 

akustycznie. 

 Ścieki socjalno-bytowe oraz przemysłowe będą gromadzone w szczelnych 

zbiornikach bezodpływowych i będą przekazywane do oczyszczenia w oczyszczalni 

ścieków. Dodatkowo ścieki z mycia kurników mogą zostać przekazane jako substrat 

do biogazowni. Rozwiązanie to w pełni zabezpieczy przed zanieczyszczeniem 

środowiska wodno-gruntowego. 

 Urządzenia oraz obiekty będą myte urządzeniami ciśnieniowymi, co zapewni 

ograniczenie zużycia wody do tego celu. 

 Pasza będzie podawana zwierzętom w taki sposób by ograniczyć jej rozsypywanie na 

terenie kurnika. Zastosowane podajniki paszy zapewnią jej odpowiednią wymianę i 

brak zalegania wewnątrz odchowalni, co znacznie ograniczy emisję nieprzyjemnych 

zapachów. 

 Pasza podawana kurom będzie dostosowywana do wieku kur pod względem 

jakościowym i ilościowym. 

 Instalacja będzie zgodna z wymaganiami BAT. 

W ramach inwestycji w celu redukcji odorów zostaną zastosowane następujące 

rozwiązania: 

 Wykonanie posadzki betonowej zatartej i utwardzonej, która nie nasiąka i jest łatwo 

zmywalna. Rozwiązanie to zapewni odpowiednią higienę kurników oraz brak 

"nasiąkania zapachem" posadzki podczas długotrwałego jej stosowania (w 

przeciwieństwie do posadzek nie zacieranych i nie zatartych). 

 Zastosowanie systemów pojenia posiadających aktywne alarmy awarii, które 

monitorują możliwość wystąpienia nieszczelności, a co za tym idzie zalania ściółki. W 

zalanej ściółce uruchamiają się procesy gnilne i związana z nimi emisja odorów.  

 Obornik nie będzie magazynowany na terenie fermy, będzie on ładowany 

bezpośrednio na środki transportu i będzie przekazywany do odbiorców - brak emisji 

odorów z magazynowania odchodów.  
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 Zastosowanie systemu sterowania kurnikami opartego na zintegrowanym 

współdziałaniu czujników : CO2, NH3, wilgotności, temperatury, ciśnienia co 

powoduje optymalną wymianę powietrza utrzymując jednocześnie suchą (mniejszy 

odór) ściółkę oraz zmniejszenie czasów pracy wentylatorów wydmuchowych.  

Z punktu widzenia realizacji inwestycji dokumentem strategicznym jest Plan 

gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (Rozporządzenie Rady Ministrów z 

dnia 18 października 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza 

Wisły (Dz.U. 2016 poz. 1911 z późn. zm.)). Zgodnie z w/w planem dla wód 

powierzchniowych i podziemnych (jednolitych części tych wód) zostały określone cele 

środowiskowe. Planowana inwestycja nie wpłynie na osiągnięcie tych celów, stąd 

przedsięwzięcie będzie zgodne z założeniami w/w dokumentów.  

Dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie jest konieczne utworzenie obszaru 

ograniczonego użytkowania.  

W związku z realizacją inwestycji przewiduje się wystąpienie konfliktów społecznych. 

Najczęstszymi obawami mieszkańców miejscowości, w których powstają obiekty 

inwentarskie to obawa przed nieprzyjemnym zapachem oraz nadmiernym hałasem. W celu 

uniknięcia konfliktów społecznych urządzenia wentylacyjne zostały dobrane w taki sposób by 

nie doszło do przekroczenia dopuszczalnych poziomów substancji w powietrzu, w tym 

zapachów na terenach sąsiadujących z inwestycją, a zwłaszcza na terenach zabudowanych. 

Emisja hałasu nie będzie związana z wystąpieniem przekroczeń dopuszczalnych poziomów 

na terenach chronionych akustycznie.  

Inwestycja nie jest związana z koniecznością przekształcenia terenów cennych 

przyrodniczo, w związku z czym nie przewiduje się protestów organizacji ekologicznych. 

Na początku etapu użytkowania inwestycji proponuje się jednorazowe 

przeprowadzenie pomiarów hałasu. Pomiary hałasu powinny zostać wykonane na granicy 

najbliższego terenu chronionego akustycznie. Ponadto dla fermy konieczne jest prowadzenie 

rejestru emisji zanieczyszczeń oraz rejestru zużycia wody. Dane przechowywane w rejestrach 

muszą podlegać okresowym analizom, na podstawie których inwestor powinien podejmować 

działania zmierzające na usunięciu ewentualnych nieprawidłowości. 
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W trakcie sporządzania raportu nie natrafiono na trudności wynikające z niedostatków 

techniki lub luk we współczesnej wiedzy. 

2. Podstawa prawna opracowania. 

Planowana inwestycja pod nazwą: "Ferma drobiu Strzelce” jest przedsięwzięciem 

mogącym zawsze znacząco oddziaływać na środowisko zgodnie z § 2 ust. 1 pkt. 51 

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących 

znacząco oddziaływać na środowisko (t.j. Dz.U. 2016 nr 0 poz. 71 z późn. zm.) – chów lub 

hodowla zwierząt w liczbie nie mniejszej niż 210 dużych jednostek przeliczeniowych 

inwentarza (DJP – przy czym za liczbę DJP przyjmuje się maksymalną możliwą obsadę 

inwentarza).  

Planowana inwestycja będzie związana również z wykonaniem ujęcia wód 

podziemnych o zdolności poboru wody nie mniejszej niż 10 m3/h stąd inwestycja ta będzie 

również przedsięwzięciem mogącym potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko w 

związku z § 3 ust. 1 pkt. 70 (urządzenia lub zespoły urządzeń umożliwiające pobór wód lub 

sztuczne systemy zasilania wód podziemnych, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt. 37,                          

o zdolności poboru wody nie mniejszej niż 10 m3 na godzinę) w/w rozporządzenia. 

Ponadto w związku z planowaną inwestycją zostaną wykonane zbiorniki naziemne do 

magazynowania propanu w ilości do 13 sztuk o objętości do 9 900 l każdy, stąd inwestycja ta 

będzie również przedsięwzięciem mogącym potencjalnie znacząco oddziaływać na 

środowisko w związku z § 3 ust. 1 pkt. 37 (instalacje do naziemnego magazynowania ropy 

naftowej, produktów naftowych, substancji lub mieszanin, w rozumieniu przepisów ustawy z 

dnia  25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach, niebędących 

produktami spożywczymi, gazów łatwopalnych oraz innych kopalnych surowców 

energetycznych, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 22, z wyłączeniem instalacji do 

magazynowania paliw wykorzystywanych na potrzeby gospodarstw domowych, zbiorników 

na gaz płynny o łącznej pojemności nie większej niż 10 m3 oraz zbiorników na olej o łącznej 

pojemności nie większej niż 3 m3, a także niezwiązanych z dystrybucją instalacji do 

magazynowania stałych surowców energetycznych). 

Planowana inwestycja będzie polegała na budowie dwunastu kurników o łącznej 

maksymalnej obsadzie 3250,8 DJP (842 280 szt.). 
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Uzyskana w ramach przedmiotowego postępowania decyzja o środowiskowych 

uwarunkowaniach realizacji inwestycji niezbędna będzie do uzyskania decyzji o warunkach 

zabudowy, decyzji o pozwoleniu na budowę oraz decyzji pozwolenia wodnoprawnego 

zgodnie z art. 72 ust. 1 pkt 1, 3 i 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu 

informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o 

ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. 2018 poz. 2081 z późn. zm.). 

Instalacja na planowanej fermie 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. z 2014 r., poz. 1169) zaliczana jest do instalacji mogących powodować znaczne 

zanieczyszczenie poszczególnych elementów środowiska, stąd dla fermy konieczne będzie 

uzyskanie pozwolenia zintegrowanego. 

3. Opis planowanego przedsięwzięcia. 

3.1. Lokalizacja. 

Planowana inwestycja, polegająca na budowie fermy drobiu, zostanie zlokalizowana 

na działce o numerze ewidencyjnym 841 – obręb 0010 Strzelce, gm. Oleśnica, pow. 

staszowski, woj. świętokrzyskie. 

Poniższe rysunki przestawiają położenie geograficzne obszaru oraz teren planowanej 

inwestycji. 



 

 

 
Rysunek 1. Lokalizacja planowanej inwestycji (geoportal.gov.pl). 



 

 

 
Rysunek 2. Teren inwestycji (geoportal.gov.pl). 



 

 

W załączniku nr 1 przedstawiono plan zagospodarowania terenu inwestycji.  

Powierzchnia działki, na której zlokalizowana będzie przedmiotowa ferma wynosi 

21,8652 ha. Zgodnie z wypisem z rejestru gruntów teren działki nr 841 stanowią: łąki trwałe 

klasy IV o pow. 0,4111 ha, łąki trwałe klasy V o pow. 0,4160 ha, łąki trwałe klasy VI o pow. 

0,2030 ha, pastwiska trwałe klasy V o pow. 1,2204 ha, grunty orne klasy IVa o pow. 2,1861 

ha, grunty orne klasy IVb o pow. 5,9652, grunty orne klasy V o pow. 6,5371, grunty orne 

klasy VI o pow. 4,9113, rowy o pow. 0,0150 ha. 

Planuje się, że w ramach budowy fermy na działce nr 841 powstanie dwanaście 

kurników wraz z niezbędną infrastrukturą (plan zagospodarowania terenu przedstawiono w 

załączniku nr 1 do raportu). Łączna powierzchnia hodowlana kurników wynosić będzie                     

ok. 38 700 m2.  

Obecnie działki, na których ma być realizowana inwestycja, stanowią tereny 

wykorzystywane pod działalność rolniczą (brak prowadzenia upraw – ugór). Również 

sąsiedztwo terenu inwestycji stanowią głównie tereny użytkowane rolniczo z rozproszoną 

zabudową zagrodową. Dojazd na teren inwestycji odbywać się będzie z drogi o nawierzchni 

twardej, przebiegającej wzdłuż zachodniej granicy terenu inwestycji.  

Teren inwestycji nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania 

przestrzennego (MPZP).  

Projektowane kurniki zlokalizowane są w odległości ponad 0,5 km od 

najbliższych budynków mieszkalnych. 

Pod względem fizjograficznym teren inwestycji położony jest w regionie: 

Pozaalpejska Europa Środkowa, prowincji: Wyżyny Polskie, podprowincji: Wyżyna 

Małopolska, makroregionie: Niecka Nidziańska, mezoregionie: Niecka Połaniecka. 

Usytuowanie przedsięwzięcia, z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla 

środowiska, w szczególności przy istniejącym i planowanym użytkowaniu terenu, 

zdolności samooczyszczania się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, 

walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowań miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego – uwzględniające: 
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a) obszary wodno-błotne, inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych, w 

tym siedliska łęgowe oraz ujścia rzek - teren inwestycji zlokalizowany jest poza 

takimi obszarami. 

b) obszary wybrzeży i środowisko morskie - teren inwestycji zlokalizowany jest poza 

takimi obszarami. 

c) obszary górskie lub leśne - teren inwestycji zlokalizowany jest poza takimi 

obszarami,  

d) obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne 

zbiorników wód śródlądowych - teren inwestycji zlokalizowany jest poza takimi 

obszarami. 

e) obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków 

roślin, grzybów i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych 

ochroną, w tym obszary Natura 2000, oraz pozostałe formy ochrony przyrody – 

teren inwestycji zlokalizowany jest w obrębie Solecko – Pacanowskiego Obszaru 

Chronionego Krajobrazu. Poza Obszarem Chronionego Krajobrazu na terenie 

inwestycji nie występują inne formy ochrony przyrody. 

f) obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone lub 

istnieje prawdopodobieństwo ich przekroczenia - teren inwestycji zlokalizowany 

jest poza takimi obszarami. 

g) obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub 

archeologiczne - teren inwestycji zlokalizowany jest poza takimi obszarami. 

h) gęstość zaludnienia - teren inwestycji zlokalizowany jest poza obszarami gęsto 

zaludnionymi. 

i) obszary przylegające do jezior - teren inwestycji zlokalizowany jest poza takimi 

obszarami. 

j) uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej - teren inwestycji zlokalizowany jest 

poza takimi obszarami. 

k) wody i obowiązujące dla nich cele środowiskowe - lokalizacja oraz charakter 

inwestycji nie spowodują zagrożenia dla osiągnięcia celów środowiskowych przez 

JCWPd i JCWP. 
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3.1.1. Warunki hydrologiczne. 

 Teren inwestycji położony jest w regionie wodnym Środkowej Wisły, na obszarze 

jednolitych części wód powierzchniowych Pobocznica (Europejski kod JCWP 

PLRW200062178869). Pobocznica (typ JCWP: potok wyżynny węglanowy z substratem 

drobnoziarnistym na lessach i lessopodobnych) jest niemonitorowaną, silnie zmienioną 

częścią wód w dobrym stanie. 

Dla w/w JCWP celem środowiskowym zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów                

z dnia 18 października 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze 

dorzecza Wisły (Dz.U. 2016 poz. 1911 z późn. zm.) jest utrzymanie dobrego potencjału 

ekologicznego oraz dobrego stanu chemicznego. Zgodnie z w/w Rozporządzeniem 

osiągnięcie w/w celu zarówno dla JCWP Pobocznica jest niezagrożone. 

Ponadto celem środowiskowym dla jednolitych części wód powierzchniowych 

wyznaczonych jako sztuczne lub silnie zmienione zgodnie z art. 57 Ustawy z dnia 20 lipca 

2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2268) jest ochrona tych wód oraz poprawa ich 

potencjału ekologicznego i stanu chemicznego, tak aby osiągnąć co najmniej dobry potencjał 

ekologiczny i dobry stan chemiczny wód powierzchniowych, a także zapobieganie 

pogorszeniu ich potencjału ekologicznego i stanu chemicznego. Planowana inwestycja nie 

wpłynie na realizację w/w celów. 

W odległości ok. 540 m w kierunku północno-wschodnim względem terenu inwestycji 

ma swoje koryto rzeka Pobocznica. Ponadto przy północnej i wschodniej granicy terenu 

inwestycji przebiegają rowy melioracyjne. Na terenie inwestycji, w centralnej części, znajduje 

się oczko wodne o powierzchni ok. 10 m2 – pozostałość po niewielkim wyrobisku piasku, 

zwierciadło wody znajduje się na głębokości ok. 1 m. W pobliżu terenu inwestycji nie 

znajdują się obszary wodno-błotne ani obszary o niskim zaleganiu wód gruntowych. 

Analiza map dostępnych na stronie internetowej Informatycznego Systemu Osłony 

Kraju (www.isok.gov.pl) przedstawiających obszary zagrożenia powodziowego pokazała, że 

teren planowanej inwestycji nie znajduje się na obszarach zagrożonych powodzią. 
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3.1.2. Warunki geologiczne i hydrogeologiczne. 

Zgodnie z charakterystyką przedstawioną w Centralnej Bazie Danych Geologicznych 

pod względem geologicznym teren planowanej inwestycji w północno-zachodniej części 

stanowią wapienie organodetrytyczne, siarkonośne, żwiry, piaskowce i gipsy, zaś w 

południowo-wschodniej części – gliny zwałowe, ich zwietrzeliny oraz piaski i żwiry 

lodowcowe.  

Zgodnie z Mapą Hydrogeologiczną Polski w skali 1:50000 arkusz 919 Pacanów, 

G.Herman, PIG, Warszawa 1997r. teren inwestycji zlokalizowany jest w obszarze 

pozbawionym użytkowego piętra wodonośnego.  

Zgodnie z Mapą Hydrogeologiczną Polski Pierwszy Poziom Wodonośny 

Występowanie i Hydrodynamika w skali 1:50000 arkusz 919 Pacanów, M. Szczerbicka, A. 

Gorczyński, PIG, Warszawa 2006r. teren inwestycji zlokalizowany jest w obrębie jednostki 

pierwszego poziomu wodonośnego 6 pd,[I]/w/zwwP/Q-Ng. W jednostce tej pierwszy poziom 

wodonośny związany jest z utworami czwartorzędu i neogenu. Utworami dominującymi w 

obszarze są piaski drobnoziarniste, którym towarzyszą utwory nie wodonośne – lessy.  Z 

obserwacji terenowych wynika że na przedmiotowym obszarze występują głównie piaski, 

które miejscami były wydobywane (na terenie inwestycji miejscowo występują doły – 

niewielkie wykopy). Zgodnie z w/w mapą teren inwestycji to obszar o zróżnicowanych 

warunkach występowania i własnościach warstw wodonośnych – zwierciadło nieciągłe o 

zmiennym charakterze. Pierwszy poziom wodonośny nie jest głównym użytkowym 

poziomem wodonośnym.   

Teren planowanej inwestycji został zlokalizowany w regionie wodnym Górnej Wisły 

w obszarze jednolitych części wód podziemnych JCWPd nr 115 (PLGW2000115). 

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w 

sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (Dz.U. 2016 poz. 1911 z 

późn. zm.) dla JCWPd nr 115 stan ilościowy został określony jako dobry, zaś stan chemiczny 

jako słaby. Zgodnie z w/w rozporządzeniem celem środowiskowym dla JCWPd nr 115 jest 

utrzymanie dobrego stanu ilościowego i osiągnięcie dobrego stanu chemicznego tych części 

wód. Osiągnięcie tych celów dla JCWPd nr 115 jest zagrożone.  
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Ponadto celem środowiskowym dla jednolitych części wód podziemnych zgodnie               

z art. 59 Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. 2017 poz. 1566 ze zm.) jest:  

 zapobieganie lub ograniczanie wprowadzania do nich zanieczyszczeń;  

 zapobieganie pogorszeniu oraz poprawa ich stanu;  

 ich ochrona i podejmowanie działań naprawczych, a także zapewnianie 

równowagi między poborem a zasilaniem tych wód, tak aby osiągnąć ich 

dobry stan. 

Ponadto Ramowa Dyrektywa Wodna w art. 4 przewiduje dla wód podziemnych 

następujące główne cele środowiskowe: 

 zapobieganie dopływowi lub ograniczenie dopływu zanieczyszczeń do wód 

podziemnych, 

 zapobieganie pogarszaniu się stanu wszystkich części wód podziemnych                     

(z zastrzeżeniami wymienionymi w RDW), 

 zapewnienie równowagi pomiędzy poborem a zasilaniem wód podziemnych. 

 wdrożenie działań niezbędnych dla odwrócenia znaczącego, utrzymującego 

się, rosnącego trendu stężenia każdego zanieczyszczenia powstałego wskutek 

działalności człowieka. 

Teren planowanej inwestycji nie jest położony w obszarze żadnego Głównego 

Zbiornika Wód Podziemnych. 

3.1.3. Położenie względem ujęć wodnych. 

Zgodnie z informacjami zawartymi na stronie internetowej 

https://wodypolskie.bip.gov.pl, teren inwestycji położony jest poza strefami ochronnymi 

powierzchniowych i podziemnych ujęć wodnych. Zgodnie z portalem 

http://epsh.pgi.gov.pl/epsh/ w odległości 9,5 km od terenu inwestycji nie ma ujęć wód 

podziemnych o poborze rejestrowanym tzn. ujęć wymagających pozwolenia wodno-

prawnego.  

3.1.4. Stan powietrza atmosferycznego. 

Zgodnie z danymi uzyskanymi z Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska z 

Wydziałem w Kielcach (załącznik nr 6) stan zanieczyszczeń powietrza dla miejscowości 

https://wodypolskie.bip.gov.pl/
http://epsh.pgi.gov.pl/epsh/
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Strzelce, gm. Oleśnica (pow. konecki) nie przekracza dopuszczalnych poziomów. W tabeli 

poniżej przedstawiono tło zanieczyszczeń powietrza. 

Tabela 2. Stan zanieczyszczeń powietrza w gminie Mnin. 

Zanieczyszczenie Poziom stężenia 

Dwutlenek siarki 7 µg/m3 

Dwutlenek azotu 15 µg/m3 

Pył zawieszony PM10 28 µg/m3 

Pył zawieszony PM2.5 20 µg/m3 

Benzen 1 µg/m3 

Ołów 0,02 µg/m3 

3.1.5. Położenie względem najbliższych terenów chronionych 

akustycznie. 

Zarówno teren inwestycji, jak i tereny z nim sąsiadujące nie są objęte miejscowym 

planem zagospodarowania przestrzennego, zatem ich kwalifikacji jako terenów chronionych 

akustycznie zgodnie z art. 115 Ustawy z dn. 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska                  

(t.j. Dz.U. 2018 poz. 799) dokonuje się na podstawie faktycznego zagospodarowania                                 

i wykorzystywania. Ponadto klasyfikacji akustycznej dokonano w oparciu o Rozporządzenie 

Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu 

w środowisku (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 112). 

W tabeli poniżej przedstawiono najbliższe względem planowanej inwestycji 

zabudowania chronione akustycznie. 

Tabela 3. Najbliższe tereny chronione akustycznie. 

Lokalizacja 
Rodzaj 

zabudowy 

Położenie 

w 

kierunku 

Odległość od 

granicy terenu 

inwestycji 

[m] 

Dopuszczalny 

poziom hałasu [dB]* 

Pora 

dnia 

Pora 

nocy 

Działka nr ewid. 200/1, 203/1 – 

obr. 0004 Kępie 

Zabudowa 

zagrodowa 
S ok. 365 55 45 

Działka nr ewid. 219 – obr. 0004 

Kępie 

Zabudowa 

zagrodowa 
S ok. 380 55 45 

Działka nr ewid. 262/2 – obr. 

0004 Kępie 

Zabudowa 

zagrodowa 
S ok. 510 55 45 

Działka nr ewid. 263/1 – obr. 

0004 Kępie 

Zabudowa 

zagrodowa 
S ok. 530 55 45 

Działka nr ewid. 265/1 – obr. 

0004 Kępie 

Zabudowa 

zagrodowa 
S ok. 540 55 45 



35 

 

Działka nr ewid. 103/12, 103/13 

– obr. 0006 Oleśnica 

Zabudowa 

mieszkaniowa 

jednorodzinna 

S-E ok. 830 50 40 

Działka nr ewid. 59/1 – obr. 0006 

Oleśnica 

Zabudowa 

mieszkaniowa 

jednorodzinna 

E ok. 1160 50 40 

Działka nr ewid. 48 – obr. 0006 

Oleśnica 

Zabudowa 

mieszkaniowa 

jednorodzinna 

E ok. 1165 50 40 

Działka nr ewid. 13 – obr. 0006 

Oleśnica 

Zabudowa 

mieszkaniowa 

jednorodzinna 

E ok. 1190 50 40 

Działka nr ewid. 469 – obr. 0011 

Sufczyce 

Zabudowa 

zagrodowa 
E ok. 1165 55 45 

Działka nr ewid. 456 – obr. 0011 

Sufczyce 

Zabudowa 

zagrodowa 
N-E ok. 870 55 45 

Działka nr ewid. 429 – obr. 0011 

Sufczyce 

Zabudowa 

zagrodowa 
N-E ok. 790 55 45 

Działka nr ewid. 421 – obr. 0011 

Sufczyce 

Zabudowa 

zagrodowa 
N-E ok. 700 55 45 

Działka nr ewid. 696 – obr. 0010 

Strzelce 

Zabudowa 

mieszkaniowa 

jednorodzinna 

N-W ok. 730 50 40 

Działka nr ewid. 680 – obr. 0010 

Strzelce 

Zabudowa 

zagrodowa 
N-W ok. 770 55 45 

Działka nr ewid. 641/1 – obr. 

0007 Pieczonogi 

Zabudowa 

zagrodowa 
W ok. 1150 55 45 

Działka nr ewid. 642/2 – obr. 

0007 Pieczonogi 

Zabudowa 

zagrodowa 
W ok. 1100 55 45 

Działka nr ewid. 643 – obr. 0007 

Pieczonogi 

Zabudowa 

zagrodowa 
W ok. 1090 55 45 

Działka nr ewid. 644 – obr. 0007 

Pieczonogi 

Zabudowa 

zagrodowa 
W ok. 1085 55 45 

Działka nr ewid. 645 – obr. 0007 

Pieczonogi 

Zabudowa 

zagrodowa 
W ok. 960 55 45 

Działka nr ewid. 646 – obr. 0007 

Pieczonogi 

Zabudowa 

zagrodowa 
W ok. 960 55 45 

Działka nr ewid. 29/2 – obr. 0004 

Kępie 

Zabudowa 

zagrodowa 
S ok. 440 55 45 

Działka nr ewid. 33/3 – obr. 0004 

Kępie 

Zabudowa 

zagrodowa 
S ok. 440 55 45 

Działka nr ewid. 197/1 – obr. 

0004 Kępie 

Zabudowa 

zagrodowa 
S ok. 430 55 45 

* Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych 

poziomów hałasu w środowisku (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 112) 
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Rysunek 3. Najbliższe względem terenu inwestycji zabudowania chronione akustycznie. 
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Rysunek 4. Najbliższe względem terenu inwestycji zabudowania chronione akustycznie. 



38 

 

 
Rysunek 5. Najbliższe względem terenu inwestycji zabudowania chronione akustycznie. 
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Rysunek 6. Najbliższe względem terenu inwestycji zabudowania chronione akustycznie. 



40 

 

3.1.6. Położenie względem zabytków chronionych. 

W bliskim sąsiedztwie terenu planowanej inwestycji (w promieniu 0,5) nie występują 

zabytki chronione wpisane do rejestru zabytków nieruchomych Wojewódzkiego 

Konserwatora Zabytków (zgodnie z danymi opublikowanymi na stronie Narodowego 

Instytutu Dziedzictwa: www.nid.pl; stan na 31 marca 2019 r.). 

3.1.7. Opis elementów przyrodniczych objętych zakresem 

przewidywanego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na 

środowisko. 

3.1.7.1. Flora. 

Inwentaryzacja roślinności na terenie inwestycji została wykonana 27.05.2019 r. 

Inwentaryzacja roślinności została wykonana metodą zdjęcia fitosocjologicznego. Wykonane 

zdjęcie fitosocjologiczne przedstawia strukturę pionową roślinności w następujący sposób:  

- warstwa A – warstwa drzew, zaczyna się powyżej wysokości 5 m, 

- warstwa B – warstwa krzewów, znajduje się na wysokości od 0,5 m do wysokości 5 

m, 

- warstwa C – warstwa ziół, znajduje się na wysokości 0-0,5 m (niekiedy więcej). 

Dodatkowo zdjęcie fitosocjologiczne przedstawia ułożenie poziome roślinności, jest 

ono wyrażone pokryciem poszczególnych warstw wyrażonym w %.  

Każdemu gatunkowi znajdującemu się w spisie zdjęcia fitosocjologicznego przypisano 

stopnie ilościowości oraz towarzyskości.  

Ilościowość przedstawia pokrycie każdego gatunku z osobna na powierzchni zdjęcia. 

W celu przedstawienia ilościowości zastosowano pięciostopniową skalę Braun-Blanqueta, 

która wygląda następująco (zgodnie z „Fitosocjologia stosowana „ Czesław Wysocki, Piotr 

Sikorski, Wyd. SGGW Warszawa 2002 r.): 

- 5 - liczba osobników dowolna, pokrywanie więcej niż 75% powierzchni zdjęcia, 

- 4 – liczba osobników dowolna, pokrywania 50-75% powierzchni zdjęcia, 

- 3 – liczba osobników dowolna, pokrywanie 25-50% powierzchni zdjęcia, 

- 2 – liczba osobników duża, pokrywanie 5-25% powierzchni zdjęcia, 
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- 1 – liczba osobników duża (5-50 okazów), pokrywanie nie przekraczające 5% 

powierzchni zdjęcia, 

- + - liczba osobników mała (2-5 okazów), pokrywanie nieznaczne, 

- r – liczba osobników bardzo mała (1 okaz), pokrywanie znikome. 

Towarzyskość przedstawia stosunki przestrzenne roślin występujących w spisie 

zdjęcia fitosocjologicznego, określając czy rośliny danego gatunku występują pojedynczo, 

czy w skupieniach. W celu opisania towarzyskości również posłużono się pięciostopniową 

skalą zaproponowaną przez Braun-Blanqueta. Skala wygląda następująco: 

- 1 – gatunki rosnące pojedynczo, osobniki są od siebie odizolowane, 

- 2 – gatunki rosnące w grupach lub kępach, 

- 3 – gatunki rosnące w kępach tworzących małe płaty lub poduchy, 

- 4 – gatunki rosnące w większych płatach lub kobiercach, małe kolonie, 

- 5 – gatunki rosnące łanowo. 

W zdjęciu fitosocjologicznym, przy danym gatunku rośliny pierwsza wartość oznacza 

ilościowość, natomiast druga wartość podana po „.” oznacza towarzyskość. 

Miejsca wykonania zdjęć fitosocjologicznych, a także ich wyniki przedstawiono 

w załączniku nr 2.  

Na terenie inwestycji nie stwierdzono występowania roślin z gatunków chronionych 

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie 

ochrony gatunkowej roślin (Dz.U. 2014 poz. 1409). Na terenie planowanej inwestycji nie 

stwierdzono również występowania gatunków roślin będących przedmiotem zainteresowania 

Wspólnoty zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010r. 

w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania 

Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszaru kwalifikującego się do uznania lub 

wyznaczenia, jako obszar Natura 2000 (t.j. Dz.U. 2014 nr 0 poz. 1713). 

3.1.7.2. Zbiorowiska roślinne. 

Na terenie inwestycji stwierdzono występowanie zbiorowisk roślinnych należących do 

klasy (zgodnie z „Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski” 

W. Matuszkiewicz, Wyd. Wydawnictwo Naukowe PWN, 2013):  
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- Molinio-Arrhenatheretea - półnaturalne i antropogeniczne darniowe zbiorowiska 

łąkowe i pastwiskowe na mezotroficznych i eutroficznych niezabagnionych glebach 

mineralnych i organiczno-mineralnych, ewentualnie na zmineralizowanych i 

podsuszonych murszach wytworzonych z torfu niskiego. Zbiorowiska tej klasy są 

rozpowszechnione na całym obszarze eurosyberyjskim na niżu, na podgórzu i w 

piętrach reglowych w górach; 

- Koelerio glaucae-Corynephoretea canescentis – obejmuje murawy suchych i raczej 

ubogich piaszczystych lub żwirowych siedlisk niewapiennych; 

- Querco-Fagetea - europejskie mezotroficzne i eutroficzne lasy liściaste zrzucające 

liście na zimę; porastają gleby mineralne o różnym stopniu wilgotności; 

- Rhamno-prunetea – zbiorowiska formacji krzewiastej związane z funkcjonowaniem 

lasu, o różnym walorze dynamicznym. Częściowo są to naturalne zbiorowiska 

otulinowe, które tworzą w strefie ekotonowej pas zarośli bezpośrednio przylegający 

do lasu i graniczący od zewnątrz ze zbiorowiskami okrajkowymi. Zarośla te ponadto 

często występują jako fazy degeneracyjne zbiorowisk leśnych, stadia sukcesyjne 

regeneracji lasu, a przede wszystkim jako zadrzewienia śródpolne w postaci kęp, 

pasów lub półnaturalnych żywopłotów wyznaczających często granice własności lub 

porastających zbocza tarasów przeciwerozyjnych. 

Mapa przedstawiająca zbiorowiska roślinne zidentyfikowane na przedmiotowym 

terenie znajduje się w załączniku nr 3.  

Na terenie inwestycji nie stwierdzono występowania cennych siedlisk przyrodniczych 

będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty wymienionych w rozporządzeniu 

Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz 

gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru 

obszaru kwalifikującego się do uznania lub wyznaczenia jako obszar Natura 2000 (t.j. Dz. U. 

z 2014, poz. 1713). 

3.1.7.3. Fauna. 

Inwentaryzację przyrodniczą na potrzeby przedmiotowego opracowania 

przeprowadzono w maju 2019 r. W trakcie inwentaryzacji nie prowadzono obserwacji 

ichtiofauny. Badania terenowe przeprowadzono na działce, którą zajmowała będzie 

planowana inwestycja oraz na obszarze leżącym w pasie 50 m od tego terenu. 
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Płazy  

Płazy to zwierzęta ziemno-wodne, których rozród odbywa się wyłącznie w 

środowisku wodnym. W dostępnej literaturze naukowej poświęconej płazom, jako 

podstawowy sposób inwentaryzacji wskazana jest obserwacja zbiorników wodnych 

okresowych i stałych, cieków wodnych oraz ich najbliższych okolic. W trakcie obserwacji 

należy zwracać szczególną uwagę na osobniki dorosłe, formy młodociane, skrzek oraz 

odgłosy godowe.   

W granicach terenu inwestycji znajdują dwa bardzo małe zbiorniki wodne. Są to 

naturalnie wypełnione wodą zagłębienia terenu, prawdopodobnie zasilane z wód 

podziemnych. Jeden zbiornik ma powierzchnię około 20 m2, głębokość w granicach około 40-

50 cm i lustro wody na poziomie około 60 cm p.p.t. Drugi zbiornik ma powierzchnię około 15 

m2, głębokość w granicach około 20-40 cm i lustro wody na poziomie około 20 cm p.p.t. 

Obydwa są mocno zarośnięte przez drzewa, krzewy i roślinność trawiastą. W okolicy i na 

terenie inwestycji znajdują się również rozległe tereny podmokłe. Są to bardzo dobre 

warunki, odpowiednie do rozrodu, umożliwiające życie i rozwój tej grupy zwierząt. 

Mimo tego, w trakcie prowadzonej inwentaryzacji w dniach 27.05.2019 r. (godziny 

popołudniowe) i 29.05.2019 r. (godziny przedpołudniowe, okolice południa oraz godziny 

popołudniowe), nie zaobserwowano żadnego przedstawiciela gatunku z grupy płazów.  

 

Gady 

Inwentaryzację gadów prowadzono w dniach 27.05.2019 r. (godziny popołudniowe) i 

29.05.2019 r. (godziny przedpołudniowe, okolice południa oraz godziny popołudniowe). 

Prace terenowe polegały na obserwacji miejsc potencjalnego występowania gadów w obrębie 

obszaru oddziaływania planowanej inwestycji. Podczas inwentaryzacji zwracano szczególną 

uwagę na siedliska eksponowane na słońce i ich okolice, sterty drewna i kamieni oraz 

zbiorniki i cieki wodne, czyli miejsca stanowiące potencjalne kryjówki gadów.  

W trakcie inwentaryzacji przyrodniczej zaobserwowano jednego przedstawiciela 

gatunku spośród gadów występujących w Polsce, a mianowicie osobnika gatunku jaszczurka 

zwinka (Lacerta agilis). Gatunek ten jest objęty ochroną częściową wedle ustawy (Dz. U. 

2016, poz. 2183), jednakże występuje on powszechnie i dość licznie na terenie całego kraju. 

Zajęcie części siedliska, z uwagi na skalę inwestycji nie wpłynie na stan populacji gatunku 

zarówno w skali lokalnej jak i globalnej. 
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Ptaki  

Inwentaryzację awifauny prowadzono metodą obserwacji bezpośredniej w transektcie 

w trakcie przemarszu. Obserwacje prowadzono przy pomocy sprzętu optycznego lornetki o 

powiększeniu 10. Oprócz identyfikacji gatunków ptaków występujących w obszarze 

oddziaływania planowanej inwestycji, identyfikację gatunków prowadzono w oparciu o 

rozpoznanie głosów. Część z głosów nagrywano za pomocą urządzenie ZOOM H1. 

Obserwacje były prowadzone w dniach 27.05.2019 r. (godziny popołudniowe) i 29.05.2019 r. 

(godziny przedpołudniowe, okolice południa oraz godziny popołudniowe). 

W załączniku nr 1 przedstawiono lokalizację transektu oraz miejsca, w których 

obserwowano poszczególne gatunki.  

W tabeli poniżej przedstawiono listę obserwowanych gatunków ptaków, wraz z 

podaniem maksymalnej liczby osobników obserwowany lub słyszanych (podczas jednego 

dnia inwentaryzacji). 

 

Tabela 4. Zinwentaryzowane gatunki ptaków. 

Obserwowany gatunek 

Nazwa polska Nazwa łacińska 

Przepiórka Coturnix coturnix 

Bażant Phasianus colchicus 

Kuropatwa Perdix perdix 

Bocian biały Ciconia ciconia 

Dymówka Hirundo rustica 

Pliszka siwa Motacilla alba 

Skowronek  Alauda arvensis 

Lerka Lullula arborea 

Świergotek łąkowy Anthus pratensis 

Słowik rdzawy Luscinia megarhynchos 

Gąsiorek Lanius collurio 

Piecuszek Phylloscopus trochilus 

Trznadel Emberiza citrinella 

Kukułka Cuculus canorus 

Sroka  Pica pica 

Sójka  Garrulus glandarius 

Grzywacz Columba palumbus 

Sierpówka Streptopelia decaocto 

Kawka Corvus monedula 

Kos Turdus merula 
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Zięba Fringilla coelebs 

Wrona siwa Corvus cornix 

Pustułka Falco tinnunculus 

Myszołów Buteo buteo 

 

Spośród zinwentaryzowanych gatunków ptaków trzy gatunki nie są objęte żadną 

formą ochrony, a są to kuropatwa, bażant i grzywacz, które są gatunkami łownymi zgodnie z 

rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 11 marca 2005 r. w sprawie ustalenia listy 

gatunków zwierząt łownych (Dz. U 2005r. Nr 45, poz. 433 i 434). Sroka, kawka i wrona siwa 

objęte są ochroną częściową zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 16 

grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U. 2016, poz. 2183). Reszta 

gatunków jest objęta ochroną ścisłą (Dz. U. 2016, poz. 2183). Bocian biały, pustułka i wróbel 

są dodatkowo objęte ochroną ścisłą czynną. Wszystkie zinwentaryzowane gatunki są 

gatunkami dość pospolitymi i licznymi. W przypadku większości gatunków ich obecność na 

omawianym terenie występuje tylko w przelotach i nie są to tereny lęgowe, wyjątek stanowi 

lerka, skowronek i świergotek łąkowy oraz przepiórka, kuropatwa i bażant, jednakże prace na 

tym terenie będą wykonywane poza ich okresem lęgowym, a zmniejszenie potencjalnego 

siedliska o dane działki nie będzie miało wpływu na ich liczebność.  

 

Ssaki 

Z uwagi na obecne zagospodarowanie terenu zdecydowano się na obserwacje 

prowadzone trzema metodami:  

 Poszukiwania i identyfikacji śladów bytowania i żerowania 

 Poszukiwania i identyfikacji tropów i kryjówek (w tym charakterystycznych dla kreta, 

chomika europejskiego - zastosowano metodę inwentaryzacji zaproponowaną do 

prowadzenia monitoringu chomika europejskiego w ramach Państwowego 

Monitoringu Środowiska w publikacji „Makomaska-Juchiewicz, M. Bonk M. (red.) 

2015. Monitoring gatunków zwierząt. Przewodnik metodyczny. Część IV. GIOŚ, 

Warszawa.” 

 Poszukiwania i identyfikacji martwych osobników 

 

Obserwacje były prowadzone w dniach 27.05.2019 r. (godziny popołudniowe) i 

29.05.2019 r. (godziny przedpołudniowe, okolice południa oraz godziny popołudniowe). W 
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poniższej tabeli wymieniono gatunki ssaków, których obecność zaobserwowano podczas 

wizyty terenowej. 

Tabela 5. Zinwentaryzowane gatunki ssaków. 

Nazwa polska Nazwa łacińska 

Lis pospolity Vulpes vulpes 

Sarna  Capreolus capreolus 

Dzik Sus scrofa 

Zając szarak  Lepus europaeus 

Tchórz zwyczajny Mustela putorius 

Nornica ruda Myodes glareolus 

Mysz polna Apodemus agrarius 

Nornik zwyczajny Microtus arvalis 

Nornik północny Microtus oeconomus 

Kret Talpa europaea 

 

Lis pospolity, sarna, dzik, zając szarak i tchórz zwyczajny są to gatunki zwierząt 

łownych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 11 marca 2005 r. w sprawie 

ustalenia listy gatunków zwierząt łownych (Dz. U 2005r. Nr 45, poz. 433 i 434). Nornik 

zwyczajny, nornik północny, nornica ruda i mysz polna nie są objęte żadną formą ochrony 

zgodnie z ustawą (Dz. U. 2016, poz. 2183). Kret jest objęty ochroną częściową wedle ustawy 

(Dz. U. 2016, poz. 2183). Bezpośrednio sam teren inwestycji dla wielu z wymienionych 

gatunków faktycznie jest miejscem bytowania. Dla części jest to jedynie potencjalne miejsce 

żerowania, a obecność niektórych z nich zaobserwowano na terenach sąsiadujących z 

inwestycją, a nie na terenie samej inwestycji. Zinwentaryzowane gatunki ssaków są 

gatunkami pospolitymi występującymi na większości terenu Polski. Zmniejszenie 

potencjalnego siedliska o daną działkę nie będzie miało wpływu na ich liczebność.  

3.1.7.4. Grzyby. 

Podczas wizyty terenowej na terenie inwestycji nie stwierdzono występowania 

gatunków grzybów chronionych na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 

9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej grzybów (Dz.U. 2014 poz. 1408). 
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3.1.7.5. Korytarze ekologiczne. 

Zgodnie z informacjami zawartymi w serwisie http://mapa.korytarze.pl/ teren 

inwestycji zlokalizowany jest poza korytarzami ekologicznymi. 

3.1.7.6. Bioróżnorodność. 

Zgodnie z konwencją o różnorodności biologicznej, sporządzoną w Rio de Janeiro 

dnia 5 czerwca 1992 r. (Dz.U. 2002 nr 184 poz. 1532) różnorodność biologiczna — oznacza 

zróżnicowanie wszystkich żywych organizmów pochodzących, inter alia, z ekosystemów 

lądowych, morskich i innych wodnych ekosystemów oraz zespołowa ekologicznych, których 

są one częścią. Dotyczy to różnorodności w obrębie gatunku, pomiędzy gatunkami oraz 

ekosystemami. 

Ocena różnorodności genetycznej wymaga skomplikowanych badań laboratoryjnych 

natomiast ocena różnorodności ekosystemowej w związku z brakiem jednolitej skali typów 

ekosystemów nieostrości granic wielu ekosystemów, a także zróżnicowania ich składu 

gatunkowego w przestrzeni i czasie, jest zadaniem skomplikowanym i czasochłonnym. 

W związku z powyższym dla planowanej inwestycji określono jedynie bioróżnorodność 

gatunkową (zróżnicowanie, bogactwo gatunkowe), która jest podstawową i najczęściej 

stosowaną miarą bioróżnorodności. 

Na podstawie dotychczasowego wykorzystania większości terenu inwestycji, a także 

na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji fauny oraz flory, bioróżnorodność 

przyrodniczą na danym terenie oceniono jako niską (małe bogactwo gatunkowe). 

3.1.7.7. Obszary chronione na podstawie ustawy o ochronie przyrody. 

Wokół terenu planowanej inwestycji znajdują się tereny objęte ochroną na podstawie 

ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (t. j.: Dz.U. z 2018 r. poz. 1614 z późn. 

zm.), które zostały wymienione w tabeli poniżej. Podzielono je na grupy uwzględniając formę 

ochrony przyrody, a także podano ich odległości względem terenu inwestycji (w promieniu 

10 km). 
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Tabela 6. Najbliższe obszary chronione na podstawie ustawy o ochronie przyrody (źródło: 

geoserwis.gdos.gov.pl/mapy). 

Nazwa [km] 

REZERWATY 

Brak obszarów 

PARKI KRAJOBRAZOWE 

Szaniecki Park Krajobrazowy - otulina 9.8 

PARKI NARODOWE 

Brak obszarów 

OBSZARY CHRONIONEGO KRAJOBRAZU 

Solecko-Pacanowski w obszarze 

Chmielnicko-Szydłowski 8.0 

Szaniecki 9.8 

ZESPOŁY PRZYRODNICZO-KRAJOBRAZOWE 

brak nazwy (gm. Tuczępy) 9.7 

Tarczyn 10.0 

NATURA 2000 OBSZARY SPECJALNEJ OCHRONY 

Brak obszarów 

NATURA 2000 SPECJALNE OBSZARY OCHRONY 

Ostoja Szaniecko-Solecka PLH260034 8.5 

STANOWISKA DOKUMENTACYJNE 

Brak obszarów 

UŻYTEK EKOLOGICZNY 

Brak obszarów 

POMNIKI PRZYRODY 

W promieniu 10 km od terenu inwestycji zlokalizowanych 

jest około 125 pomników przyrody. Najbliższy w odległości 

ok. 7.7 km od terenu inwestycji. 
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Rysunek 7. Najbliższe formy ochrony przyrody (źródło: geoserwis.gdos.gov.pl). 
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Teren inwestycji znajduje się w granicach Solecko-Pacanowskiego Obszaru 

Chronionego Krajobrazu powołanego Uchwałą Nr XXXV/621/13 Sejmiku Województwa 

Świętokrzyskiego z dnia 23 września 2013 r. dotyczącą wyznaczenia Solecko-Pacanowskiego 

Obszaru Chronionego Krajobrazu (Dz. Urz. Województwa Świętokrzyskiego z 2013 r. poz. 

3313).  

Zgodnie z §4 ust. 1 w/w Uchwały na Obszarze zakazuje  się:  

1) zabijania  dziko występujących zwierząt, niszczenia  ich  nor,  legowisk,  innych  

schronień i miejsc   rozrodu  oraz  tarlisk, złożonej  ikry,  z  wyjątkiem amatorskiego  połowu 

ryb  oraz  wykonywania czynności związanych z  racjonalną gospodarką rolną, leśną, rybacką  

i  łowiecką;  

2) likwidowania  i niszczenia  zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych,  

jeżeli nie  wynikają one z potrzeby  ochrony  przeciwpowodziowej  i zapewnienia 

bezpieczeństwa ruchu  drogowego  lub  wodnego  lub  budowy, odbudowy, utrzymania,  

remontów  lub naprawy  urządzeń  wodnych; 

3) dokonywania  zmian  stosunków  wodnych, jeżeli służą innym  celom niż ochrona  

przyrody  lub  zrównoważone  wykorzystanie użytków  rolnych i  leśnych  oraz racjonalna 

gospodarka wodna lub rybacka;  

4) likwidowania naturalnych  zbiorników  wodnych, starorzeczy i obszarów  wodno-

błotnych. 

Zakazy, o których mowa powyżej zgodnie z art. 4 ust. 2 w/w Uchwały nie dotyczą: 

1) terenów objętych ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gmin oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, dla 

których przeprowadzona ocena oddziaływania na środowisko wykazała brak znacząco 

negatywnego wpływu na ochronę przyrody obszaru chronionego krajobrazu; 

2) terenów objętych ustaleniami projektów planów zagospodarowania przestrzennego lub 

projektów studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, dla których 

przeprowadzona strategiczna ocena oddziaływania na środowisko wykazała brak znacząco 

negatywnego wpływu na ochronę przyrody obszaru chronionego krajobrazu; 
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3) realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których 

procedura dotycząca oceny oddziaływania na środowisko wykazała brak znacząco 

negatywnego wpływu na ochronę przyrody obszaru chronionego krajobrazu; 

4) ustaleń warunków zabudowy dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 

i zabudowy zagrodowej oraz obiektów i urządzeń budowlanych niezbędnych do jej 

użytkowania, pod warunkiem zapewnienia minimum 30% powierzchni biologicznie czynnej 

na danym terenie 

Zarówno etap realizacji inwestycji jak i jej użytkowania nie będą związane z 

łamaniem zakazów obowiązujących na terenie Solecko-Pacanowskiego Obszaru Chronionego 

Krajobrazu. Inwestycja nie będzie związana z zabijaniem dziko występujących zwierząt, 

niszczenia  ich  nor,  legowisk,  innych  schronień i miejsc rozrodu.  W związku z realizacją 

i użytkowaniem inwestycji nie będą niszczone zadrzewienia śródpolne, przydrożne 

i nadwodne. Inwestycja nie będzie związana ze zmianą stosunków wodnych oraz 

z likwidowaniem naturalnych zbiorników wodnych starorzeczy i obszarów wodno-błotnych. 

3.1.7.8. Krajobraz. 

W celu opisania wpływu planowanego przedsięwzięcia na krajobraz, zasięg 

przestrzenny prowadzenia analizy wpływu określono na ok. 500 m w każdym kierunku od 

granic działki, na której planowana jest inwestycja (powierzchnia obszaru prowadzenia 

analizy wynosi ok. 194,5 ha). Zasięg przestrzenny obrazuje poniższa mapa, na której na żółto 

zaznaczono teren planowanej inwestycji, a na niebiesko obszar, na którym prowadzono 

analizę wpływu.  
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Rysunek 8. Zasięg przestrzenny prowadzenia analizy wpływu planowanego przedsięwzięcia na krajobraz 

(geoportal.gov.pl). 

Na podstawie danych z map satelitarnych, przeprowadzonej wizyty terenowej, a także 

podręcznika pt. „Przygotowanie opracowania pt. Identyfikacja i ocena krajobrazów – 

metodyka oraz główne założenia” na terenie prowadzenia analizy wpływu zidentyfikowano 

występujące tam krajobrazy. W w/w opracowaniu zaleca się, aby podstawowym materiałem 

kartograficznym, na którym należy przeprowadzić delimitację krajobrazów była cyfrowa 

mapa mikroregionów fizycznogeograficznych, która niestety nie została jeszcze opracowana, 

dlatego na potrzeby niniejszego opracowania posłużono się mapą satelitarną, a także danymi 

uzyskanymi podczas wizyty terenowej. Dzięki posiadanym danym na przedmiotowym terenie 

zidentyfikowano następujące typy krajobrazów: 

 Krajobraz o kodzie „B.6a”, zgodnie z tabelą nr 5 w/w podręcznika jest to krajobraz 

należący do: 

o działu „B” (Krajobrazy ukształtowane w wyniku wspólnego działania 

procesów naturalnych i świadomych modyfikacji pokrycia terenu i 

struktury przestrzennej przez człowieka),  
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o typu „6”(Krajobrazy rolnicze),  

o podtypu „6a” (Krajobrazy z przewagą wstęgowo ułożonych niewielkich 

pól ornych, łąk i pastwisk). 

Lokalizację zidentyfikowanych na przedmiotowym terenie typów krajobrazów 

przedstawia poniższa mapa. 

 

Rysunek 9. Typy krajobrazów zlokalizowane na przedmiotowym obszarze (geoportal.gov.pl). 

W celu zidentyfikowania przyrodniczych cech charakterystycznych krajobrazu 

posłużono się niektórymi walorami wymienionymi w tabeli nr 6 opracowania pt. 

„Przygotowanie opracowania pt. Identyfikacja i ocena krajobrazów – metodyka oraz główne 

założenia”. Wyniki zebrane w poniższej tabeli odnoszą się do całego terenu, który został 

poddany analizie wpływu przedsięwzięcia na krajobraz. 
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Tabela 7. Przyrodnicze cechy charakterystyczne krajobrazu. 

Lp. Cecha Kategorie cechy 
Wartość 

wskaźnika 
Jednostka pomiaru 

1 
siedliska Natura 

2000 
powierzchnia 

BRAK  

OBSZARÓW 
% powierzchni krajobrazu 

2 
obszary 

chronione 

łącznie obszary Natura 2000, 

parki narodowe, rezerwaty 

przyrody 

BRAK 

OBSZARÓW 
% powierzchni krajobrazu 

3 
obszary 

chronione 

łącznie parki krajobrazowe i 

obszary chronionego krajobrazu 

nie wchodzące do 2 

100  % powierzchni krajobrazu 

4 
cenne obiekty 

przyrodnicze 

pojedyncze formy geologiczne i 

geomorfologiczne, pomniki 

przyrody 

BRAK 

OBIEKTÓW  
liczba 

5 
cenne obiekty 

przyrodnicze 

małe zbiorniki wodne naturalne 

i sztuczne nie objęte siecią 

Natura 2000 

5  liczba 

6 pokrycie terenu lasy i tereny zadrzewione 15,54 % powierzchni krajobrazu 

7 pokrycie terenu 

pola orne, łąki, pastwiska, sady, 

plantacje, ugory, odłogi, inne 

tereny zielone 

82,17 % powierzchni krajobrazu 

8 pokrycie terenu 
wody (w tym rowy 

melioracyjne) 
0,52 % powierzchni krajobrazu 

9 pokrycie terenu 
obszary zabudowane (zabudowa 

mieszkaniowa i zagrodowa) 
0,19 % powierzchni krajobrazu 

10 pokrycie terenu nieużytki bagienne 
BRAK 

OBSZARÓW 
% powierzchni krajobrazu 

11 pokrycie terenu 
pozostałe tereny (w tym 

powierzchnie dróg) 
1,58 % powierzchni krajobrazu 

  



55 

 

W celu zidentyfikowania kulturowo-historycznych cech charakterystycznych 

krajobrazu posłużono się niektórymi walorami wymienionymi w tabeli nr 7 opracowania pt. 

„Przygotowanie opracowania pt. Identyfikacja i ocena krajobrazów – metodyka oraz główne 

założenia”. Wyniki zebrane w poniższej tabeli odnoszą się do całego terenu, który został 

poddany analizie wpływu przedsięwzięcia na krajobraz. 

Tabela 8. Kulturowo-historyczne cechy charakterystyczne krajobrazu. 

Lp. Kategoria Wskaźnik Wartość wskaźnika 

1 
Obiekty 

archeologiczne 

Liczba/zajęta powierzchnia (ha) BRAK OBSZARÓW 

Stan zachowania - 

2 

Obiekty zabudowy 

wiejskiej (budynki 

mieszkalne i 

gospodarcze) 

Liczba/zajęta powierzchnia (ha) 30/ok. 0,37 ha 

Stan zachowania Stan dobry 

3 
Infrastruktura 

komunikacyjna 

Zajęta powierzchnia (ha) Ok. 1,95 ha 

Stan zachowania Stan dobry 

Zajęta powierzchnia (ha) Ok. 1 ha 

Stan zachowania Stan zły (drogi utwardzone i gruntowe) 

4 
Obiekty i kompleksy 

religijne 

Liczba/zajęta powierzchnia (ha) BRAK OBSZARÓW 

Stan zachowania - 

5 Cmentarze 
Liczba/zajęta powierzchnia (ha) BRAK OBSZARÓW 

Stan zachowania - 

6 

Obiekty dawnej 

architektury 

przemysłowej i 

rzemieślniczej 

Liczba/zajęta powierzchnia (ha) BRAK OBSZARÓW 

Stan zachowania - 

7 

Obiekty architektury 

dworskiej i 

rezydencjalnej 

Liczba/zajęta powierzchnia (ha) BRAK OBSZARÓW 

Stan zachowania - 

8 

Obiekty 

zainwestowania 

turystycznego i 

rekreacyjnego 

Liczba/zajęta powierzchnia (ha) BRAK OBSZARÓW 

Stan zachowania - 

9 
Obiekty użyteczności 

publicznej 

Liczba/zajęta powierzchnia (ha) BRAK OBSZARÓW 

Stan zachowania - 
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Waloryzacji krajobrazu dokonano w oparciu o niektóre cechy syntetyczne krajobrazu 

wymienione w tabeli nr 8 opracowania pt. „Przygotowanie opracowania pt. Identyfikacja i 

ocena krajobrazów – metodyka oraz główne założenia”. Część cech syntetycznych krajobrazu 

wymienionych w w/w opracowaniu pominięto m.in. ze względu na koniczność 

przeprowadzenia ankiety wśród mieszkańców. Do waloryzacji krajobrazu wybrano 

następujące cechy syntetyczne: 

 Trwałość, 

 Tradycja,  

 Unikatowość. 

Dodatkowo w celu waloryzacji posłużono się przyrodniczymi i kulturowo-

historycznymi walorami i krajobrazu. W przypadku cechy, jaką jest trwałość krajobrazu 

posłużono się skalą punktacji od 1 do 3 gdzie: 

 1 oznacza krajobrazy zmienne, 

 2 oznacza krajobrazy nietrwałe, 

 3 oznacza krajobrazy trwałe. 

W przypadku cechy, jaką jest tradycja krajobrazu w celu oceny krajobrazu nadano 

wartość 1 i 3 gdzie: 

 1 oznacza krajobraz nie noszący śladów obecności tradycji lokalnych i regionalnych, 

 3 oznacza krajobraz tradycyjny, czyli taki, w którym zarejestrowane są materialne, 

fizjonomiczne i/lub symboliczne dowody tradycji danej społeczności zamieszkującej 

opisywany obszar. 

W przypadku cechy, jaką jest unikatowość krajobrazu w celu oceny krajobrazu nadano 

wartość 1 i 3 gdzie:  

 1 oznacza krajobrazy przeciętne, nie cechujące się unikatowością, 

 3 oznacza krajobrazy, które na ponad 75% powierzchni reprezentują syntetyczne 

wyjątkowe cechy i właściwości. 
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W przypadku przyrodniczych walorów krajobrazu posłużono się skalą punktacji od 1 

do 3 gdzie: 

 1 oznacza krajobraz nie wykazujący się cennymi walorami przyrodniczymi, 

 2 oznacza krajobraz wykazujący w pewnej części walory cenne przyrodniczo, 

 3 oznacza krajobraz bardzo cenny przyrodniczo (tam gdzie występują obszary Natura 

2000, parki narodowe, rezerwaty przyrody). 

W przypadku kulturowo-historycznych cech krajobrazu również posłużono się skalą 

punktacji od 1 do 3 gdzie: 

 1 oznacza krajobraz nieposiadający walorów kulturowo-historycznych lub 

wykazujący je na mniej niż 10 % powierzchni, 

 2 oznacza krajobraz posiadający pewne cechy kulturowo-historyczne, 

 3 oznacza krajobraz wykazujący wiele cech kulturowo-historycznych. 

Wyniki oceny przedmiotowego krajobrazu z uwzględnieniem powyższych kryteriów 

przedstawia poniższa tabela. 

Tabela 9. Ocena krajobrazu na podstawie wybranych cech. 

Lp. Cecha krajobrazu Nadana wartość Wartość średnia 

1 Trwałość 2 

1,2 

2 Tradycja 1 

3 Unikatowość 1 

4 Walory przyrodnicze 1 

5 Walory kulturowo-historyczne 1 

Jak widać na podstawie oceny krajobrazu opartej o wybrane cechy krajobrazu, a także 

o subiektywnie nadane tym cechom wartości, przedmiotowy krajobraz nie charakteryzuje się 

unikatowością, trwałością i tradycją, a także wysokimi walorami przyrodniczymi, kulturowo-

historycznymi. 

Obszar prowadzenia analizy wpływu na krajobraz znajduje się w całości w granicach 

Solecko-Pacanowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu powołanego Uchwałą Nr 

XXXV/621/13 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 23 września 2013 r. 
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dotyczącą wyznaczenia Solecko-Pacanowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (Dz. Urz. 

Województwa Świętokrzyskiego z 2013 r. poz. 3313).  

Zgodnie z §4 ust. 1 w/w Uchwały na Obszarze zakazuje  się:  

1) zabijania  dziko występujących zwierząt, niszczenia  ich  nor,  legowisk,  innych  

schronień i miejsc   rozrodu  oraz  tarlisk, złożonej  ikry,  z  wyjątkiem amatorskiego  połowu 

ryb  oraz  wykonywania czynności związanych z  racjonalną gospodarką rolną, leśną, rybacką  

i  łowiecką;  

2) likwidowania  i niszczenia  zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych,  

jeżeli nie  wynikają one z potrzeby  ochrony  przeciwpowodziowej  i zapewnienia 

bezpieczeństwa ruchu  drogowego  lub  wodnego  lub  budowy, odbudowy, utrzymania,  

remontów  lub naprawy  urządzeń  wodnych; 

3) dokonywania  zmian  stosunków  wodnych, jeżeli służą innym  celom niż ochrona  

przyrody  lub  zrównoważone  wykorzystanie użytków  rolnych i  leśnych  oraz racjonalna 

gospodarka wodna lub rybacka;  

4) likwidowania naturalnych  zbiorników  wodnych, starorzeczy i obszarów  wodno-

błotnych. 

Zakazy, o których mowa powyżej zgodnie z art. 4 ust. 2 w/w Uchwały nie dotyczą: 

5) terenów objętych ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gmin oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, dla 

których przeprowadzona ocena oddziaływania na środowisko wykazała brak znacząco 

negatywnego wpływu na ochronę przyrody obszaru chronionego krajobrazu; 

6) terenów objętych ustaleniami projektów planów zagospodarowania przestrzennego lub 

projektów studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, dla których 

przeprowadzona strategiczna ocena oddziaływania na środowisko wykazała brak znacząco 

negatywnego wpływu na ochronę przyrody obszaru chronionego krajobrazu; 

7) realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których 

procedura dotycząca oceny oddziaływania na środowisko wykazała brak znacząco 

negatywnego wpływu na ochronę przyrody obszaru chronionego krajobrazu; 
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8) ustaleń warunków zabudowy dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 

i zabudowy zagrodowej oraz obiektów i urządzeń budowlanych niezbędnych do jej 

użytkowania, pod warunkiem zapewnienia minimum 30% powierzchni biologicznie czynnej 

na danym terenie 

Zarówno etap realizacji inwestycji jak i jej użytkowania nie będą związane z 

łamaniem zakazów obowiązujących na terenie Solecko-Pacanowskiego Obszaru Chronionego 

Krajobrazu. Inwestycja nie będzie związana z zabijaniem dziko występujących zwierząt, 

niszczenia  ich  nor,  legowisk,  innych  schronień i miejsc rozrodu.  W związku z realizacją 

i użytkowaniem inwestycji nie będą niszczone zadrzewienia śródpolne, przydrożne 

i nadwodne. Inwestycja nie będzie związana ze zmianą stosunków wodnych oraz 

z likwidowaniem naturalnych zbiorników wodnych starorzeczy i obszarów wodno-błotnych. 

3.2. Informacje na temat powiązań z innymi przedsięwzięciami, w 
szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć 
realizowanych, zrealizowanych lub planowanych, dla których 
wydano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, znajdujących 
się na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia, oraz 
w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub których 
oddziaływania mieszczą się w obszarze oddziaływania planowanego 
przedsięwzięcia – w zakresie, w jakim ich oddziaływania mogą 
prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym 
przedsięwzięciem. 

W najbliższym otoczeniu fermy to jest w odległości około 0,5 km od kurników nie 

występują obiekty inwentarskie związane z intensywnym chowem zwierząt gospodarskich. 

Biorąc pod uwagę powyższe nie występuje konieczność uwzględniania oddziaływania 

skumulowanego w przedmiotowym raporcie. 

3.3. Dotychczasowe użytkowanie terenu. 

Obecnie teren inwestycji stanowią obszary rolnicze, nieużytkowane. Na terenie 

inwestycji znajdują się łąki, ugory oraz zdziczały sad.   

3.4. Charakterystyka przedsięwzięcia. 

W ramach przedmiotowej inwestycji powstanie 12 kurników, w których będzie 

prowadzona produkcja brojlerów kurzych w łącznej ilości 3 250,8 DJP. Oprócz planowanych 

kurników w ramach inwestycji powstanie infrastruktura niezbędna m.in. w zakresie 

gospodarki wodno-ściekowej, zasilania w energię elektryczną, zasilania w energię cieplną 
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oraz gospodarki odpadami. Woda na potrzeby instalacji będzie dostarczona z planowanych 

studni, a w przypadku możliwości przyłączenia do wodociągu gminnego, również z tego 

wodociągu. Zasilanie w energię elektryczną będzie oparte o planowane przyłącze do sieci 

elektroenergetycznej, a w sytuacjach awaryjnych o agregat prądotwórczy. Ścieki 

przemysłowe i socjalno-bytowe oraz odpady (m.in. zwierzęta padłe) będą odbierane z fermy 

na podstawie umów z odbiorcami tych ścieków i odpadów. Ścieki przemysłowe oraz 

socjalno-bytowe będą odprowadzane do szczelnych zbiorników bezodpływowych, a 

następnie wozami asenizacyjnymi będą przewożone do oczyszczalni ścieków, gdzie zostaną 

oczyszczone. Część z ścieków technologicznych będzie przekazywana jako substrat do 

biogazowni. Odpady do czasu odbioru przez firmę zewnętrzną będą magazynowane 

selektywnie w wyznaczonych miejscach na terenie fermy, w przystosowanych do tego celu 

pojemnikach. Odpady będą zabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych. 

W trakcie normalnego użytkowania będą powstawały uboczne produkty pochodzenia 

zwierzęcego w postaci pomiotu oraz zwierząt padłych. Zwierzęta padłe oraz pomiot będą 

zagospodarowywane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

(WE) 1069/2009 z dnia 21 października 2009 r. określającego przepisy sanitarne dotyczące 

produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, 

i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 (rozporządzenie o produktach pochodzenia 

zwierzęcego) (Dz. U. UE L 300/1). Pomiot będzie przekazywany do biogazowni w celu 

produkcji energii lub  wykorzystywany jako nawóz naturalny zgodnie z ustawą o nawozach i 

nawożeniu, lub przekazywany do produkcji podłoża uprawowego w pieczarkarniach. Pasza 

dla hodowanych zwierząt będzie specjalnie dobierana do ich potrzeb fizjologicznych i wieku, 

będzie pochodziła z wyspecjalizowanych firm produkcyjnych. Pasza na terenie inwestycji 

będzie magazynowana w silosach paszowych. 

W załączniku nr 1 przedstawiono plan zagospodarowania terenu dla planowanych 

kurników. 

3.5. Warunki użytkowania terenu w fazie realizacji przedsięwzięcia. 

Teren budowy zostanie ogrodzony w myśl obowiązujących przepisów Prawa 

Budowlanego oraz bezpieczeństwa i higieny pracy. Roboty budowlane będą wykonywane 

przez firmę zewnętrzną posiadającą niezbędne kwalifikacje i uprawnienia. Na terenie budowy 

zostaną wyznaczone obszary magazynowania materiałów budowlanych i eksploatacyjnych 

oraz drogi wewnętrzne. Miejsca składowania sypkich materiałów budowlanych zostaną 
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utwardzone płytami betonowymi. Na terenie planowanej inwestycji nie ma budynków i 

budowli, które wymagałyby przeprowadzenia prac rozbiórkowych przed przystąpieniem do 

realizacji przedsięwzięcia. Prace budowlane rozpoczną się od usunięcia z terenu pod 

planowane obiekty roślinności w tym drzew (zdziczały sad w miejscach kolizji z inwestycją), 

następnie zostanie zdjęta wierzchnia warstwa podłoża (gleby) i zmagazynowana na terenie 

inwestycji, po czym zostaną wykonane pozostałe prace ziemne i ogólnobudowlane. Zebrana 

podczas budowy gleba zostanie zagospodarowana na terenie inwestycji do wyrównania 

nierówności terenu, ewentualna pozostała część usuniętego gruntu zostanie przekazana 

wyspecjalizowanej firmie, posiadającej odpowiednie zezwolenia, do dalszego 

zagospodarowania. Odpady powstałe w trakcie prowadzonych prac budowlanych będą 

przechowywane selektywnie w wyznaczonym miejscu, w sposób zapewniający 

bezpieczeństwo środowiska wodno-gruntowego, a po zakończeniu etapu realizacji zostaną 

przekazane wyspecjalizowanej firmie posiadającej odpowiednie zezwolenia do dalszego 

zagospodarowania. Odpady (poza masami ziemnymi) będą również chronione przed 

szkodliwym wpływem czynników atmosferycznych poprzez zamknięcie lub przykrycie 

kontenera, w którym się będą znajdowały. W trakcie prowadzonych prac budowlanych będzie 

wykorzystywany tzw. sprzęt ciężki, tj.: koparka i samochody ciężarowe. Etap realizacji 

przedsięwzięcia będzie związany z emisją hałasu oraz gazów i pyłów do powietrza 

atmosferycznego ze środków transportu (będzie to emisja o charakterze chwilowym). Miejsce 

parkowania, napraw oraz tankowania maszyn budowlanych zostanie utwardzone. Teren 

budowy zostanie wyposażony w sorbenty substancji ropopochodnych do usuwania 

ewentualnych wycieków płynów eksploatacyjnych z maszyn budowlanych. W trakcie prac 

realizacyjnych będzie wykorzystywany jedynie sprawny sprzęt budowlany, maszyny 

każdorazowo przed uruchomieniem będą kontrolowane wizualnie pod kątem wystąpienia 

ewentualnych wycieków. Niesprawny sprzęt będzie bezzwłocznie usuwany z terenu 

inwestycji, a wszelkie wycieki płynów eksploatacyjnych usuwane za pomocą sorbentów. W 

trakcie prowadzenia prac budowlanych będą usuwane pojedyncze drzewa i krzewy, które nie 

wymagają uzyskania zezwolenia na usunięcie zgodnie z zapisami ustawy z dnia 16 kwietnia 

2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. 2018 poz. 142 z późn. zm.). Wykopy zostaną 

ogrodzone siatką o drobnych oczkach uniemożliwiającą ewentualne wpadnięcie do wykopu 

małych ssaków, gadów i płazów. W przypadku konieczności odwodnienia wykopów, woda z 

odwodnienia będzie odprowadzana do rowu melioracyjnego, po jej wcześniejszym 

oczyszczeniu z zawiesiny. Na odprowadzenie wód z odwodnienia wykopów inwestor uzyska 

niezbędne zgody wodnoprawne. 
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W trakcie realizacji inwestycji powstaną następujące obiekty: 

 12 sztuk kurników o powierzchni hodowlanej ok. 3 225 m2 każdy - łączna 

powierzchnia hodowlana wszystkich planowanych kurników wyniesie około 

38 700 m2), łączna powierzchnia zabudowy kurników wyniesie do 40 847m2. 

 12 pomieszczeń sterówek, 

 12 pomieszczeń kotłowni, 

 24 szt. silosów paszowych o pojemności co najmniej 26 Mg każdy, powierzchnia 

zabudowy pod płyty fundamentowe silosów wyniesie ok. 294 m2, 

 Budynek socjalny (z funkcją administracyjno-biurową) o powierzchni zabudowy 

ok. 225 m2, 

 Budynek inwentarski (stodoła) o powierzchni zabudowy ok. 688 m2, 

 Wiata na maszyny wraz z pomieszczeniem na hydrofornię o powierzchni 

zabudowy ok. 430 m2,  

 Stacja trafo i pomieszczenie agregatu prądotwórczego o łącznej powierzchni 

zabudowy ok. 45 m2, 

 Kontener na odpady i UPPZ –  o powierzchni zabudowy ok. 20 m2,  

 Niecka dezynfekcyjna, 

 Zbiornik p.poż.,  

 Zbiornik odparowujący na wody opadowe (2 szt.) o powierzchni ok. 5100 m2, o 

łącznej pojemności 7400 m3 

 Powierzchnia utwardzona (place i drogi) do 25 246 m2, 

 Zbiorniki na ścieki socjalno-bytowe o pojemności do 10 m3  każdy – 6 szt., 

 Zbiorniki na ścieki technologiczne o pojemności ok. 10 m3 każdy – 24 szt.,  

 Zbiornik na ścieki technologiczne (na odciek z mat dezynfekcyjnych) o 

pojemności ok. 10 m3 – 1 szt., 

 Ujęcia wody – 2 szt., 

 Waga samochodowa, 

 Powierzchniowe zbiorniki na gaz płynny do 13 szt. o poj. do 9,9 m3 każdy, 

 Ogrodzenie, 

 Separator substancji ropopochodnych. 
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Powierzchnia terenu inwestycji wynosi 21,8652 ha, łączna powierzchnia 

zabudowy (przekształcona) wyniesie do 7,29 ha, natomiast powierzchnia biologicznie 

czynna wyniesie ok. 14,68 ha i będzie stanowiła ok. 67% powierzchni terenu inwestycji. 

3.6. Warunki użytkowania terenu w fazie użytkowania przedsięwzięcia. 

Na terenie planowanej fermy będzie funkcjonowało 12 kurników o powierzchni 

hodowlanej wynoszącej 3 225 m2 każdy. Maksymalna obsada każdego z kurników (obsada w 

dniu wstawienia) będzie wynosiła 70 190 szt. (270,9 DJP). Łączna obsada dla tych budynków 

(całej fermy) wyrażona w dużych jednostkach przeliczeniowych inwentarza wynosi 3250,8 

DJP (842 280 szt.).  

Łączna powierzchnia hodowlana planowanych dwunastu kurników wynosi 38 700 m2. 

Poza budynkami kurników na terenie inwestycji będą znajdowały się: 24 szt. silosów na paszę 

co najmniej 26 Mg każdy, 24 zbiorników bezodpływowych na ścieki technologiczne                                   

o pojemności do 10 m3 każdy, 1 zbiornik bezodpływowy na ścieki technologiczne o 

pojemności do 10 m3 na odcieki z niecki dezynfekcyjnej, 90 zbiorników naziemnych na 

propan-butan (propan) o pojemności do 9 900 l, dwa ujęcia wód podziemnych wraz ze stacją 

uzdatniania wody (zlokalizowaną w budynku hydroforni), agregat prądotwórczy o mocy do 

600 kW.  

Kurniki ogrzewane będą za pomocą kotłów zasilanych propanem. Każdy kurnik 

będzie wyposażony w kotłownię, wewnątrz której będą znajdowały się kotły lub jeden kocioł 

o mocy 400 kW (łącznie). 

Chów prowadzony będzie w 7 cyklach w roku (po 44 dni każdy cykl), w pozostałym 

czasie odbywało się będzie sprzątanie i dezynfekcja kurników i przygotowanie ich do 

przyjęcia nowego stada. Chów łącznie będzie się odbywał przez 308 dni w roku: 

I etap – 28 dni  

II etap – 7 dni 

III etap – 9 dni  

Woda do celów technologicznych pobierana będzie z własnego ujęcia wód 

podziemnych oraz w przypadku takiej możliwości z wodociągu. Ścieki technologiczne będą 

odprowadzane do dwudziestu czterech szczelnych zbiorników bezodpływowych skąd będą 

transportowane do oczyszczalni ścieków komunalnych. Pasza podawana będzie systemowo z 
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silosów zlokalizowanych przy kurnikach. Zwierzęta będą miały stały dostęp do wody. 

Wytwarzane odpady przekazywane będą do wyspecjalizowanej firmy zewnętrznej. Energia 

elektryczna zapewniana będzie z sieci oraz w razie awarii z agregatu prądotwórczego. 

Zwierzęta padłe będą na bieżąco usuwane z kurników przez personel i będą przechowywane 

do czasu odbioru w kontenerach chłodniczych (konfiskator szczelny i zabezpieczony). 

Obornik będzie wywożony z terenu inwestycji każdorazowo po zakończonym cyklu i nie 

będzie magazynowany na terenie inwestycji.  

3.7. Warunki użytkowania terenu w fazie likwidacji przedsięwzięcia. 

Ewentualny etap likwidacji przedsięwzięcia będzie polegał na usunięciu z budynków 

kurników hodowanych kurcząt broilerów, a następnie posprzątaniu i odkażeniu budynku oraz 

usunięciu instalacji i urządzeń znajdujących się wewnątrz budynków. Instalacje i urządzenia 

zostaną prawdopodobnie sprzedane do innych ferm. Budynki prawdopodobnie zostaną 

przeznaczone na inną działalność rolniczą lub poza rolniczą np. produkcję.  

3.8. Główne cechy charakterystyczne procesów produkcji. 

Planowana inwestycja będzie obejmowała budowę dwunastu obiektów hodowlanych 

(K1-K12) przeznaczonych do tuczu brojlerów kurzych (maksymalna obsada będzie wynosiła 

70 190 sztuk). Powierzchni hodowlana każdego z kurników wyniesie 3225 m2. W skład 

instalacji do ściółkowego chowu drobiu – brojlerów kurzych o łącznej liczbie stanowisk 

842 280 sztuk wejdą: 

- 12 budynków inwentarskich (kurniki: K1, K2, K3, K4, K5, K6, K7, K8, K9, K10, 

K11, K12) o łącznej powierzchni hodowlanej wynoszącej 38 700 m2. 

Każdy budynek wchodzący w skład instalacji wyposażony jest w: 

a) system podawania paszy, 

b) system pojenia, 

c) system wentylacji składający się z: 

 18 wentylatorów dachowych, o średnicy 0,63 m i wydajności 16 100 m3/h 

(0Pa) każdy; 



65 

 

 8 wentylatorów wielkośrednicowych, szczytowych o średnicy 1,4 m                                    

i wydajności 42 400 m3/h (0Pa) każdy, 

d) system ogrzewania 

System ogrzewania składający się w z kotłów gazowych oraz nagrzewnic wodnych, 

kotły gazowe zasilane będą przy użyciu propanu lub propan-butanu. Gaz będzie 

magazynowany w naziemnych zbiornikach.  

Ponadto w skład instalacji wejdą: 

 silosy paszowe (24 sztuk o pojemności co najmniej 26 Mg każdy), 

 24 zbiorniki na ścieki technologiczne o pojemności ok. 10 m3 każdy,  

 1 zbiornik na ścieki technologiczne (odcieki z niecki dezynfekcyjnej) o 

pojemności ok. 10 m3. 

Dodatkowo na terenie fermy będą się znajdowały budowle i budynki pomocnicze, 

które nie będą wchodziły w skład instalacji: 

- Ogrodzenie, 

- Drogi i place utwardzone, 

- Kotłownie wyposażone w kocioł gazowy lub kotły o łącznej mocy 

maksymalnej 400 kW na kurnik, łącznie moc kotłów zainstalowanych na terenie 

fermy nie przekroczy 4 800 kW, 

- Do 13 naziemnych zbiorników na propan-butan o pojemności do 9 900 l 

każdy,  

- Agregat prądotwórczy o mocy do 600 kW (awaryjne źródło prądu) 

zlokalizowany w pomieszczeniu agregatu i stacji trafo, 

- Waga samochodowa, 

- Pomieszczenia techniczne - sterówki, 

- Zbiorniki na ścieki socjalno-bytowe o pojemności do 10 m3 – 6 szt., 
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- Kontener na odpady i UPPZ, 

- Niecka dezynfekcyjna, 

- Zbiornik p.poż, 

- Zbiorniki odparowujące na wody opadowe, 

- Budynek socjalny, 

- Budynek inwentarski (stodoła), 

- Wiata na maszyny, 

- Pomieszczenie hydroforni i SUW. 

- Ujęcia wód podziemnych – 2 szt. 

Hodowla brojlerów w planowanych kurnikach K1-K12 będzie się odbywała 

w 7 cyklach produkcyjnych w roku (po 44 dni, łączni 308 dni w roku), a w pozostałym czasie 

odbywało się będzie sprzątanie i dezynfekcja kurników i przygotowanie ich do przyjęcia 

nowego stada. 

Sposób wyliczenia maksymalnej dopuszczalnej dla poszczególnych kurników 

przedstawiono poniżej. 

Zgodnie z §38 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 lutego 

2010r. w sprawie wymagań i sposobu postępowania przy utrzymaniu gatunków zwierząt 

gospodarskich, dla których normy ochrony zostały określone w przepisach Unii Europejskiej 

(Dz. U. 2010 r. Nr 56, poz. 344 z późn. zm.) maksymalne zagęszczenie obsady w kurniku 

przeznaczonym do hodowli kurcząt broilerów wynosi 42 kg/m2. Jest to najwyższy 

dopuszczony prawem polskim poziom maksymalnego zagęszczenia obsady, który może 

zostać osiągnięty po spełnieniu przez gospodarstwo szeregu wymagań określonych w w/w 

rozporządzeniu, m.in.: 

1. kurnik wyposażony jest w urządzenia do karmienia: 

a. liniowe pojemniki na paszę, których minimalną długość linii brzegu ustala się, 

mnożąc 0,07 m przez liczbę kurcząt w kurniku, lub 
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b. kołowe pojemniki na paszę, których minimalną długość linii brzegu ustala się, 

mnożąc 0,03 m przez liczbę tych kurcząt w kurniku, 

2. kurnik wyposażony jest w urządzenia do pojenia: 

a. liniowe pojemniki na wodę, których minimalną długość linii brzegu ustala się, 

mnożąc 0,03 m przez liczbę kurcząt w kurniku, lub 

b. kołowe pojemniki na wodę, których minimalną długość linii brzegu ustala się, 

mnożąc 0,01 m przez liczbę kurcząt w kurniku, lub 

c. poidła kropelkowe lub kubeczkowe, przy czym poidło powinno przypadać na 

nie więcej niż 10 szt. Kurcząt, 

3. kurnik wyposażony jest w ściółkę, 

4. w kurniku minimalizuje się poziom hałasu, 

5. kurnik oraz jego wyposażenie czyści się i odkaża, a ściółkę wymienia przed 

każdym umieszczeniem w nim stada kurcząt, 

6. kurnik wyposażony jest w system wentylacji oraz, jeżeli to konieczne w system 

ogrzewania i schładzania, które zapewniają, że: 

a. stężenie amoniaku mierzone na poziomie głów kurcząt nie przekracza 20 ppm, 

b. stężenie dwutlenku węgla mierzone na poziomie głów kurcząt nie przekracza 

3000 ppm, 

c. temperatura wewnątrz kurnika nie przekracza temperatury na zewnątrz więcej 

niż o 3ْC, jeżeli temperatura na zewnątrz kurnika mierzona w cieniu przekracza 30  ْ C, 

d. średnia wilgotność względna mierzona wewnątrz kurnika w okresie 48 godzin 

nie przekracza 70%, jeżeli temperatura na zewnątrz kurnika jest niższa niż 10  ْ C, 

7. posiadacz kurnika prowadzi, przechowuje, aktualizuje i udostępnia 

dokumentację zawierającą szczegółowe opisy systemu produkcji, 

8. posiadacz kurnika niezwłocznie przekazuje powiatowemu lekarzowi 

weterynarii informacje o wszelkich zmianach dotyczących tego kurnika, wyposażenia lub 

procedur mogących wywrzeć wpływy na dobrostan kurcząt broilerów, 

9. kontrole gospodarstwa, w którym utrzymuje się kurczęta broilery, 

przeprowadzone w ostatnim okresie 2 lat przez powiatowego lekarza weterynarii nie 

wykazały żadnych nieprawidłowości w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących 

ochrony zwierząt, 

10. skumulowany wskaźnik śmiertelności dziennej, co najmniej w siedmiu 

kolejnych sprawdzanych stadach z danego kurnika, wynosi poniżej wartości 1%+0,06% 

pomnożonej przez wiek stada w dniu uboju podany w dniach. 
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Po uruchomieniu kurników zostaną spełnione wymagania określone w w/w punktach        

1-8 i 10. Przez okres dwóch pierwszych lat w kurniku maksymalne zagęszczenie obsady 

wyniesie 39 kg/m2, zgodnie z §37 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 

15 lutego 2010r. w sprawie wymagań i sposobu postępowania przy utrzymaniu gatunków 

zwierząt gospodarskich, dla których normy ochrony zostały określone w przepisach Unii 

Europejskiej (Dz. U. 2010 r. Nr 56, poz. 344 z późn. zm.). Po dwóch latach prawidłowego 

prowadzenia hodowli maksymalne zagęszczenie obsady zostanie zwiększone do 42 kg/m2. 

Ponieważ decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, a więc i założenia przedstawione 

w raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, są podstawą do wykonania 

projektu budowlanego, raport zakłada najgorszą możliwą sytuację dla środowiska, czyli 

zastosowanie przez inwestora największego dopuszczalnego maksymalnego zagęszczenia 

obsady.  

Hodowla kurcząt prowadzona jest w cyklach trwających 44 dni. W tym czasie 

kurczęta intensywnie rosną, a ich masa znacznie się zmienia. Jeden ptak w chwili 

wprowadzenia do kurnika waży średnio około 0,042 kg, po 35 dniach osiąga wagę około 

2 kg, natomiast po 44 dni jego waga wynosi około 2,69 kg. W 35 dniu cyklu wykonywana 

jest przebiórka, polegająca na usunięciu z kurnika kur o masie około 2 kg i więcej. Kury z 

przebiórki transportowane są do ubojni. Przebiórka oprócz sprzedaży, ma również na celu 

dostosowanie zagęszczenie obsady do 42 kg/m2.  

Biorąc pod uwagę powyższe konieczne jest dobranie takiej wielkości obsady 

maksymalnej, czyli ilości wprowadzanych kur do kurnika na początku cyklu, by w żadnym 

momencie chowu nie zostało przekroczone dopuszczalne maksymalne zagęszczenie obsady, 

wynoszące w przedmiotowym przypadku 42 kg/m2. 

Maksymalną obsadę każdego kurnika obliczono na podstawie wzoru poniżej, 

w obliczeniach założono brak upadków pomiędzy 35 a 44 dniem cyklu: 

𝑂𝑚𝑎𝑥 =
𝑃ℎ𝑜𝑑 ∙ 𝑍𝑚𝑎𝑥

𝑀35 𝑑
∙ 𝑆𝑊Ś𝐷 

Gdzie: 

Phod - powierzchnia hodowlana kurnika (3 225 m2),  

Zmax - maksymalne zagęszczenie obsady wynoszące 42 kg/m2,  

M35d - średnia masa kurczaka w 35 dniu cyklu wynosząca 2 kg, 

SWŚD - skumulowany wskaźnik śmiertelności dziennej wynoszącego 3,64% obsady.  
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Skumulowany wskaźnik śmiertelności dziennej obliczono zgodnie z §38 

rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 lutego 2010r. w sprawie 

wymagań i sposobu postępowania przy utrzymaniu gatunków zwierząt gospodarskich, dla 

których normy ochrony zostały określone w przepisach Unii Europejskiej (Dz. U. 2010 r. Nr 

56, poz. 344 z późn. zm.): 1%+(0,06% x 44 dni) = 3,64%.  

Wyniki obliczeń obsady maksymalnej dla każdego z kurników przedstawiono 

w tabelach poniżej. Obsadę w przeliczeniu na Duże Jednostki Przeliczeniowe Inwentarza 

(DJP) obliczono zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. 

w spawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (tj. Dz. U. 2016, 

poz. 71), zastosowano współczynnik przeliczania sztuk rzeczywistych na DJP wynoszący 

0,004.  

Tabela 10. Wyniki obliczeń obsady maksymalnej kurnika nr 1. 

Kurnik K1 

Dzień tuczu Obsada 
Obsada 

DJP 

Waga 1 

ptaka 

Waga wszystkich 

ptaków wewnątrz 

kurnika 

Powierzchnia 

hodowlana 
Zagęszczenie 

[kg] [kg] [m2] [kg/m2] 

wstawienie 70 190 280,76 0,042 2 947,99 3225,00 0,91 

Do 35  67 725 270,9 2 135 450,00 3225,00 42 

Do 44 (po 

uwzględnieniu 

przebiórki w 

35 dniu) 

50 353 201,4126 2,69 135 450,00 3225,00 42 

Tabela 11. Wyniki obliczeń obsady maksymalnej kurnika nr 2. 

Kurnik K2 

Dzień tuczu Obsada 
Obsada 

DJP 

Waga 1 

ptaka 

Waga wszystkich 

ptaków wewnątrz 

kurnika 

Powierzchnia 

hodowlana 
Zagęszczenie 

[kg] [kg] [m2] [kg/m2] 

wstawienie 70 190 280,76 0,042 2 947,99 3225,00 0,91 

Do 35  67 725 270,9 2 135 450,00 3225,00 42 

Do 44 (po 

uwzględnieniu 

przebiórki w 

35 dniu) 

50 353 201,4126 2,69 135 450,00 3225,00 42 
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Tabela 12. Wyniki obliczeń obsady maksymalnej kurnika nr 3. 

Kurnik K3 

Dzień tuczu Obsada 
Obsada 

DJP 

Waga 1 

ptaka 

Waga wszystkich 

ptaków wewnątrz 

kurnika 

Powierzchnia 

hodowlana 
Zagęszczenie 

[kg] [kg] [m2] [kg/m2] 

wstawienie 70 190 280,76 0,042 2 947,99 3225,00 0,91 

Do 35  67 725 270,9 2 135 450,00 3225,00 42 

Do 44 (po 

uwzględnieniu 

przebiórki w 

35 dniu) 

50 353 201,4126 2,69 135 450,00 3225,00 42 

 

Tabela 13. Wyniki obliczeń obsady maksymalnej kurnika nr 4. 

Kurnik K4 

Dzień tuczu Obsada 
Obsada 

DJP 

Waga 1 

ptaka 

Waga wszystkich 

ptaków wewnątrz 

kurnika 

Powierzchnia 

hodowlana 
Zagęszczenie 

[kg] [kg] [m2] [kg/m2] 

wstawienie 70 190 280,76 0,042 2 947,99 3225,00 0,91 

Do 35  67 725 270,9 2 135 450,00 3225,00 42 

Do 44 (po 

uwzględnieniu 

przebiórki w 

35 dniu) 

50 353 201,4126 2,69 135 450,00 3225,00 42 

 

Tabela 14. Wyniki obliczeń obsady maksymalnej kurnika nr 5. 

Kurnik K5 

Dzień tuczu Obsada 
Obsada 

DJP 

Waga 1 

ptaka 

Waga wszystkich 

ptaków wewnątrz 

kurnika 

Powierzchnia 

hodowlana 
Zagęszczenie 

[kg] [kg] [m2] [kg/m2] 

wstawienie 70 190 280,76 0,042 2 947,99 3225,00 0,91 

Do 35  67 725 270,9 2 135 450,00 3225,00 42 

Do 44 (po 

uwzględnieniu 

przebiórki w 

35 dniu) 

50 353 201,4126 2,69 135 450,00 3225,00 42 
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Tabela 15. Wyniki obliczeń obsady maksymalnej kurnika nr 6. 

Kurnik K6 

Dzień tuczu Obsada 
Obsada 

DJP 

Waga 1 

ptaka 

Waga wszystkich 

ptaków wewnątrz 

kurnika 

Powierzchnia 

hodowlana 
Zagęszczenie 

[kg] [kg] [m2] [kg/m2] 

wstawienie 70 190 280,76 0,042 2 947,99 3225,00 0,91 

Do 35  67 725 270,9 2 135 450,00 3225,00 42 

Do 44 (po 

uwzględnieniu 

przebiórki w 

35 dniu) 

50 353 201,4126 2,69 135 450,00 3225,00 42 

 

Tabela 16. Wyniki obliczeń obsady maksymalnej kurnika nr 7. 

Kurnik K7 

Dzień tuczu Obsada 
Obsada 

DJP 

Waga 1 

ptaka 

Waga wszystkich 

ptaków wewnątrz 

kurnika 

Powierzchnia 

hodowlana 
Zagęszczenie 

[kg] [kg] [m2] [kg/m2] 

wstawienie 70 190 280,76 0,042 2 947,99 3225,00 0,91 

Do 35  67 725 270,9 2 135 450,00 3225,00 42 

Do 44 (po 

uwzględnieniu 

przebiórki w 

35 dniu) 

50 353 201,4126 2,69 135 450,00 3225,00 42 

Tabela 17. Wyniki obliczeń obsady maksymalnej kurnika nr 8. 

Kurnik K8 

Dzień tuczu Obsada 
Obsada 

DJP 

Waga 1 

ptaka 

Waga wszystkich 

ptaków wewnątrz 

kurnika 

Powierzchnia 

hodowlana 
Zagęszczenie 

[kg] [kg] [m2] [kg/m2] 

wstawienie 70 190 280,76 0,042 2 947,99 3225,00 0,91 

Do 35  67 725 270,9 2 135 450,00 3225,00 42 

Do 44 (po 

uwzględnieniu 

przebiórki w 

35 dniu) 

50 353 201,4126 2,69 135 450,00 3225,00 42 
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Tabela 18. Wyniki obliczeń obsady maksymalnej kurnika nr 9. 

Kurnik K9 

Dzień tuczu Obsada 
Obsada 

DJP 

Waga 1 

ptaka 

Waga wszystkich 

ptaków wewnątrz 

kurnika 

Powierzchnia 

hodowlana 
Zagęszczenie 

[kg] [kg] [m2] [kg/m2] 

wstawienie 70 190 280,76 0,042 2 947,99 3225,00 0,91 

Do 35  67 725 270,9 2 135 450,00 3225,00 42 

Do 44 (po 

uwzględnieniu 

przebiórki w 

35 dniu) 

50 353 201,4126 2,69 135 450,00 3225,00 42 

Tabela 19. Wyniki obliczeń obsady maksymalnej kurnika nr 10. 

Kurnik K10 

Dzień tuczu Obsada 
Obsada 

DJP 

Waga 1 

ptaka 

Waga wszystkich 

ptaków wewnątrz 

kurnika 

Powierzchnia 

hodowlana 
Zagęszczenie 

[kg] [kg] [m2] [kg/m2] 

wstawienie 70 190 280,76 0,042 2 947,99 3225,00 0,91 

Do 35  67 725 270,9 2 135 450,00 3225,00 42 

Do 44 (po 

uwzględnieniu 

przebiórki w 

35 dniu) 

50 353 201,4126 2,69 135 450,00 3225,00 42 

Tabela 20. Wyniki obliczeń obsady maksymalnej kurnika nr 11. 

Kurnik K11 

Dzień tuczu Obsada 
Obsada 

DJP 

Waga 1 

ptaka 

Waga wszystkich 

ptaków wewnątrz 

kurnika 

Powierzchnia 

hodowlana 
Zagęszczenie 

[kg] [kg] [m2] [kg/m2] 

wstawienie 70 190 280,76 0,042 2 947,99 3225,00 0,91 

Do 35  67 725 270,9 2 135 450,00 3225,00 42 

Do 44 (po 

uwzględnieniu 

przebiórki w 

35 dniu) 

50 353 201,4126 2,69 135 450,00 3225,00 42 
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Tabela 21. Wyniki obliczeń obsady maksymalnej kurnika nr 11. 

Kurnik K11 

Dzień tuczu Obsada 
Obsada 

DJP 

Waga 1 

ptaka 

Waga wszystkich 

ptaków wewnątrz 

kurnika 

Powierzchnia 

hodowlana 
Zagęszczenie 

[kg] [kg] [m2] [kg/m2] 

wstawienie 70 190 280,76 0,042 2 947,99 3225,00 0,91 

Do 35  67 725 270,9 2 135 450,00 3225,00 42 

Do 44 (po 

uwzględnieniu 

przebiórki w 

35 dniu) 

50 353 201,4126 2,69 135 450,00 3225,00 42 

 Łączną obsadę dla planowanych kurników K1, K2, K3, K4, K5, K6, K7, K8, K9, K10, 

K11,  K12 przedstawiono w poniższej tabeli. 

Tabela 22. Łączna obsada planowanych kurników K1-K10. 

Dzień tuczu 

Łączna obsada 

planowanych 

kurników 

Łączna obsada 

planowanych 

kurników 

(DJP) 

wstawienie 842 280 3369,12 

Do 35  812 700 3250,8 

Do 44 (po 

uwzględnieniu 

przebiórki w 35 

dniu) 

604 236 2416,9512 

3.8.1. System karmienia i pojenia zwierząt. 

Planowane budynki będą wyposażone w system pojenia oparty na liniach wodnych 

biegnących wzdłuż budynków. 

Dostarczanie paszy do obiektu będzie się odbywało przy użyciu przenośnika 

spiralnego. Pasza transportowana będzie z silosów paszowych umieszczonych w części 

czołowej obiektu. Na jeden kurnik będą przypadały dwa silosy paszowowe o pojemności co 

najmniej 26 Mg. Taka pojemność silosów zapewni bezpieczeństwo dostaw paszy oraz 

odpowiednią powierzchnię magazynową. Pasza z silosu będzie bezpośrednio trafiała na 

podajniki paszowe.  

Pasza dla zwierząt podawana będzie do woli za pomocą nowoczesnych karmideł, 

które będą eliminowały wysypywanie karmy na ściółkę. Planowane obiekty będą zaopatrzone 

w linie paszowe oparte na przenośniku spiralnym. 
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3.8.2. Podłoga i ściółka. 

Podłoga w obiektach wykonana zostanie z wysokiej klasy betonu. Będzie gładka, 

szczelna tak, aby ułatwić sprzątanie posadzki. 

Ściółkę stanowić będzie sucha i czysta słoma, pellet, trociny lub torf rozłożony równą 

warstwą po całym obiekcie. Nowoczesny system wentylacji i ogrzewania zapewni osuszanie 

pomiotu i zminimalizuje konieczność dościelania w trakcie cyklu produkcyjnego. 

Ściółka dosuszana będzie mechanicznie za pomocą nagrzewnic wodnych. 

3.8.3. Obsługa fermy. 

Obsługą fermy zajmować się będzie wykwalifikowany zespół pracowników 

posiadających odpowiednie przeszkolenie (przewidziana ilość pracowników – 12 osób, w tym 

2 pracowników biurowych i 10 pracowników fizycznych). Ferma zostanie wyposażona 

w nowoczesne maszyny – ładowarka, myjka ciśnieniowa, automatyka zadawania pasz                              

i regulacji mikroklimatem. Praca będzie się ograniczała do kontroli stada, zbierania martwych 

ptaków, prowadzenia dokumentacji hodowlanej.  

Dodatkowym zabezpieczeniem bio asekuracyjnym będą maty dezynfekcyjne oraz 

niecka dezynfekcyjna dla pojazdów technicznych, zlokalizowane przy wjazdach na fermę 

(wozy paszowe, samochody do transportu ptaków).  

Przykładowy schemat prac w cyklu produkcyjnym: 

a) Ścielenie słomą obiektu - 1 dzień, 

b) Zasiedlanie ptakami - 1 dzień, 

c) Cykl produkcyjny - 44 dni, 

d) Sprzedaż ptaków - 1 dzień, 

e) Usuwanie obornika - 1 dzień, 

f) Mycie obiektu – 2 dni, 

g) Dezynfekcja obiektu - 2 dni. 

3.8.4. Higiena budynków inwentarskich. 

Utrzymanie higieny na fermie będzie składało się z dwóch etapów: czyszczenia i 

mycia budynków inwentarskich oraz odkażania systemów pojenia i pomieszczeń. 
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Czyszczenie i mycie budynków inwentarskich (etap 1) będzie składało się z 

następujących czynności: 

 Usunięcie inwentarza.  

 Zwalczenie insektów. 

 Opróżnienie karmideł, silosów, usunięcie urządzeń utrudniających prace porządkowe. 

 Usunięcie obornika – jak najszybsze usunięcie obornika na jak największą odległość.  

 Usunięcie resztek zabrudzeń po usunięciu obornika (zamiatanie, zdrapywanie), 

oczyszczenie linii paszowych oraz wodnych, silosów, wentylatorów, kanałów 

wentylacyjnych, wlotów powietrza, elementów grzewczych, lamp, przewodów 

elektrycznych itp.  

 Usunięcie urządzeń nie nadających się do mycia na mokro – z obiektu hodowlanego i 

pomieszczeń gospodarczych – oczyszczenie ich i zabezpieczenie w czystym miejscu.  

 Umycie obiektów hodowlanych, pomieszczeń gospodarczych oraz wszystkich 

urządzeń, które mogą zostać poddane działaniu wody. Na mycie składają się 

następujące czynności: 

o Woda. 

o Pianowanie. 

o Spłukanie wodą pianowanych powierzchni –ciśnienie 120 bar i temperatura 

max.50 °C. 

o Usunięcie nadmiaru wody, osuszenie umytych powierzchni. 

Odkażanie systemów pojenia i pomieszczeń (etap 2): 

 Odkażanie systemów pojenia: 

o Zalanie linii pojenia roztworem dezynfekcyjnym.  

o Wyczyszczenie i wymiana filtrów wody. 

o Przepłukanie linie wody po dezynfekcji. 
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 Odkażanie pustych pomieszczeń hodowlanych i gospodarczych. 

o Wykonanie pianowania lub spryskanie grubą kroplą (spray) roztworem 

odkażającym. Możliwe jest również zamgławianie gorącą lub zimną mgłą przy 

zamkniętych kanałach wentylacyjnych. 

o Zamgławianie silosu . 

o Spryskanie roztworem dezynfekcyjnym miejsc załadunku obornika oraz 

zewnętrznych powierzchni narażonych na zakażenia.  

o Po przygotowaniu pomieszczeń do wstawienia ptaków będzie następowało 

zamknięcie kanałów wentylacyjnych i zamgławianie gorącą lub zimną mgłą  

o Przygotowanie mat dezynfekcyjnych.  

o Przeprowadzenie testu dezynfekcyjnego.  

Podczas czyszczenia i mycia kurników używane są specjalistyczne preparaty. W celu 

uniknięcia uodpornienia się drobnoustrojów na stosowane preparaty używa się ich na 

przemian (po każdym cyklu inny preparat). Na rynku znajduje się bardzo duża ilość środków 

myjących i dezynfekujących, stężenie substancji myjących w poszczególnych preparatach 

również jest różne. W poniższej tabeli przedstawiono przykładowe środki, które mogą być 

używane do higieny budynków inwentarskich oraz roczne zużycie policzone dla tych 

środków.  

Tabela 23. Roczne zużycie preparatów do czyszczenia i mycia kurników. 

Czynność Nazwa preparatu 
Zużycie 

[l/rok/ferma] 

Płukanie linii 
Peroxat-Agrotrade  750 

Kilco – HPPA  905 

Mycie kurników 
ChloroK2Plus – Polchem  2 405 

Kilco - Ecofoam Plus  1 780 

Dezynfekcja 
Viropol – Polchem  1 190 

Viroshield - Kilco  1 190 

Zamgławianie 
Viroshield - Kilco  565 

Nośnik dymu – Polchem  315 

SUMA 9 100 

3.8.5. Oświetlenie. 

System oświetlenia będzie oparty na lampach energooszczędnych. 

3.8.6. Wentylacja. 

Każdy planowany kurnik zostanie wyposażony w: 

- 18 wentylatorów dachowych, o średnicy 0,63 m i wydajności 16 100 m3/h (0Pa)  każdy; 
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- 8 wentylatorów wielkośrednicowych, szczytowych o średnicy 1,4 m i wydajności 

42 400 m3/h (0Pa) każdy, 

3.8.7. Ogrzewanie. 

System ogrzewania kurników oparto na nagrzewnicach wodnych, zasilanych z kotłów 

gazowych na propan-butan. Kotły znajdować się będą w budynkach kotłowni. Kotłownie 

wyposażone będą w kocioł gazowy lub kotły o łącznej mocy maksymalnej 400 kW, łącznie 

moc kotłów zainstalowanych na terenie fermy nie przekroczy 4 800 kW. W przypadku 

zainstalowania w kotłowni, więcej niż jednego kotła, gazy spalinowe będą odprowadzane 

jednym wspólnym kominem. Źródłem gazu będą powierzchniowe zbiorniki na gaz płynny, 

w sumie planuje się wykonanie do 13 zbiorników o pojemności do 9 900 l każdy.  

3.8.8. Schładzanie. 

Budynki zostaną wyposażone także w system schładzania wysokociśnieniowego. 

System chłodzenia wysokociśnieniowego polega na chłodzeniu powietrza za pomocą systemu 

zraszaczy. Zastosowanie tego systemu obniża temperaturę powietrza wewnątrz kurnika, a 

jednocześnie ogranicza emisję pyłów ze ściółki.  

W każdym z kurników system będzie się składał z dwóch linii chłodzenia, 

umieszczonych wzdłuż budynku kurnika. Linie chłodzenia zostaną wykonane z przewodów 

stalowych ze stali nierdzewnej. Na liniach chłodzenia zostaną zamontowane dysze. Dysze 

będą umieszczone w równych odległościach. 

W każdym z kurników system będzie zasilany pompami o wysokiej wydajności 

zapewniającej dostateczny wydatek wody na cele zraszania pomieszczenia inwentarskiego. 

Szacuje się, że układ schładzania kurników oparty na systemie schładzania 

wysokociśnieniowego będzie pracował w roku przez ok. 200 h (układ uruchamiany będzie 

w przypadku upałów, w sytuacji gdy temperatura w kurniku będzie zbyt wysoka, pomimo 

działania wentylatorów szczytowych). Zużycie wody w systemie, który włączany będzie 

tylko podczas upałów wynosi około 0,84 m3/h w jednym kurniku. 

3.8.9. Postępowanie ze zwierzętami chorymi i padłymi. 

W trakcie procesów hodowlanych dochodzi do upadków brojlera, dlatego na fermie 

będą występowały zwierzęta padłe lub ubite z konieczności. Zgodnie z art. 2 ustawy z dnia                  
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14 grudnia 2012 r. o odpadach przepisów ustawy nie stosuje się do zwłok zwierząt, które 

poniosły śmierć w inny sposób niż przez ubój, w tym zwierząt uśmierconych w celu 

wyeliminowania chorób epizootycznych, i które są unieszkodliwiane zgodnie                                               

z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 1069/2009 z dnia 21 października 

2009 r. określającego przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia 

zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi. Zwierzęta padłe i ubite                                       

z konieczności (materiał kat. 2 zgodnie z ww. rozporządzeniem) odbierane będą z terenu 

Fermy przez firmę posiadającą stosowne decyzje i zezwolenia. Produkty te będą 

magazynowane w specjalnym chłodzonym kontenerze usytuowanym w wyznaczonym 

miejscu.  

Dla planowanych 12 kurników przewidywana ilość zwierząt padłych lub ubitych                          

z konieczności wyniesie łącznie około 414,15 Mg/rok. 

3.8.10. Postępowanie z obornikiem. 

Pomiot (obornik) powstający w trakcie normalnego użytkowania kurników będzie                   

z nich usuwany po zakończeniu każdego cyklu produkcyjnego trwającego 44 dni. Obornik 

będzie usuwany bezpośrednio na środki transportu i będzie bezzwłocznie wywożony z terenu 

fermy. Obornik nie będzie magazynowany na terenie fermy. 

Zgodnie z dokumentem „Zintegrowane Zapobieganie i Kontrola Zanieczyszczeń. 

Dokument Referencyjny i Najlepszych Dostępnych Technikach dla Inwestycji Chowu Drobiu 

i Trzody Chlewnej” Komisja Europejska 2003 r. oraz zgodnie z Rozporządzeniem Rady 

Ministrów z dnia 5 czerwca 2018 roku w sprawie przyjęcia „Programu działań mających na 

celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz 

zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu” (Dz. U. 2018, poz. 1339) w trakcie chowu brojlera 

kurzego w systemie głębokiej ściółki powstaje od 10 do 17 kg obornika/miejsce/rok. W tabeli 

poniżej przedstawiono obliczoną ilość wywarzanego obornika wciągu roku na terenie fermy, 

do obliczeń przyjęto najgorszą sytuację dla środowiska polegającą na wytwarzaniu 

największej ilości obornika z pośród wskaźników przedstawionych w BAT tj. 17 

kg/miejsce/rok. 
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Tabela 24. Ilość powstającego obornika na fermie w ciągu roku. 

Kurnik 

Maksymalna 

obsada 

[szt.] 

Ilość wytwarzanego obornika 

[kg/miejsce/rok] 

Ilość wytwarzanego obornika w 

ciągu roku w jednym kurniku 

[Mg/rok] 

K1 70 190 17 1193,23 

K2 70 190 17 1193,23 

K3 70 190 17 1193,23 

K4 70 190 17 1193,23 

K5 70 190 17 1193,23 

K6 70 190 17 1193,23 

K7 70 190 17 1193,23 

K8 70 190 17 1193,23 

K9 70 190 17 1193,23 

K10 70 190 17 1193,23 

K11 70 190 17 1193,23 

K12 70 190 17 1193,23 

Łącznie na fermie 842 280 17 14318,76 

Zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 

1069/2009 z dnia 21 października 2009 r. określającego przepisy sanitarne dotyczące 

produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, 

i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 (rozporządzenie o produktach pochodzenia 

zwierzęcego) (Dz. U. UE L 300/1) obornik jest ubocznym produktem pochodzenia 

zwierzęcego (UPPZ) kategorii 2. Dalsze zagospodarowanie obornika będzie zgodne z art. 13 

w/w rozporządzenia i będzie ono polegało na przekazaniu go:  

 do biogazowni, gdzie następnie zostanie przetworzony w biogaz, 

 okolicznym rolnikom w celu zagospodarowania jako naturalny nawóz, 

 podmiotom zewnętrznym zajmującym się uprawami roślin lub grzybów – jako 

nawóz naturalny stosowany bezpośrednio w glebie bez uprzedniego 

przetworzenia. 

Obornik może zostać również potraktowany jako odpad i przekazany do dalszego 

zagospodarowania podmiotom zewnętrznym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 

2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. 2018 poz. 992 z późn. zm.).  

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 5 czerwca 2018 roku w sprawie 

przyjęcia „Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami 

pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu” (Dz. U. 

2018, poz. 1339) zawartość azotu w pomiocie od brojlerów kurzych wynosi 24,7 kgN/tonę. 
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Biorąc pod uwagę powyższe oraz wielkość produkcji obornika wynoszącą 

14318,76 Mg/rok – w wytworzonym na terenie fermy pomiocie będzie się znajdowało 

353 673,372 kg azotu. 

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 5 czerwca 2018 roku w sprawie 

przyjęcia „Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami 

pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu” (Dz. U. 

2018, poz. 1339) sposób dystrybucji nawozów naturalnych na poszczególne działki rolne 

należy zaplanować w taki sposób, aby w okresie roku nie przekroczyć dopuszczalnej dawki 

azotu z nawozów naturalnych w czystym składniku wynoszącej 170 kg N/ha użytków 

rolnych. Przy założeniu, że cały obornik wytworzony na fermie w ilości 14318,76 Mg 

zostałaby wykorzystana do nawożenia pól, niezbędny byłby do wykorzystania areał 

o powierzchni około 2080,43 ha. Przy czym inwestor zakłada oddawanie pomiotu w 

pierwszej kolejności do biogazowni. 

3.8.11. Systemy alarmowe i awaryjne. 

Ferma wyposażona będzie w komputerowy system sterowania mikroklimatem 

(wentylacja, ogrzewanie, schładzanie), który będzie połączony z systemem alarmowym i 

powiadamiającym o awariach i przekroczeniach zakładanych norm temperatury i wilgotności 

(system będzie monitorował również poziom napięcia elektrycznego). Powiadomienie o 

awarii nastąpi za pomocą sygnału dźwiękowego, a także wysłaniu wiadomości tekstowej na 

telefon komórkowy.  

Instalacja do ściółkowego chowu drobiu brojlerów kurzych spełni wymogi 

Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie 

wymagań i sposobu postępowania przy utrzymywaniu gatunków zwierząt gospodarskich, dla 

których normy ochrony zostały określone w przepisach Unii Europejskiej (Dz.U. 2010 nr 56 

poz. 344 z późn. zm.) zawarte w § 37 pkt 4, tj. kurniki wyposażone będą w system wentylacji, 

systemy ogrzewania i schładzania, które zapewniają, że: 

 stężenie mierzone na poziomie głów kurcząt: 

o amoniaku (NH3) nie przekracza 20 ppm, 

o dwutlenku węgla (CO2) nie przekracza 3 000 ppm, 

 temperatura wewnątrz kurników nie przekracza temperatury na zewnątrz więcej niż o 

3°C, jeżeli temperatura na zewnątrz mierzona w cieniu przekracza 30 °C, 
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 średnia wilgotność względna mierzona wewnątrz kurnika w okresie 48 godzin nie 

przekracza 70%, jeżeli temperatura na zewnątrz kurnika jest niższa niż 10 °C. 

W budynkach inwentarskich zostanie zainstalowany automatyczny system sterowania 

kurnikami oparty na zintegrowanym współdziałaniu czujników: CO2, amoniaku, wilgotności, 

temperatury i podciśnienia, co powoduje optymalną wymianę powietrza w kurnikach. 

Na fermie zostanie zainstalowany jeden agregat prądotwórczy o mocy do 600 kW. 

Przy zaniku napięcia elektrycznego system sterujący automatyczne załączy zasilanie awaryjne 

bez konieczności ingerencji obsługi fermy. 

3.8.12. Transport. 

Na teren inwestycji co dzień będą przyjeżdżały pojazdy ciężarowe, dostawcze lub 

ewentualnie ciągniki rolnicze. Pojazdy te będą poruszały się po terenie inwestycji w celu 

odbioru pomiotu (obornika), zwierząt padłych, odpadów, ścieków przemysłowych, 

dostarczenia paszy, dostarczenia młodych kurcząt (nowej obsady) oraz odbioru kurcząt 

przeznaczonych do sprzedaży. Maksymalne natężenie ruchu pojazdów nie przekroczy 32 

pojazdów w ciągu doby.  

3.8.13. Ujęcie wody. 

W ramach inwestycji zostaną wykonane dwa własne ujęcia wody o zdolności poboru , 

łącznie do 25 m3/h. Woda będzie pobierana z czwartorzędowego poziomu wodonośnego, 

który jest głównym użytkowym poziomem wodonośnym.   

Zabezpieczenie ujęcia przed zanieczyszczeniami: Zabezpieczeniem będzie  wykonanie 

obudowy studziennej z kręgów betonowych wyniesionych ponad powierzchnię otaczającego 

terenu z obsypaniem dookoła masami ziemnymi ze spadkiem uniemożliwiającym 

przedostanie się do ujęcia wód opadowych. Strefa ochronna ujęcia zostanie ustalona w 

dokumentacji powykonawczej. Proponuje się monitorowanie jakości wody co najmniej 2 razy 

do roku, wykonując badania fizykochemiczne i bakteriologiczne. 

Oprócz ujęcia wodnego, inwestor będzie starał się o przyłączenie fermy do sieci 

wodociągowej. 
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3.8.14. Zapotrzebowanie na wodę, energię, paliwa i surowce oraz ich 
zużycie. 

W tabeli poniżej przedstawiono łączne zapotrzebowanie na wodę, energię, paliwa oraz 

paszę dla siedmiu planowanych kurników. 

Tabela 25. Zużycie paliw, surowców, wody i energii dla fermy. 

Zużycie wody na cele instalacji 

pojenie zwierząt łącznie 121 488,01 m³/rok, w 

tym: 0,5 dm3/ptaka/dobę 

mycie i dezynfekcja pomieszczeń i urządzeń 

inwentarskich Qr = 2322 m3/rok 

Chłodzenie Q r max = 2016 m3/rok 

cele stacji uzdatniania wody: 9 928 m3/rok 

mycie i dezynfekcja pomieszczeń technicznych -

sterówek Q r max = ~219 m3/rok 

Zużycie wody na cele poza instalacyjne 339,45 m3/rok 

Zużycie paszy 26531,82 Mg/rok 

Zużycie ściółki do ścielenia 387 Mg/rok 

Zużycie energii 7736,904 MWh/rok 

Zużycie gazu propan-butanu 1706,7 Mg/rok 

Zużycie wody na pojenie kur 

W chowie kur woda wymagana jest do spełnienia potrzeb fizjologicznych zwierząt. 

Pobór wody zależy m. in. od: 

 gatunku i wieku zwierząt, 

 stanu zdrowia, 

 temperatury wody, 

 temperatury otoczenia, 

 składu paszy, 

 systemu pojenia. 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. 

w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody (Dz. U. 2002 nr 8 poz. 70), 

przeciętna norma zużycia wody do pojenia brojlerów wynosi 0,5 l/szt./dobę. 

Obliczenia dotyczące zużycia wody przedstawiono w poniższej tabeli. 
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Tabela 26. Obliczenie zużycia wody dla planowanych kurników. 

Dzień tuczu 

Łączna obsada 

planowanych 

kurników 

Łączna obsada 

planowanych 

(DJP) 

Ilość dni 

Zużycie 

wody na 

dobę dla 1 

brojlera 

[dm3] 

Zużycie 

wody 

przez całą 

obsadę 

[m3] 

wstawienie 842 280 2716,2 0 0,5 0 

Do 7 842 280 2716,2 7 0,5 2947,98 

Do14  842 280 2716,2 7 0,5 2947,98 

Do 21 842 280 2716,2 7 0,5 2947,98 

Do 28 842 280 2716,2 7 0,5 2947,98 

Do 35 (po 

uwzględnieniu 

upadków) 812 700 2620,8 7 0,5 2844,45 

Do 44 (po 

uwzględnieniu 

przebiórki w 35 dniu) 604 236 1948,544 9 0,5 2719,062 

SUMA 44 0,5 17355,43 

Co daje roczne zużycie dla 308 dni chowu (7 cykli): 

Q r max = 17 355,43 m³/cykl x 7 cykli = 121 488,01 m³/rok 

Qd śr = 121 488,01 m³/rok ÷ 308 dni produkcji = ~394,4 m³/dobę 

Q h max = 394,4 m³/dobę ÷ 16 h na dobę aktywności ptaków = ~24,65 m3/h 

Q s max = 24,65 m3/h ÷ 3600 s = ~0,0068 m3/s  

Ilość wody zużywana na pojenie broilerów w przeliczeniu na ptaka/cykl (jako ilość 

ptaków przyjęto ilość sprzedanych sztuk, czyli obsadę w 35 dniu cyklu, w dniu pierwszej 

przebiórki drobiu) wynosi 0,0214 m3/ptaka/cykl, a w przeliczeniu stanowisko/rok ilość 

zużywanej wody wynosi 0,149 m3/stanowisko/rok. 

Zużycie wody na mycie kurników 

Przed dezynfekcją po usunięciu obsady przed kolejnym cyklem kurniki będą 

czyszczone w pierwszej kolejności na sucho, a następnie otwierane będą studzienki ściekowe 

wewnątrz i wszystko czyszczone będzie myjką ciśnieniową. Zgodnie z dokumentem 

referencyjnym (BAT) dla brojlerów zużycie wody potrzebnej na przeprowadzenie 

czyszczenia 1m2 powierzchni wacha się od 0,012 m3 do 0,12 m3/m2/rok. Ze względu na fakt, 

iż przedmiotowa ferma wyposażona będzie w zupełnie nowe urządzenia do pojenia 

i zadawania paszy, które automatycznie podnoszą się przy czyszczeniu oraz zastosowanie 

nowoczesnych myjek wysokociśnieniowych, przyjęto wskaźnik zużycia 0,06 m3/m2/rok. 

Powierzchnia hodowli wszystkich hal inwentarskich (12 kurników) wynosić będzie ok. 

38 700 m2. Mycie prowadzone będzie 7 razy do roku w każdym kurniku przy wykorzystaniu 



84 

 

nowoczesnych myjek ciśnieniowych, stąd zużycie wody na mycie posadzek o łącznej 

powierzchni 38 700 m2 wyniesie: 

Q r max = 38 700 m2 * 0,06 m3/m2/rok = 2322 m3/rok 

Przyjęto, że mycie 12 kurników prowadzone będzie przez około 144 h po zakończeniu 

cyklu chowu, tj. łącznie przez 84 dni w roku (mycie 1 kurnika po zakończeniu cyklu chowu 

będzie prowadzone przez 12 godzin i zostanie przeprowadzone w ciągu 1 dnia), a więc: 

Q r max = 2322 m3/rok 

Qd śr = 2322 m³/rok ÷ 84 dni = ~27,64 m³/dobę 

Q h max = 27,64 m³/dobę ÷ 12 h= ~2,3 m3/h 

Q s max = 2,3 m3/h ÷ 3600 s = ~0,00064 m3/s  

Ilość wody zużywana na mycie kurników w przeliczeniu na ptaka/cykl (jako ilość 

ptaków przyjęto ilość sprzedanych sztuk, czyli obsadę w 35 dniu cyklu, w dniu pierwszej 

przebiórki drobiu) wynosi 0,000034 m3/ptaka/cykl, a w przeliczeniu na stanowisko/rok ilość 

zużywanej wody wynosi 0,00286 m3/stanowisko/rok. 

 

Zużycie wody a na cele chłodzenia kurników 

Budynki zostaną wyposażone także w system schładzania wysokociśnieniowego. 

System chłodzenia wysokociśnieniowego polega na chłodzeniu powietrza za pomocą systemu 

zraszaczy. W każdym z kurników system będzie zasilany pompami o wysokiej wydajności 

zapewniającej dostateczny wydatek wody na cele zraszania pomieszczenia inwentarskiego. 

Szacuje się, że układ schładzania kurników oparty na systemie schładzania 

wysokociśnieniowego będzie pracował w roku przez ok. 200 h (układ uruchamiany będzie 

w przypadku upałów, w sytuacji gdy temperatura w kurniku będzie zbyt wysoka, pomimo 

działania wentylatorów szczytowych). Zużycie wody w systemie, który włączany będzie 

tylko podczas upałów wynosi około 0,84 m3/h, co daje zużycie w jednym kurniku na 

poziomie 168 m3 /rok. W sumie zapotrzebowanie dla kurników na potrzeby systemu 

chłodzenia wyniesie 2016 m3 /rok (12 szt. kurników x 168 m3 /rok), a więc: 

Q r max = 2016 m3/rok 

Qd śr = 2016 m³/rok ÷ 40 dni = ~50 m³/dobę 

Q h max = 2016 m³/rok ÷ 200 h= ~10,1 m3/h 
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Q s max = 10,1 m3/h ÷ 3600 s = ~0,0028 m3/s  

Zużycie wody na cele stacji uzdatniania wody 

Na obecnym etapie nie jest pewne czy na fermie będzie stosowana stacja uzdatniania 

wody, ponieważ wody podziemne mogą nie wymagać podczyszczania. Ponieważ w raporcie 

należy przyjąć najgorszą sytuację dla środowiska, założono że działalność fermy będzie 

związana z pobieraniem wody na cele stacji uzdatniania. 

Dla celów uzdatniania wody pobieranej z ujęcia wód podziemnych zostaną 

zainstalowane kolumny filtracyjne multifunkcyjne usuwające z wody żelazo i mangan. 

Zaprojektowane filtry to filtry ze zbiornikami kompozytowymi oraz układem zaworów 

membranowych lub przepustnic zapewniających bezobsługowe cykle płukania. Sterowanie 

zaworami membranowymi lub przepustnicami pneumatycznymi odbywało się będzie za 

pomocą rozdzielaczy ciśnienia lub elektrozaworów przez centralną szafę sterującą z 

programatorem czasowym. Dodatkowo stacja uzdatniania wody wyposażona będzie 

w zmiękczacz. 

Twardość wody wynika z obecności soli wapnia i magnezu w wodzie. Żywica 

jonowymienna, ma za zadanie wymianę kationów wapnia i magnezu na inne jony. 

Standardowo stosowane są żywice sodowe, zatem po procesie zmiękczania, w wodzie jest 

więcej jonów sodu. Po pewnym czasie zabraknie miejsc na wymianę kationów i żywica musi 

być regenerowana. W tym celu wykorzystuje się sól w formie pastylek, które należy wsypać 

do zbiornika solanki, gdzie po automatycznym dolaniu wody, sól ulega rozpuszczeniu i 

powstaje nasycony roztwór soli. Zaprogramowany zmiękczacz sumuje ilość zużytej wody i 

uwzględniając ten parametr, decyduje o momencie rozpoczęcia regeneracji (czyli 

przepłukania żywicy jonowymiennej solanką). Podczas regeneracji powstają popłuczyny, 

które będą odprowadzane razem z wodami popłucznymi ze stacji uzdatniania wody. Ścieki ze 

stacji uzdatniania wody (SUW) będą odprowadzane do zbiornika p.poż, poprzez odstojnik 

pełniący funkcję zbiornika retencyjnego (uśredniającego). W przypadku przepełnienia 

zbiornika ppoż., nadmiar nagromadzonych ścieków z SUW będzie odprowadzany poprzez 

przelew zainstalowany w górnej części zbiornika p.poż do zbiornika odparowywującego, a w 

razie konieczności do istniejącego rowu melioracyjnego. Ścieki odprowadzane do rowu 

spełnią wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 

2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do 
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ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. z 

2014 r. poz. 1800). 

Ilość wody potrzebna na regenerację złoża z uwzględnieniem procesu zmiękczania 

wody wynosi około 13,6 m3 na cykl płukania. W ciągu doby przeprowadzone będą dwie 

procedury regeneracji złoża. Płukanie filtrów odbywało się będzie łącznie w ciągu 2 godzin w 

porze nocnej. Ilość wody pobieranej na cele uzdatniania wody dla planowanych kurników: 

Q roczne max = 13,6 m3/cykl x 2 cykle płukania x 365 dni = 9 928 m3/rok 

Q dob śr = 27,2 m3/dobę 

Q h max = 13,6 m3/h  

Q s max = 13,6 m3/h ÷ 3600 s = ~0,0038 m3/s  

Woda na cele technologiczne – mycie pomieszczeń technicznych (sterówek) 

Jednorazowe mycie jednego pomieszczenia sterówki związane będzie ze zużyciem ok. 

50 l wody i będzie trwało ok. 10 minut. W związku, z czym, rocznie na mycie jednego 

pomieszczenia sterówki wykorzystywane będzie ok. 18,25 m3 wody (mycie pomieszczeń 

sterówek zajmie ok. 1 h i 40 minut dziennie). Na terenie fermy będzie się znajdowało 12 

pomieszczeń sterówek, a więc: 

Q r max = ~219 m3/rok 

Q d śr. = ~219 m3/rok : 365 dni = ~0,6 m3/dobę 

Q h max = ~0,6 m3/dobę : 1,7 h = ~0,353m3/h 

Q s max = 0,353 m3/h ÷ 3600 s = ~0,000098 m3/s  

Zużycie paszy. 

Zgodnie z dokumentem „Zintegrowane Zapobieganie i Kontrola Zanieczyszczeń. 

Dokument Referencyjny i Najlepszych Dostępnych Technikach dla Inwestycji Chowu Drobiu 

i Trzody Chlewnej” Komisja Europejska 2003 r. w trakcie chowu brojlera kurzego zużycie 

paszy wynosi do 4,5 kg/ptak/cykl. Maksymalna obsada jednego planowanego kurnika 

wyniesie do 70 190 szt. Biorąc pod uwagę powyższe zapotrzebowanie na paszę dla jednego  

kurnika wyniesie = 70 190 miejsc x 4,5 kg/ptak/cykl  x 7 cykli= 2210,985 Mg/rok. 

Łączne zapotrzebowanie na paszę dla dwunastu planowanych kurników wyniesie do 

26531,82 Mg/rok. 
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Zużycie słomy i sieczki  

Do ścielenia kurników będzie stosowana słoma, pellet, torf lub trociny. Przykładowo 

zużycie słomy wynosi ok. 10 kg/ m2 powierzchni hodowlanej/rok. Łączna powierzchnia 

hodowlana wszystkich planowanych kurników wynosi 38 700 m2, więc zużycie roczne słomy 

wyniesie dla przedmiotowej fermy 387 Mg słomy/rok. 

Zużycie gazu (propan-butanu) 

Dla potrzeb planowanych kurników na terenie inwestycji powstanie 12 kotłowni, 

każda z nich wyposażone będzie w kocioł gazowy lub kotły o łącznej mocy maksymalnej 

400 kW, łącznie moc kotłów zainstalowanych na terenie fermy nie przekroczy 4 800 kW. 

Roczne zapotrzebowanie na propan-butan dla jednego kotła o mocy 400 kW wyniesie 

72 250 m3/rok fazy gazowej. 1 m3 propan-butanu w fazie gazowej waży około 1,97 kg, stąd 

zużycie propan-butanu dla jednego kotła wyniesie 142,223 Mg/rok. Łączne zużycie gazu 

propan-butanu na terenie całej fermy oscylować będzie w granicy ok. 1706,7 Mg/rok. 

Zużycie energii 

Zgodnie z dokumentem „Zintegrowane Zapobieganie i Kontrola Zanieczyszczeń. 

Dokument Referencyjny i Najlepszych Dostępnych Technikach dla Inwestycji Chowu Drobiu 

i Trzody Chlewnej” Komisja Europejska 2003 r. w trakcie chowu brojlerów w obiektach, 

gdzie sprzedawanych jest powyżej 200 000 szt. na rok (zgodnie z danymi pochodzącymi z 

Wielkiej Brytanii) zużycie energii wynosi od 1,36-1,93 kWh/sztukę sprzedaną. Dane te 

dotyczą wszystkich rodzajów energii (opał, elektryczność), a także energii zużywanej przy 

wykonywaniu określonych czynności. W związku z tym, że w planowanych obiektach 

ogrzewanie będzie zasilane propan-butanem, do obliczenia zużycia energii w planowanych 12 

kurnikach przyjęto najniższy współczynnik zużycia energii wynoszący 1,36 kWh/sprzedaną 

sztukę. Jako ilość sprzedanych sztuk przyjęto obsadę w 35 dniu cyklu, w dniu pierwszej 

przebiórki drobiu. Planowane zużycie energii przedstawiono w poniższej tabeli.  
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Tabela 27. Zużycie energii w planowanych kurnikach. 

Kurnik 

Ilość ptaków 

sprzedanych w 

1 cyklu 

(obsada w 35 

dniu cyklu) 

Ilość ptaków 

sprzedanych w 

7 cyklach 

Zużycie energii 

[kWh/sprzedaną 

sztukę] 

Zużycie energii 

[MWh/rok] 

K1 67 725 474075 1,36 644,742 

K2 67 725 474075 1,36 644,742 

K3 67 725 474075 1,36 644,742 

K4 67 725 474075 1,36 644,742 

K5 67 725 474075 1,36 644,742 

K6 67 725 474075 1,36 644,742 

K7 67 725 474075 1,36 644,742 

K8 67 725 474075 1,36 644,742 

K9 67 725 474075 1,36 644,742 

K10 67 725 474075 1,36 644,742 

K11 67 725 474075 1,36 644,742 

k12 67 725 474075 1,36 644,742 

SUMA 7736,904 

Zużycie wody na cele poza instalacyjne dla całej fermy 

Na terenie fermy będą wykonywane prace wymagające stosowania natrysków. Zgodnie z 

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia 

przeciętnych norm zużycia wody (Dz. U. 2002 nr 8 poz. 70) zużycie wody na potrzeby 

socjalne pracowników wynosi 0,015 m3/osobę x dobę, a dla pracowników wykonujących 

prace wymagające stosowania natrysków wynosi 0,09 m3/osobę x dobę Na terenie fermy 

będzie zatrudnione 12 osób (10 pracowników fizycznych oraz 2 pracowników biurowy) stąd 

zużycie wody na cele socjalno-bytowe pracowników w ciągu roku wyniesie: 

Qr = (10 osób x 0,09 m3/osobę x dobę x 365 dni) + (2 osoby x 0,015 

m3/osobę x dobę x 365 dni) = 328,5 m3/rok + 10,95 m3/rok = 339,45 m3/rok 

Q r max = 339,45 m3/rok, 

Q d śr. = 339,45 m3/rok : 365 dni = 0,93 m3/dobę, 

Q h max = 0,93 m3/dobę ÷ 2 h (przyjęto 1 h dla każdej ze zmian) = 0,465 m3/h, 

Q s max = 0,465 m3/h ÷ 3600 s = 0,0001292 m3/s 
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3.8.15. Wykorzystanie zasobów naturalnych, w tym gleb, wody i powierzchni 
ziemi. 

Podczas realizacji inwestycji zostaną wykorzystane jedynie zasoby naturalne 

w postaci gleb, które zostaną usunięte z powierzchni terenu inwestycji - z powierzchni około 

7,28 ha (powierzchnia zabudowy). 

Użytkowanie fermy będzie związane z wykorzystaniem zasobów naturalnych 

w postaci wód podziemnych i powierzchni. Zajęta powierzchnia wyniesie około 7,28 ha. 

Pobór wód będzie prowadzony w ramach zasobów dyspozycyjnych zatwierdzonych dla ujęć 

wody, które znajdą się na fermie. 

3.9. Prace rozbiórkowe dotyczące przedsięwzięć mogących znacząco 
oddziaływać na środowisko. 

W obrębie terenu inwestycji nie funkcjonują przedsięwzięcia mogące znacząco 

oddziaływać na środowisko. Inwestycja nie będzie związana z rozbiórkami przedsięwzięć 

znacząco oddziaływujących na środowisko. 

3.10. Ryzyko wystąpienia poważnych awarii lub katastrof 

naturalnych i budowlanych, przy uwzględnieniu używanych 

substancji i stosowanych technologii, w tym ryzyko związane ze 

zmianą klimatu. Adaptacja do zmian klimatu. 

Na terenie inwestycji będzie magazynowany propan. Ze względu na ilość 

magazynowanego gazu przedmiotowa ferma jest zaliczana do zakładów o zwiększonym 

ryzyku wystąpienia poważnej awarii zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 29 

stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji 

niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym 

ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz.U. 2016 poz. 138) – Łatwopalne gazy 

ciekłe, kategoria 1 lub 2 (w tym gaz płynny) i gaz ziemny (zob. objaśnienie nr 19). Propan 

magazynowany będzie podziemnych zbiornikach. Zakłada się magazynowanie propanu w 13 

zbiornikach naziemnych o pojemności 9 900 l każdy. W obrębie fermy będzie 

magazynowany propan w ilości 128,7 m3 (13 zbiorników po 9,9 m3 każdy) o łącznej masie 

około 63,7 Mg (gęstość skroplonego (ciekłego) propanu wynosi około 0,495 Mg/m3). Ilość 

propanu decydującą o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym ryzyku wystąpienia 

poważnej awarii przemysłowej mieści się w przedziale od 50 do 200 Mg, biorąc pod uwagę 
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powyższe ferma kwalifikuje się do zakładów o zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej 

awarii przemysłowej. Przy czym ryzyko wystąpienia awarii przemysłowej będzie 

minimalizowane poprzez szereg rozwiązań technicznych i organizacyjnych: 

1. Działania związane z wyeliminowaniem możliwości awarii oraz związanych z tym 

skutków. 

W związku, z tym że przedmiotowa ferma zaliczana jest do zakładów o zwiększonym 

ryzyku wystąpienia poważnej awarii, zostanie dla niej wdrożony program zapobiegania 

awariom za pomocą systemu zarządzania bezpieczeństwem, gwarantujący odpowiedni do 

zagrożeń poziom ochrony ludzi i środowiska, stanowiący element ogólnego systemu 

zarządzania zakładem. Program zapobiegania awariom zgodnie z art. 251 ust. 4 ustawy z 

dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. 2018 poz. 799 z późn. 

zm.) będzie zawierał: 

1) ogólne cele i zasady działania prowadzącego zakład;  

2) wskazanie zadań i odpowiedzialności kierownictwa zakładu, w zakresie kontroli 

zagrożeń awariami przemysłowymi oraz zapewnienia odpowiedniego do zagrożeń 

poziomu ochrony ludzi i środowiska;  

3) określenie prawdopodobieństwa zagrożenia awarią przemysłową;  

4) zasady zapobiegania awarii przemysłowej w celu poprawy bezpieczeństwa;  

5) zasady zwalczania skutków awarii przemysłowej;  

6) określenie sposobów ograniczenia skutków awarii przemysłowej dla ludzi i środowiska 

w przypadku jej zaistnienia;  

7) określenie częstotliwości przeprowadzania analiz programu zapobiegania awariom w 

celu oceny jego aktualności i skuteczności. 

Ponadto dla fermy zostanie opracowany i wdrożony system zarządzania 

bezpieczeństwem, gwarantujący odpowiedni do zagrożeń poziom ochrony ludzi i 

środowiska, stanowiący element ogólnego systemu zarządzania zakładem. W systemie 

zarządzania bezpieczeństwem zgodnie z art. 252 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. 

Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. 2018 poz. 799 z późn. zm.) należy uwzględnić: 
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1) określenie, na wszystkich poziomach organizacji, obowiązków pracowników 

odpowiedzialnych za działania na wypadek awarii przemysłowej, a także środków 

podjętych w celu uświadomienia potrzeby ciągłego doskonalenia;  

2) określenie programu szkoleniowego oraz zapewnienie szkoleń dla pracowników, o 

których mowa w pkt 1, oraz dla innych osób pracujących w zakładzie, w tym 

podwykonawców;  

3) funkcjonowanie mechanizmów umożliwiających systematyczną analizę zagrożeń 

awarią przemysłową oraz prawdopodobieństwa jej wystąpienia;  

4) instrukcje bezpiecznego funkcjonowania instalacji, w której znajduje się substancja 

niebezpieczna, przewidziane dla normalnej eksploatacji instalacji, a także konserwacji i 

czasowych przerw w ruchu;  

5) instrukcje sposobu postępowania w razie konieczności dokonania zmian w procesie 

przemysłowym; 

6) systematyczną analizę przewidywanych sytuacji mogących prowadzić do awarii 

przemysłowych;  

7) prowadzenie, z uwzględnieniem najlepszych dostępnych praktyk, monitoringu 

funkcjonowania instalacji, w której znajduje się substancja niebezpieczna, 

umożliwiającego podejmowanie działań korekcyjnych w przypadku wystąpienia zjawisk 

stanowiących odstępstwo od normalnej eksploatacji instalacji, w tym związanych ze 

zużyciem instalacji i korozją jej elementów;  

8) systematyczną ocenę programu zapobiegania awariom oraz systemu zarządzania 

bezpieczeństwem, prowadzoną z punktu widzenia ich aktualności i skuteczności ze 

wskazaniem sposobu jej dokumentowania i zatwierdzania;  

9) analizę wewnętrznego planu operacyjno - ratowniczego – w przypadku zakładu o 

dużym ryzyku. 

Ponadto: 

 Zbiorniki zostaną umieszczone w odległościach od innych obiektów i innych 

zbiorników zgodnych z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 
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kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 

budynki i ich usytuowanie (tj. Dz. U. 2015, poz. 1422). 

 Do gaszenia ewentualnego pożaru zostanie zapewniony odpowiedni sprzęt 

gaśniczy oraz odpowiednia ilość wody zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw 

Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie 

przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. 2009 nr 

124, poz. 1030). 

 Zbiorniki będą posiadały odbiór Urzędu Dozoru Technicznego oraz będą 

podlegały regularnym kontrolą. 

 Wokół zbiorników zostanie wyznaczona strefa zagrożenia wybuchem. 

 

2. Działania podejmowane na wypadek awarii (np. wyciek gazu, rozszczelnienie 

instalacji). 

W przypadku wystąpienia awarii bezzwłocznie zostanie powiadomiona Straż Pożarna. 

Personel fermy będzie odpowiednio przeszkolony i w razie awarii będzie postępował 

zgodnie wewnętrznym planem ope racyjno-ratowniczym do momentu przyjazdu Straży 

Pożarnej. Gdy zajdzie taka potrzeba zbiorniki będą opróżniane do autocystern za pomocą 

zaworów awaryjnych – gaz będzie usuwany z terenu fermy. Ponowne napełnienie 

zbiorników zostanie wykonane po usunięciu awarii i jej przyczyny. W razie wystąpienia 

pożaru na fermie zbiorniki będą polewa wodą w celu ich chłodzenia.  

 Zgodnie ze Wstępną oceną ryzyka powodziowego opracowaną przez Krajowy Zarząd 

Gospodarki Wodnej (www.kzgw.gov.pl) teren planowanej inwestycji nie znajduje się na 

obszarze zagrożonym powodzią. Również analiza map dostępnych na stronie internetowej 

Informatycznego Systemu Osłony Kraju (www.isok.gov.pl) przedstawiających obszary 

zagrożenia powodziowego pokazała, że teren planowanej inwestycji nie znajduje się na 

obszarach zagrożonych powodzią. 

 Zwierzęta padłe i ubite z konieczności będą magazynowane w specjalnym 

chłodzonym kontenerze usytuowanym w wyznaczonym miejscu. Sposób przechowywania 

odpadów będzie zapewniał bezpieczeństwo środowiska wodno-gruntowego. Podłoga w 

planowanych obiektach inwentarskich zostanie wykonana z betonu, który będzie zapobiegał 

przedostawaniu się ewentualnych odcieków z mycia powierzchni kurników do gruntu.  
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 Teren planowanej inwestycji oraz planowane obiekty będą spełniały wymagania 

określone w Ustawie z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (t.j. Dz.U. 2018 

poz. 620), w tym m.in. będą spełniały wymagania techniczno-budowlane, instalacyjne i 

technologiczne, będą wyposażone w wymagane urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice. 

Konstrukcja budynków wykonana zostanie z materiałów trudno zapalnych. Ponadto na 

terenie planowanej inwestycji nie będą magazynowane substancje wybuchowe i łatwopalne 

(poza propanem oraz paliwem do agregatu prądotwórczego i maszyn rolniczych).  

 Budynki zostaną zaprojektowane i wykonane zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - 

Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2017 poz. 1332 z późn. zm.). Wykonanie obiektów 

budowlanych zgodnie z projektem budowlanym zmniejsza ryzyko wystąpienia katastrofy 

budowlanej.  

 W trakcie trwania cyklu produkcyjnego część zwierząt może zostać uśmiercona w 

celu wyeliminowania możliwości rozwoju chorób epizootycznych, a co za tym idzie 

możliwości upadku całego stada. Zwłoki zarówno zwierząt ubitych z konieczności jak i 

padłych będą magazynowane w specjalnym chłodzonym kontenerze usytuowanym 

w wyznaczonym miejscu, a następnie będą odbierane z terenu Fermy przez firmę posiadającą 

stosowne decyzje i zezwolenia. W celu zmniejszenia możliwości rozwoju chorób 

epizootycznych po każdym cyklu będzie się odbywało czyszczenie i mycie budynków 

inwentarskich oraz odkażanie systemów pojenia i pomieszczeń. Planowane obiekty 

inwentarskie zostaną wyposażone w wydajne systemy wentylacji oraz system chłodzenia 

wysokociśnieniowego, dzięki czemu temperatura wewnątrz budynku w okresie lata nie 

powinna drastycznie wzrastać i powodować upadków ptaków. Na fermie zostanie 

zainstalowany agregat prądotwórczy. Przy zaniku napięcia elektrycznego system sterujący 

automatyczne załączy zasilanie awaryjne. Dzięki takiemu rozwiązaniu ewentualne przerwy 

w dostawie energii nie spowodują wyłączenia wentylacji i nie przyczynią się do gwałtownego 

wzrostu temperatury wewnątrz budynku, który mógłby spowodować możliwość wystąpienia 

upadków ptaków. W związku z powyższym ryzyko rozprzestrzeniania się chorób 

epizootycznych oraz możliwość upadku całego stada wywołana chorobą lub awarią systemu 

wentylacji jest bardzo niskie. 
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3.11. Przewidywany rodzaj oraz ilość emisji, w tym odpadów, 
wynikające z funkcjonowania planowanego przedsięwzięcia. 

3.11.1. Odpady. 

3.11.1.1. Faza realizacji. 

Podczas realizacji inwestycji będą powstawały odpady ujęte w grupie 17 załącznika 

do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów 

(Dz. U. z 2014r., poz. 1923). Odpady będą wytwarzane przez firmę prowadzącą proces 

budowy, firma ta będzie przekazywała odpady innemu podmiotowi zewnętrznemu, 

posiadającemu niezbędne zezwolenia, w celu dalszego zagospodarowania. Preferowanym 

sposobem zagospodarowania będzie proces odzysku. Na terenie inwestycji odpady będą 

przechowywane selektywnie w wyznaczonym do tego celu miejscu, w opakowaniach 

zapewniających bezpieczeństwo środowiska wodno-gruntowego. W tabeli poniżej 

przedstawiono szacunkowe ilości poszczególnych odpadów, które zostaną wytworzone na 

etapie realizacji. 

Tabela 28. Powstające odpady w fazie realizacji. 

Kod Grupa, rodzaj odpadów 
Przewidywana 

ilość [Mg] 

17 01 01 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów  0,6 

17 01 07 
Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06  
90 

17 02 01 Drewno   1,6 

17 02 03 Tworzywa sztuczne  0,05 

17 04 01 Miedź, brąz, mosiądz  0,05 

17 04 05 Żelazo i stal  15 

17 04 11 Kable inne niż wymienione w 17 04 10  0,6 

17 05 04 Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03  36 000 m2 

17 09 04 
Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 

17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03  
15 

3.11.1.2. Faza użytkowania. 

Użytkowanie kurników będzie związane z wytwarzaniem odpadów o kodach 

02 01 06, 15 01 10*, 15 02 02*, 16 02 13*. W tabeli poniżej przedstawiono szacunkowe ilości 

przewidywanych do wytworzenia odpadów w trakcie normalnego funkcjonowania kurników.  
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Tabela 29. Odpady powstające w trakcie użytkowania planowanych kurników. 

Kod odpadu Grupa, rodzaj odpadów 
Ilość odpadu 

Mg/rok 

02 01 06 odchody zwierzęce 14318,76 

15 01 10* 

opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. opakowania po środkach do mat, opakowania po 

środkach do mycia i dezynfekcji oraz inne) 

0,55 

15 02 02* 

sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB) 

1,5 

16 02 13* 
zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż 16 02 09 

do 16 02 12 
0,2 

Odpady o kodzie 15 01 10* będą magazynowane selektywnie w magazynie odpadów i 

odpadów niebezpiecznych. Odpady będą przekazywane do dalszego zagospodarowania firmie 

zewnętrznej posiadającej niezbędne zezwolenia w tym zakresie. Odpad ten prawdopodobnie 

będzie poddawany procesowi unieszkodliwiania. 

Odpady o kodzie 15 02 02* będą magazynowane selektywnie w magazynie odpadów i 

odpadów niebezpiecznych. Odpady będą przekazywane do dalszego zagospodarowania firmie 

zewnętrznej posiadającej niezbędne zezwolenia w tym zakresie. Odpad ten prawdopodobnie 

będzie poddawany procesowi unieszkodliwiania. 

Odpady o kodzie 16 02 13* będą magazynowane selektywnie w magazynie odpadów i 

odpadów niebezpiecznych. Odpady będą przekazywane do dalszego zagospodarowania firmie 

zewnętrznej posiadającej niezbędne zezwolenia w tym zakresie. Odpad ten prawdopodobnie 

będzie poddawany procesowi odzysku R12 zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska 

z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie odzysku odpadów poza instalacjami i urządzeniami (Dz. U. 

2015, poz. 796). 

Odpady o kodzie 02 01 06 mogą powstawać w trakcie normalnego użytkowania 

fermy, jeżeli nie spełnią wymagań określonych dla UPPZ. Odpady te nie będą magazynowane 

na terenie fermy, będą wywożone bezpośrednio ze sprzątanego kurnika przez podmioty 

zewnętrzne posiadające niezbędne zezwolenia do dalszego ich zagospodarowania.  

W trakcie prowadzenia na terenie fermy zabiegów weterynaryjnych mogą powstawać 

odpady weterynaryjne, przy czym ich wytwórcą oraz osobą (podmiotem) odpowiedzialną za 

ich zagospodarowanie będzie lekarz weterynarii prowadzący zabiegi. Odpady te nie są 

magazynowane na terenie fermy. 
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3.11.1.3. Faza likwidacji. 

Rodzaj odpadów powstających na etapie likwidacji będzie zbliżony do rodzaju 

odpadów powstających podczas realizacji inwestycji, poza odpadami o kodzie 17 05 04, które 

prawdopodobnie nie powstaną podczas likwidacji inwestycji. Odpady zostaną przekazane 

firmie zewnętrznej, posiadającej niezbędne zezwolenia, w celu dalszego zagospodarowania. 

3.11.2. Pola elektromagnetyczne. 

3.11.2.1. Faza realizacji. 

 W trakcie realizacji inwestycji nie będą stosowane urządzenia elektroenergetyczne 

związane z wytwarzaniem pól elektromagnetycznych. W trakcie prowadzonych prac 

budowlanych zostanie wykonane pomieszczenie/kontener stacji trafo oraz agregatu 

prądotwórczego. Obiekt zostanie tak umiejscowiony i wykonany, tak aby pole 

elektromagnetyczne wytwarzane przez urządzenia nie przekroczyło dopuszczalnych 

składowych pól elektromagnetycznych w miejscach dostępnych dla ludzi.  

3.11.2.2. Faza użytkowania. 

W ramach inwestycji planuje się zainstalowanie stacji transformatorowej. Fundament 

planowanej stacji trafo posiadać będzie wydzielone misy olejowe, mogące pomieścić co 

najmniej 100% pojemności oleju z zamontowanej stacji transformatorowej w razie awarii, 

oraz przedział kablowy z przepustami kabli SN oraz nN. 

 Planowana na terenie inwestycji stacja transformatorowa wytwarzała będzie składową 

magnetyczną pola elektromagnetycznego nie przekraczającą w miejscach dostępnych dla 

personelu wartości 10 A/m.  

 Zgodnie z artykułem poświęconym aspektom ekologicznym pracy transformatorowej 

SN/nn Jana Ropy wydanym w czasopiśmie Energetyka i Ekologia największa wartość 

natężenia pola elektromagnetycznego zanotowana podczas pomiarów przeprowadzonych dla 

stacji o mocy 630 kVa wynosiła 23 A/m przy ścianach budynku, w pobliżu komory 

transformatorowej. Najmniejsza wartość występowała w pobliżu pól liniowych SN i wynosiła 

0,6 A/m. Wartość natężenia pola eketrycznego w bezpośrednim sąsiedztwie budynku 

wynosiła rzędu kilku woltów n metr (4 – 7 V/m). 

 W ramach planowanej inwestycji, w miejscach dostępnych dla ludzi oraz 

przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową nie zostaną przekroczone dopuszczalne 
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poziomy składowych pola elektromagnetycznego określone rozporządzeniu Ministra 

Środowiska z dnia 30 października 2003 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól 

elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych 

poziomów (Dz. U. 2003r. Nr 192 poz. 1883), które  w zakresie 0,5 Hz do 50 Hz wynoszą: 

 Składowa elektryczna - 10 kV/m, 

 Składowa magnetyczna 60 A/m. 

3.11.2.3. Faza likwidacji. 

Podczas likwidacji przedsięwzięcia nie powstaną pola elektromagnetyczne. 

3.11.3. Ścieki socjalno-bytowe. 

3.11.3.1. Faza realizacji. 

Podczas realizacji przedsięwzięcia ścieki bytowe zbierane będą w szczelnych 

zbiornikach przenośnych toalet (dostarczonych na teren budowy przez firmę zewnętrzną), 

skąd będą odbierane przez wyspecjalizowane firmy asenizacyjne i przekazywane na 

oczyszczalnię ścieków. 

3.11.3.2. Faza użytkowania. 

Podczas użytkowania fermy powstające ścieki bytowe będą odprowadzane do 

szczelnych zbiorników bezodpływowych (6 szt.), skąd będą zabierane przez firmę 

asenizacyjną i będą przekazywane do oczyszczenia w oczyszczalni ścieków. Na terenie fermy 

zlokalizowane będzie 6 zbiorników na ścieki socjalno-bytowe o pojemności 10 m3 każdy. 

Ilość odprowadzanych ścieków bytowych wyniesie około 273,75 m3. W/w ilość została 

obliczona na podstawie szacunkowego zużycia wody na cele bytowe pracowników 

obliczonego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w 

sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody (Dz. U. 2002 nr 8 poz. 70). 

3.11.3.3. Faza likwidacji. 

Ścieki bytowe podczas likwidacji przedsięwzięcia będą gromadzone w szczelnych 

zbiornikach toalet przenośnych, skąd zostaną przekazane firmom asenizacyjnym.  
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3.11.4. Wody opadowe i roztopowe. 

3.11.4.1. Faza realizacji. 

Podczas realizacji przedsięwzięcia wody opadowe będą zagospodarowane na terenie 

inwestycji w sposób niezorganizowany. 

3.11.4.2. Faza użytkowania. 

Wody opadowe i roztopowe z dachów planowanych kurników będą odprowadzane do 

zbiorników na wody opadowe. Wody opadowe i roztopowe z pozostałych obiektów fermy 

zostaną odprowadzone na teren zielony fermy. Wody opadowe z terenów utwardzonych 

poprzez separator substancji ropopochodnych zostaną odprowadzone do zbiorników na wody 

opadowe. Zbiorniki na wody opadowe będą zbiornikami odparowującymi, z 

nieszczelnym dnem umożliwiającym przesiąkanie wody do gruntu. Planuje się wykonanie 

dwóch zbiorników o łącznej pojemności 7400 m3.  

Do zbiorników na wody opadowe i roztopowe będzie trafiało 1215,36 l wód 

opadowych/s. Ilość wód opadowych odprowadzanych z terenu inwestycji do kanalizacji 

deszczowej (zbiorników na wody opadowe) obliczono korzystając z następującego wzoru: 

 

𝑄 = 𝜓 ∙ 𝐹 ∙ 𝑞 

gdzie: 

ψ – współczynnik spływu uzależniony od rodzaju nawierzchni, 

F – powierzchnia zlewni objętej odwodnieniem [ha], 

q – spływ jednostkowy (natężenie deszczu miarodajnego) [dm3∙s-1∙ha-1]. 

 

Współczynnik spływu: 

Teren inwestycji zostanie utwardzony częściowo z betonu częściowo z tłucznia, stąd dla tych 

terenów przyjęto współczynnik spływu na poziomie ψ =0,8. Dla powierzchni dachów również 

przyjęto współczynnik  ψ = 0,8.  

Powierzchnia zlewni: 

Powierzchnia zlewni objętej kanalizacją deszczową wyniesie ok. 7,2 ha. 

Spływ jednostkowy: 

Natężenie deszczu miarodajnego obliczone metodą Bogdanowicz i Stachy wynosi 211 dm3∙s-

1∙ha-1 
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Pojemność zbiorników wynosząca 7400 m3, pozwoli na przyjęcie wód opadowych z 

deszczu nawalnego trwającego nieprzerwanie 101 minuty (1 h i 41 minuty). Biorąc pod 

uwagę powyższe pojemność zbiorników zapewni odpowiednią rezerwę na potrzeby przejęcia 

wód opadowych z dachów kurników i powierzchni utwardzonych.  

Tereny biologicznie czynne będą w stanie przyjąć wody opadowe powstałe na 

dachach pozostałych obiektów fermy.  

. Wody opadowe odprowadzane z powierzchni utwardzony po których będą poruszały 

się pojazdy będą oczyszczane w separatorze substancji ropopochodnych. Dzięki zastosowania 

separatora substancji ropopochodnych wody opadowe odprowadzane do rowu nie będą 

zawierały substancji zanieczyszczających w ilościach przekraczających 100 mg/l zawiesin 

ogólnych oraz 15 mg/l węglowodorów ropopochodnych. Planowane zagospodarowanie wód 

opadowych będzie zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18 

listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do 

wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska 

wodnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1800).  

Planuje się wykorzystanie wody ze zbiorników na wody opadowe i roztopowe do 

podlewania powierzchni biologicznie czynnej fermy. 

3.11.4.3. Faza likwidacji. 

Podczas likwidacji inwestycji wody opadowe będą zagospodarowane na terenie 

inwestycji.  

3.11.5. Ścieki przemysłowe. 

3.11.5.1. Faza realizacji. 

Podczas realizacji przedsięwzięcia nie będą powstawały ścieki przemysłowe. 

3.11.5.2. Faza użytkowania. 

Podczas użytkowania przedsięwzięcia będą powstawały ścieki przemysłowe związane 

z koniecznością czyszczenia budynków kurników i sterówek, użytkowania mat 

dezynfekcyjnych oraz z funkcjonowaniem ewentualnej stacji uzdatnia wody. 

Na obecnym etapie nie jest pewne czy na fermie będzie stosowana stacja uzdatniania 

wody, ponieważ wody podziemne mogą nie wymagać podczyszczania. Ponieważ w raporcie 
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należy przyjąć najgorszą sytuację dla środowiska, założono że ścieki z SUW będą 

powstawały. Ścieki ze stacji uzdatniania wody (SUW) będą odprowadzane do zbiornika p.poż 

w ilości Qmax =9 928 m3/rok, poprzez odstojnik pełniący funkcję zbiornika retencyjnego 

(uśredniającego).  Zbiornik p.poż z uwagi na konieczność zapewnienia odpowiedniej ilości 

wód do celów przeciwpożarowych będzie zbiornikiem szczelnym, z którego nadmiar wód 

będzie usuwany na drodze naturalnego parowania (instalacja nie będzie posiadać 

odparownika).. W przypadku przepełnienia zbiornika ppoż., nadmiar nagromadzonych 

ścieków z SUW będzie odprowadzany poprzez przelew zainstalowany w górnej części 

zbiornika p.poż do zbiornika odparowywującego, a w razie konieczności do istniejącego rowu 

melioracyjnego. Ścieki odprowadzane do rowu spełnią wymagania określone w 

rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie 

należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji 

szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1800). 

Dokładny skład wód popłucznych będzie znany dopiero po uruchomieniu stacji 

uzdatniania wody i przebadaniu zarówno wody pobieranej bezpośrednio z ujęcia jak i samych 

wód popłucznych. Woda popłuczna będzie w swoim składzie zbliżona do wody ujmowanej, 

przy czym będzie charakteryzowała się podwyższoną mętnością, ewentualnie podwyższoną 

zawartością żelaza i manganu.  

Ilość powstających ścieków przemysłowych z mycia kurników będzie ograniczana 

poprzez stosowanie urządzeń ciśnieniowych zgodnie z zasadami BAT. Powstające ścieki 

przemysłowe będą kierowane do 24 szczelnych zbiorników bezodpływowych o pojemności 

około 10  m3 każdy. Ścieki z mycia kurników będą usuwane przez firmę asenizacyjną, a 

następnie będą oddawane częściowo do biogazowni jako substrat oraz częściowo do 

oczyszczenia w oczyszczalni ścieków.  

Przed dezynfekcją po usunięciu obsady przed kolejnym cyklem kurniki będą 

czyszczone w pierwszej kolejności na sucho (kurnik będzie zamiatany, a zabrudzone 

powierzchnie będą skrobane lub czyszczenie gumową wycieraczką), a następnie otwierane 

będą studzienki ściekowe wewnątrz i wszystko czyszczone będzie myjką ciśnieniową. 

Zgodnie z dokumentem referencyjnym (BAT) dla brojlerów zużycie wody potrzebnej na 

przeprowadzenie czyszczenia 1m2 powierzchni wacha się od 0,012 m3 do 0,12 m3/m2/rok. Ze 

względu na fakt, iż przedmiotowa ferma wyposażona będzie w zupełnie nowe urządzenia do 

pojenia i zadawania paszy, które automatycznie podnoszą się przy czyszczeniu oraz 
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zastosowanie nowoczesnych myjek wysokociśnieniowych, przyjęto wskaźnik zużycia 

0,06 m3/m2/rok. Powierzchnia hodowlana (przeznaczona do mycia) wszystkich hal 

inwentarskich wynosić będzie ok. 38 700 m2. Mycie prowadzone będzie ~7 razy do roku przy 

wykorzystaniu nowoczesnych myjek ciśnieniowych, o niewielkim zużyciu wody na jednostkę 

powierzchni.  

Ilość ścieków powstających z mycia posadzek kurników o łącznej powierzchni 

użytkowej 38 700 m2: 

Q r max = 38 700 m2 * 0,06 m3/m2/rok = 2322 m3/rok 

Przyjęto, że mycie 12 kurników prowadzone będzie przez około 144 h po zakończeniu 

cyklu chowu, tj. łącznie przez 84 dni w roku, a więc: 

Q r max = 2322 m3/rok 

Qd śr = 2322 m³/rok ÷ 84 dni = ~27,64 m³/dobę 

Q h max = 27,64 m³/dobę ÷ 12 h= ~2,3 m3/h 

Q s max = 2,3 m3/h ÷ 3600 s = ~0,00064 m3/s  

Przy wjeździe na teren fermy będą usytuowane maty dezynfekcyjne umieszczone w 

niecce dezynfekcyjnej (betonowa taca), z których ewentualne odcieki będą kierowane do 

zbiorników na ścieki technologiczne o pojemności 10 m3 . 

Ścieki (odcieki) z niecek dezynfekcyjnych będą usuwane przez firmę asenizacyjną i 

będą oddawane do oczyszczenia w oczyszczalni ścieków.  

Dobowy wywóz ścieków przemysłowych powstających podczas czyszczenia 

budynków kurników i sterówek będzie równy objętości dwóch zbiorników bezodpływowych, 

czyli 20 m3/dobę, godzinowy wywóz ścieków przemysłowych będzie również równy 

objętości dwóch zbiorników, czyli 20 m3/h. 

Magazynowanie odpadów na terenie fermy z uwagi na zastosowanie rozwiązań 

chroniących te odpady przed czynnikami atmosferycznymi nie będzie źródłem powstawania 

ścieków przemysłowych. 
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3.11.5.3. Faza likwidacji. 

Podczas fazy likwidacji przedsięwzięcia prawdopodobnie powstaną ścieki 

przemysłowe związane z koniecznością wyczyszczenia budynków i urządzeń. Ścieki zostaną 

skierowane do zbiorników bezodpływowych, a następnie zostaną wywiezione wozami 

asenizacyjnymi do oczyszczalni ścieków.  

3.11.6. Hałas. 

3.11.6.1. Faza realizacji. 

Podczas realizacji przedsięwzięcia wystąpi emisja hałasu związana z pracą maszyn 

budowlanych oraz poruszaniem się po terenie inwestycji pojazdów silnikowych. Wszelkie 

prace budowlane będą prowadzone w porze dnia, stąd hałas również będzie emitowany o tej 

porze. W tabeli poniżej przedstawiono maszyny budowlane, które mogą zostać wykorzystane 

w trakcie realizacji inwestycji oraz ich dopuszczalny poziom mocy akustycznej zgodnie z 

Dyrektywą 2005/88/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 grudnia 2005r. 

zmieniająca Dyrektywę 2000/14/WE w sprawie zbliżenia ustawodawstwa Państw 

Członkowskich odnoszących się do emisji hałasu do środowiska przez urządzenia używane 

na zewnątrz pomieszczeń. 

 

Tabela 30. Zestawienie dopuszczalnych mocy akustycznych dla urządzeń stosowanych na etapie realizacji 

przedsięwzięcia. 

Typ urządzenia 

Dopuszczalny poziom 

mocy akustycznej [dB] 

zgodnie z Dyrektywą 

2005/88/WE 

Ręczne kruszarki betonu i młoty 105 

Koparki, spycharki, podnośniki 101 

Sprężarki 97 

Maszyny do zagęszczania gruntu 105 

Wszystkie prace będą prowadzone jedynie w porze dnia. W trakcie realizacji 

inwestycji na przedmiotowym obszarze zostanie zwiększony ruch samochodów ciężarowych 

związany z koniecznością dowozu materiałów budowlanych, co też będzie się wiązało z 

chwilowym pogorszeniem jakości klimatu akustycznego. 

3.11.6.2. Faza użytkowania. 

CHARAKTERYSTYKA PLANOWANYCH ŹRÓDEŁ HAŁASU. 

W trakcie użytkowania przedsięwzięcia hałas będzie emitowany od kilku źródeł:  

 wentylatorów dachowych; 
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 wentylatorów szczytowych; 

 agregatu prądotwórczego pracującego wewnątrz kontenera dźwiękochłonnego; 

 maszyn i urządzeń pracujących wewnątrz budynków kurników (system 

podawania paszy, system pojenia), a także zwierząt; 

 pojazdów poruszających się po terenie inwestycji. 

Poniżej przedstawiono charakterystykę poszczególnych typów źródeł hałasu, które 

będą występowały na planowanej fermie. 

Źródła punktowe 

Każdy z dwunastu projektowanych kurników: K1 – K12 będzie wyposażony w: 

 18 sztuk wentylatorów dachowych o wydajności 16 100 m3/h umieszczonych 

w kominach wentylacyjnych o średnicy 63 cm, dla których poziom hałasu mierzony w 

odległości 2 m od źródła wynosi ok. 69 dB; 

 8 sztuk wentylatorów szczytowych o średnicy 140 cm i wydajności 42 400 m3/h, 

umieszczonych na ścianie (na wysokości 1 m nad posadzką; środek wentylatora 

będzie znajdował się na wysokości ok. 1,7 m), dla których poziom mocy akustycznej 

wynosi 82 dB; 

Do obliczeń poziomu mocy akustycznej wentylatorów dachowych posłużono się 

metodą przedstawioną w załączniku nr 2 do Instrukcji ITB 338/2008: 

𝐿𝑊 = 𝐿𝑚 + 10𝑙𝑜𝑔
𝑆

𝑆0
, 𝑑𝐵 

gdzie: 

LW - poziom mocy akustycznej źródła, dB 

Lm - średni poziom dźwięku A zmierzony na powierzchni pomiarowej w odległości d 

od maszyny lub urządzenia, lecz nie większej niż 2 m, dB 

S0 - powierzchnia porównania = 1 m2; 

S - powierzchni płaszczyzny pomiaru, która została wyliczona ze wzoru podanego 

w załączniku nr 2 do Instrukcji ITB 338/2008, który przedstawia się następująco: 
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𝑆 = 4(𝑎𝑏 + 𝑎𝑐 + 𝑏𝑐)
𝑎 + 𝑏 + 𝑐

𝑎 + 𝑏 + 𝑐 + 2𝑑
, 𝑚2 

Powyższy wzór na obliczanie poziomu mocy akustycznej urządzenia można stosować 

w przypadku posiadania danych dotyczących średniego poziomu dźwięku A zmierzonego na 

powierzchni pomiarowej w odległości d od maszyny lub urządzenia, lecz nie większej niż 2 

m.  

Obliczenia wyglądają następująco: 

a = 2,3 m 

b = 2,3 m 

c = 2,3 m 

d = 2 m 

𝑆 = 4(2,3 ∙ 2,3 + 2,3 ∙ 2,3 + 2,3 ∙ 2,3)
2,3 + 2,3 + 2,3

2,3 + 2,3 + 2,3 + 2 ∙ 2
= 63,48 ∙

6,9

10,9
 

𝑆 = 40,2 𝑚2 

𝐿𝑊 = 69 + 10𝑙𝑜𝑔
40,2

1
= 69 + 10 ∙ 1,6 = 𝟖𝟓 𝒅𝑩 

Zatem poziom mocy akustycznej wentylatorów dachowych o średnicy 0,63 m 

umieszczonych na dachach planowanych kurników K1 – K12 wynosi 85 dB (zgodnie z 

metodą obliczeniową przedstawioną w Instrukcji ITB 338/2008). 

W tabeli poniżej przedstawiono punktowe źródła hałasu wprowadzone do programu 

obliczeniowego. 
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Tabela 31. Źródła punktowe kurniki K1 – K12. 

Nazwa 

budynku 

Nazwa emitora 

w programie 

SoundPLAN 

Poziom mocy 

akustycznej 

[dB] 

Wysokość 

wylotu komina/ 

środka 

wentylatora 

[m] 

Miejsce 

zainstalowania 

Czas pracy 

[h] 

Pora 

dnia 

Pora 

nocy 

K1 
W1 - W18 85,0 8,5 dach 16 8 

W217 - W224 82,0 1,7 ściana 16 0 

K2 
W19 - W36 85,0 8,5 dach 16 8 

W225 - W232 82,0 1,7 ściana 16 0 

K3 
W37 - W54 85,0 8,5 dach 16 8 

W233 - W240 82,0 1,7 ściana 16 0 

K4 
W55 - W72 85,0 8,5 dach 16 8 

W241 - W248 82,0 1,7 ściana 16 0 

K5 
W73 - W90 85,0 8,5 dach 16 8 

W249 - W256 82,0 1,7 ściana 16 0 

K6 
W91 - 108 85,0 8,5 dach 16 8 

W257 - W264 82,0 1,7 ściana 16 0 

K7 
W109 - W126 85,0 8,5 dach 16 8 

W265 - W272 82,0 1,7 ściana 16 0 

K8 
W127 - W144 85,0 8,5 dach 16 8 

W273 - W280 82,0 1,7 ściana 16 0 

K9 
W145 - W162 85,0 8,5 dach 16 8 

W281 - W288 82,0 1,7 ściana 16 0 

K10 
W163 - W180 85,0 8,5 dach 16 8 

W289 - W296 82,0 1,7 ściana 16 0 

K11 
W181 - W198 85,0 8,5 dach 16 8 

W297 - W304 82,0 1,7 ściana 16 0 

K12 
W199 - W216 85,0 8,5 dach 16 8 

W305 - W312 82,0 1,7 ściana 16 0 

Źródła obszarowe  

Jako źródła obszarowe (powierzchniowe) potraktowano projektowane budynki 

kurników. Dodatkowo do programu obliczeniowego, jako źródło typu hala produkcyjna 

wprowadzono agregat prądotwórczy o mocy 600 kW, który będzie zlokalizowany w 

betonowym budynku. 

 W obliczeniach ściany i dachy hal/budynków, wewnątrz których zlokalizowane będą 

źródła hałasu, potraktowano jako powierzchniowe źródła hałasu zgodnie z metodyką 

przedstawioną w Instrukcji ITB 338/2008. Poziom mocy akustycznej źródła 

powierzchniowego jest wyliczany na podstawie wzoru: 

𝐿𝑊𝑛 = 𝐿𝑤𝑒𝑤 + 10 log 𝑆 − 𝑅 − 6 

gdzie: 

Lwew - poziom dźwięku i A lub poziom ciśnienia akustycznego w funkcji częstotliwości 

wewnątrz hali w odległości 1 m od każdej ściany i dachu, dB; 
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S - powierzchnia ściany (dachu), m2; 

R - izolacyjność akustyczna całej ściany (dachu) lub jej części, dB. 

Do programu obliczeniowego jako poziom mocy akustycznej źródła 

powierzchniowego wprowadzono poziom dźwięku A wewnątrz hali w odległości 1 m od 

każdej ściany i dachu (Lwew) pomniejszony o izolacyjność akustyczną danej ściany/dachu (R). 

Program SoundPLAN ma opcję zaznaczenia, że wprowadzony poziom emisji realizowany 

jest jako natężenie dźwięku dB/m2. Zatem im większe źródło obszarowe, tym większa 

intensywność łącznie emitowanych dźwięków. Łącznie natężenie dźwięku źródła stanowi 

określony poziom (wprowadzony do programu) plus 10*log(rozmiaru źródła), który program 

sam uwzględnia.  

Do obliczeń dla budynków kurników przyjęto poziom hałasu wynoszący 85 dB 

wewnątrz budynków. Jest to najgorsza możliwa sytuacja, wyższy poziom hałasu wewnątrz 

kurnika może źle wpływać na dobrostan zwierząt. Wszystkie urządzenia zamontowane 

wewnątrz budynków będą urządzeniami nowej generacji, nowymi i cichym. 

Do obliczeń dla budynku, w którym znajduje się agregat przyjęto poziom hałasu 

wynoszący 106 dB wewnątrz budynku, w odległości 1 m od przegród (ścian i dachu). Jest to 

poziom mocy akustycznej przykładowego agregatu prądotwórczego o mocy 600 kW. Agregat 

prądotwórczy zostanie umieszczony wewnątrz budynku. Agregat prądotwórczy będzie 

pracował tylko w przypadku awarii zasilania, jednak w celu dokonania obliczeń najmniej 

korzystnej dla środowiska sytuacji w obliczeniach uwzględniono jego pracę przez całą dobę. 

Dla ścian budynków kurników przyjęto izolacyjność akustyczną wynoszącą 46 dB – 

jak dla ścian z bloczków z betonu komórkowego o grubości 240 mm zgodnie z Załącznikiem 

nr 3 Instrukcji ITB 338/2008. Zaś dla dachu kurników przyjęto izolacyjność akustyczna 

wynoszącą 28 dB – jak dla przekryć dachowych z płyty warstwowej z rdzeniem z pianki 

poliuretanowej i okładziną z blach stalowych zgodnie z Załącznikiem nr 3 do Instrukcji ITB 

338/2008. Agregat prądotwórczy zostanie umieszczony w specjalnie skonstruowanym 

budynku wykonanym z wysokiej klasy betonu o grubości ścian 120 mm. Izolacyjność 

akustyczna ścian i dachu projektowanego pomieszczenia wynosi 31 dB. 

W tabeli poniżej przedstawiono źródła obszarowe wprowadzone do programu 

obliczeniowego. 



107 

 

Tabela 32. Źródła obszarowe. 

Źródła typu hala produkcyjna 

L.p. Rodzaj źródła Symbol 

Średni poziom 

hałasu w 

odległości 1 m 

od każdej ze 

ścian i dachu 

[dB] 

Współczynnik 

izolacyjności 

akustycznej 

przegród [dB] 

Czas pracy 

1.  Budynek kurnika K1 

K1-a - K1-d 

(ściany) 

K1-dach 

85 
46 – ściany 

28 - dach 
24h/dobę 

2.  Budynek kurnika K2 

K2-a – K2-d 

(ściany) 

K2-dach 

85 
46 – ściany 

28 - dach 
24h/dobę 

3.  Budynek kurnika K3 

K3-a – K3-d 

(ściany) 

K3-dach 

85 
46 – ściany 

28 - dach 
24h/dobę 

4.  Budynek kurnika K4 

K4-a – K4-d 

(ściany) 

K4-dach 

85 
46 – ściany 

28 - dach 
24h/dobę 

5.  Budynek kurnika K5 

K5-a – K5-d 

(ściany) 

K5-dach 

85 
46 – ściany 

28 - dach 
24h/dobę 

6.  Budynek kurnika K6 

K6-a – K6-d 

(ściany) 

K6-dach 

85 
46 – ściany 

28 - dach 
24h/dobę 

7.  Budynek kurnika K7 

K7-a – K7-d 

(ściany) 

K7-dach 

85 
46 – ściany 

28 - dach 
24h/dobę 

8.  Budynek kurnika K8 

K8-a – K8-d 

(ściany) 

K8-dach 

85 
46 – ściany 

28 - dach 
24h/dobę 

9.  Budynek kurnika K9 

K9-a – K9-d 

(ściany) 

K9-dach 

85 
46 – ściany 

28 - dach 
24h/dobę 

10.  Budynek kurnika K10 

K10-a - K10-d 

(ściany) 

K10-dach 

85 
46 – ściany 

28 - dach 
24h/dobę 

11.  Budynek kurnika K11 

K11-a - K11-d 

(ściany) 

K11-dach 

85 
46 – ściany 

28 - dach 
24h/dobę 

12.  Budynek kurnika K12 

K12-a - K12-d 

(ściany) 

K12-dach 

85 
46 – ściany 

28 - dach 
24h/dobę 

13.  
Pomieszczenie agregatu 

prądotwórczego 

AG-a –AG-d 

(ściany) 

AG-dach 

106 
31 – ściany 

31 - dach 

Tylko w 

przypadku 

awarii  

(w 

obliczeniac

h przyjęto 

pracę 

agregatu 

24h/dobę) 
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Źródła ruchome 

W obliczeniach hałasu pochodzącego od źródeł ruchomych (pojazdów ciężarowych) 

posłużono się metodyką zgodną z Instrukcją ITB 338/2008. Wykorzystano poziomy mocy 

akustycznej pojazdów samochodowych wg Załącznika nr 5 do Instrukcji ITB 338/2008, które 

przedstawiono w tabeli poniżej: 

Tabela 33. Poziomy mocy akustycznej pojazdów ciężkich zgodnie z zał. nr 5 do Instrukcji ITB 338/2008. 

Operacja 
Moc akustyczna 

LMA, dB 
Czas operacji, s 

Start 105 5 

Hamowanie 100 3 

Jazda po terenie, m.in. 

manewrowanie 
100 

(zależy od długości 

drogi) 

Zgodnie z metodyką przedstawioną w Instrukcji ITB 338/2008 drogę przejazdu 

każdego źródła ruchomego lub obszar, po którym poruszają się pojazdy, zamienia się na zbiór 

zastępczych źródeł dźwięku i/lub identyfikuje się każde miejsce postojowe, zastępując je 

punktowym źródłem hałasu. Dla każdego źródła zastępczego wyznacza się równoważny 

poziom mocy akustycznej zgodnie ze wzorem przedstawionym w Załączniku nr 2 do 

Instrukcji ITB338/2008, który wygląda następująco: 

LWeqn = 10log [
1

T
∑ ti ∙ 100,1LWn

N

n=1

] , dB 

gdzie: 

LWeqn - równoważny poziom mocy akustycznej n-tego pojazdu (ciężkiego lub lekkiego), dB 

LWn - poziom mocy danej opcji ruchowej, dB 

ti - czas trwania danej operacji ruchowej, s 

N - liczba operacji ruchowych w czasie T, 

T - czas oceny, dla którego oblicza się poziom równoważny, s. 

Do obliczeń przyjęto orientacyjne trasy poruszania się pojazdów po terenie inwestycji. 

Trasy te zostały podzielone na odcinki ze względu na zmianę kierunku poruszania się 

pojazdu. Każdy z odcinków został zamieniony na dwa punktowe źródła hałasu, dla których 

wyliczono równoważny poziom mocy akustycznej.  
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Rysunek 10. Trasy transportu kołowego po terenie inwestycji przyjęte do obliczeń. 
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Do obliczeń przyjęto największe maksymalne natężenie ruchu pojazdów występujące 

w ciągu doby. Taka sytuacja będzie miała miejsce na koniec cyklu podczas opróżniania 

kurników. Przewiduje się, że wówczas natężenie ruchu pojazdów po terenie planowanej 

inwestycji będzie wynosiło do 32 pojazdów ciężarowych na dobę. Do obliczeń przyjęto: 

 maksymalnie 24 samochody ciężarowe na 16 h w porze dnia (do obliczeń dla 

przedziału czasu równemu 8 najmniej korzystnym następującym po sobie godzinom 

pory dnia przyjęto przejazd po terenie inwestycji maksymalnie 12 pojazdów 

ciężarowych; ruch pojazdów rozłożono na dwóch przykładowych trasach: "SCA" = 4 

pojazdy i "SCB" = 8 pojazdów); 

 maksymalnie 8 samochodów ciężarowych na 8 h w porze nocy (do obliczeń dla 

przedziału czasu równemu 1 najmniej korzystnej godzinie pory nocy przyjęto przejazd 

po terenie inwestycji maksymalnie 2 pojazdów ciężarowych; ruch pojazdów 

rozłożono na dwóch przykładowych trasach: "SCA" = 1 pojazd i "SCB" = 1 pojazd). 

Do obliczeń przyjęto średnią prędkość poruszania się pojazdów po terenie inwestycji 

20 km/h (5,6 m/s). 

W tabeli poniżej przedstawiono źródła punktowe-pojazdy wprowadzone do programu 

obliczeniowego związane z obsługą planowanych 12 budynków kurników K1 - K12. 

Tabela 34. Źródła punktowe – pojazdy poruszające się po terenie planowanej inwestycji. 

Źródła punktowe - pojazdy 

S
y

m
b

o
l 

Rodzaj źródła 

Długość 

odcinka 

[m] 

Równoważny 

poziom mocy 

akustycznej 

[dB] 

Czas pracy/pora 

[czas przejazdu jednego samochodu x ilość 

pojazdów] 

W
y

so
k

o
ść

 

[m
] 

Pora 

dnia 

Pora 

nocy 

SCAj-1 

Samochód ciężarowy A 

operacja: jazda  

 odcinek 1 

ok. 55 71,3 74,3 
ok. 9,8s x 4 = 39,2 s/8h w ciągu dnia 

ok. 9,8s x 1 = 9,8 s/1h w ciągu nocy 
0,5 

SCAj-2 

Samochód ciężarowy A 

operacja: jazda  

 odcinek 2 

ok. 60 71,7 74,7 
ok. 10,7s x 4 = 42,8 s/8h w ciągu dnia 

ok. 10,7s x 1 = 10,7 s/1h w ciągu nocy 
0,5 

SCAj-3 

Samochód ciężarowy A 

operacja: jazda  

 odcinek 3 

ok. 150 75,7 78,7 
ok. 26,8s x 4 = 107,2 s/8h w ciągu dnia 

ok. 26,8s x 1 = 26,8 s/1h w ciągu nocy 
0,5 

SCAj-4 

Samochód ciężarowy A 

operacja: jazda  

 odcinek 4 

ok. 130 75,1 78,1 
ok. 23,2s x 4 = 92,8 s/8h w ciągu dnia 

ok. 23,2s x 1 = 23,2 s/1h w ciągu nocy 
0,5 

SCAj-5 

Samochód ciężarowy A 

operacja: jazda  

 odcinek 5 

ok. 100 74,0 77,0 
ok. 17,9s x 4 = 71,6 s/8h w ciągu dnia 

ok. 17,9s x 1 = 17,9 s/1h w ciągu nocy 
0,5 
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SCAj-6 

Samochód ciężarowy A 

operacja: jazda  

 odcinek 6 

ok. 30 68,8 71,8 
ok. 5,4s x 4 = 21,6 s/8h w ciągu dnia 

ok. 5,4s x 1 = 5,4 s/1h w ciągu nocy 
0,5 

SCAj-7 

Samochód ciężarowy A 

operacja: jazda  

 odcinek 7 

ok. 90 73,5 76,5 
ok. 16,1s x 4 = 64,4 s/8h w ciągu dnia 

ok. 16,1s x 1 = 16,1 s/1h w ciągu nocy 
0,5 

SCAs 
Samochód ciężarowy A 

operacja: start 
- 73,4 76,4 

ok. 5s x 4 = 20 s/8h w ciągu dnia 

ok. 5s x 1 = 5 s/1h w ciągu nocy 
0,5 

SCAh 
Samochód ciężarowy A 

operacja: hamowanie 
- 66,2 69,2 

ok. 3s x 4 = 12 s/8h w ciągu dnia 

ok. 3s x 1 = 3 s/1h w ciągu nocy 
0,5 

SCBj-1 

Samochód ciężarowy B 

operacja: jazda  

 odcinek 1 

ok. 55 74,3 74,3 
ok. 9,8s x 8 = 78,4 s/8h w ciągu dnia 

ok. 9,8s x 1 = 9,8 s/1h w ciągu nocy 
0,5 

SCBj-2 

Samochód ciężarowy B 

operacja: jazda  

 odcinek 2 

ok. 60 74,7 74,7 
ok. 10,7s x 8 = 85,6 s/8h w ciągu dnia 

ok. 10,7s x 1 = 10,7 s/1h w ciągu nocy 
0,5 

SCBj-3 

Samochód ciężarowy B 

operacja: jazda  

 odcinek 3 

ok. 165 79,1 79,1 
ok. 29,5s x 8 = 236 s/8h w ciągu dnia 

ok. 29,5s x 1 = 29,5 s/1h w ciągu nocy 
0,5 

SCBj-4 

Samochód ciężarowy B 

operacja: jazda  

 odcinek 4 

ok. 125 77,9 77,9 
ok. 22,3s x 8 = 178,4 s/8h w ciągu dnia 

ok. 22,3s x 1 = 22,3 s/1h w ciągu nocy 
0,5 

SCBj-5 

Samochód ciężarowy B 

operacja: jazda  

 odcinek 5 

ok. 175 79,4 79,4 
ok. 31,3s x 8 = 250,4 s/8h w ciągu dnia 

ok. 31,3s x 1 = 31,3 s/1h w ciągu nocy 
0,5 

SCBj-6 

Samochód ciężarowy B 

operacja: jazda  

 odcinek 6 

ok. 20 70,0 70,0 
ok. 3,6s x 8 = 28,8 s/8h w ciągu dnia 

ok. 3,6s x 1 = 3,6 s/1h w ciągu nocy 
0,5 

SCBj-7 

Samochód ciężarowy B 

operacja: jazda  

 odcinek 7 

ok. 220 80,4 80,4 
ok. 39,3s x 8 = 314,4 s/8h w ciągu dnia 

ok. 39,3s x 1 = 39,3 s/1h w ciągu nocy 
0,5 

SCBj-8 

Samochód ciężarowy B 

operacja: jazda  

 odcinek 8 

ok. 160 79,0 79,0 
ok. 28,6s x 8 = 228,8 s/8h w ciągu dnia 

ok. 28,6s x 1 = 28,6 s/1h w ciągu nocy 
0,5 

SCBj-9 

Samochód ciężarowy B 

operacja: jazda  

 odcinek 9 

ok. 35 72,4 72,4 
ok. 6,3s x 8 = 50,4 s/8h w ciągu dnia 

ok. 6,3s x 1 = 6,3 s/1h w ciągu nocy 
0,5 

SCBj-10 

Samochód ciężarowy B 

operacja: jazda  

 odcinek 10 

ok. 50 73,9 73,9 
ok. 8,9s x 8 = 71,2 s/8h w ciągu dnia 

ok. 8,9s x 1 = 8,9 s/1h w ciągu nocy 
0,5 

SCBj-11 

Samochód ciężarowy B 

operacja: jazda  

 odcinek 11 

ok. 90 76,5 76,5 
ok. 16,1s x 8 = 128,8 s/8h w ciągu dnia 

ok. 16,1s x 1 = 16,1 s/1h w ciągu nocy 
0,5 

SCBj-12 

Samochód ciężarowy B 

operacja: jazda  

 odcinek 12 

ok. 30 71,8 71,8 
ok. 5,4s x 8 = 43,2 s/8h w ciągu dnia 

ok. 5,4s x 1 = 5,4 s/1h w ciągu nocy 
0,5 

SCBj-13 

Samochód ciężarowy B 

operacja: jazda  

 odcinek 13 

ok. 90 76,5 76,5 
ok. 16,1s x 8 = 128,8 s/8h w ciągu dnia 

ok. 16,1s x 1 = 16,1 s/1h w ciągu nocy 
0,5 

SCBs 
Samochód ciężarowy B 

operacja: start 
- 76,4 76,4 

ok. 5s x 8 = 40 s/8h w ciągu dnia 

ok. 5s x 1 = 5 s/1h w ciągu nocy 
0,5 

SCBh 
Samochód ciężarowy B 

operacja: hamowanie 
- 69,2 69,2 

ok. 3s x 8 = 24 s/8h w ciągu dnia 

ok. 3s x 1 = 3 s/1h w ciągu nocy 
0,5 
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WYNIKI OBLICZEŃ. 

W celu oszacowania zasięgu oraz skali oddziaływania planowanej inwestycji na 

klimat akustyczny przeprowadzono prognozę hałasu w programie komputerowym 

SoundPLAN Essential 4.0, w oparciu o normę PN-ISO 9613-2, instrukcję ITB nr 338/2008 

oraz wytyczne Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska (dot. współczynnika G). Prognozę 

przeprowadzono dla najgorszej sytuacji z punktu widzenia klimatu akustycznego dla pory 

dnia oraz dla pory nocy.  

Obliczenia przeprowadzono w sieci punktów na wysokości 1,5 m i 4 m. Obliczenia 

przeprowadzono dla temperatury powietrza 10°C i wilgotności 70%. Rozpatrywany w 

prognozie teren stanowią głównie grunty porowate (pola, pastwiska), niemniej jednak w celu 

prognozy hałasu w najmniej korzystnej sytuacji uwzględniono możliwość zamarzania gruntu i 

do obliczeń przyjęto współczynnik gruntu równy zero (G=0).  

Ponadto przeprowadzono obliczenia także dla punktów obserwacji zlokalizowanych 

na elewacji najbliższych budynków mieszkalnych. Lokalizację tych punktów przedstawiono 

na rysunku w załączniku nr 5. 

W tabeli poniżej przedstawiono wyniki obliczeń prognozy rozprzestrzeniania się 

hałasu dla wyznaczonych punktów recepcyjnych - pełny wydruk wyników znajduje się 

w załączniku nr 5 do niniejszego opracowania. 

Tabela 35. Wyniki obliczeń w punktach recepcyjnych 

L.p. Lokalizacja 

Prognozowany poziom 

hałasu w punkcie [dB] 

Dopuszczalny poziom 

hałasu [dB] 

Pora dnia Pora nocy Pora dnia Pora nocy 

1. 

Budynek mieszkalny w obrębie zabudowy 

zagrodowej na działce nr 29/2 - obr. 0004 

Kępie 

38,5 37,5 55 45 

2. 

Budynek mieszkalny w obrębie zabudowy 

zagrodowej na działce nr 33/3 - obr. 0004 

Kępie 

38,9 37,9 55 45 

3. 

Budynek mieszkalny w obrębie zabudowy 

zagrodowej na działce nr 197/1 - obr. 0004 

Kępie 

39,4 38,4 55 45 

4. 

Budynek mieszkalny w obrębie zabudowy 

zagrodowej na działce nr 200/1, 203/1 - 

obr. 0004 Kępie 

41,2 39,9 55 45 

5. 

Budynek mieszkalny w obrębie zabudowy 

zagrodowej na działce nr 219 - obr. 0004 

Kępie 

40,8 39,7 55 45 

6. 

Budynek mieszkalny w obrębie zabudowy 

zagrodowej na działce nr 262/2 - obr. 0004 

Kępie 

38,1 37,6 55 45 
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7. 

Budynek mieszkalny jednorodzinny na 

działce nr 103/12, 103/13 - obr. 0006 

Oleśnica 

33,7 33,2 50 40 

8. 
Budynek mieszkalny jednorodzinny na 

działce nr 59/1 - obr. 0006 Oleśnica 
31,2 30,7 50 40 

9. 
Budynek mieszkalny jednorodzinny na 

działce nr 48 - obr. 0006 Oleśnica 
31,3 30,8 50 40 

10. 
Budynek mieszkalny jednorodzinny na 

działce nr 13 - obr. 0006 Oleśnica 
31,2 30,7 50 40 

11. 

Budynek mieszkalny w obrębie zabudowy 

zagrodowej na działce nr 469 - obr. 0011 

Sufczyce 

31,5 31,1 55 45 

12. 

Budynek mieszkalny w obrębie zabudowy 

zagrodowej na działce nr 456 - obr. 0011 

Sufczyce 

34,7 34,3 55 45 

13. 

Budynek mieszkalny w obrębie zabudowy 

zagrodowej na działce nr 429 - obr. 0011 

Sufczyce 

35,9 35,5 55 45 

14. 

Budynek mieszkalny w obrębie zabudowy 

zagrodowej na działce nr 421 - obr. 0011 

Sufczyce 

37,5 37,1 55 45 

15. 
Budynek mieszkalny jednorodzinny na 

działce nr 696 - obr. 0010 Strzelce 
36,0 35,7 50 40 

16. 

Budynek mieszkalny w obrębie zabudowy 

zagrodowej na działce nr 680 - obr. 0010 

Strzelce 

35,7 35,2 55 45 

17. 

Budynek mieszkalny w obrębie zabudowy 

zagrodowej na działce nr 645 - obr. 0007 

Pieczonogi 

33,5 32,8 55 45 

18. 

Budynek mieszkalny w obrębie zabudowy 

zagrodowej na działce nr 646 - obr. 0007 

Pieczonogi 

33,4 32,7 55 45 

Przeprowadzona prognoza wykazała, że na terenach chronionych akustycznie nie 

wystąpią przekroczenia dopuszczalnych wartości poziomu hałasu, zarówno dla pory dnia, jak 

i nocy. 

W załączniku nr 5 przedstawiono tabelę z danymi wprowadzonymi do programu oraz 

wyniki obliczeń w formie graficznej dla obliczeń przeprowadzonych w sieci punktów na 

wysokości 1,5 m i 4 m dla pory dnia i pory nocy. Na płycie CD wraz z wersją elektroniczną 

opracowania załączono wyniki obliczeń hałasu w sieci punktów w formie tabelarycznej.  

3.11.6.3. Faza likwidacji. 

W fazie likwidacji emisja hałasu do środowiska będzie zbliżona do emisji powstającej 

w trakcie procesu budowy fermy, przy czym będzie to oddziaływanie krótkotrwałe. 
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3.11.7. Gazy i pyły. 

3.11.7.1. Faza realizacji. 

Podczas realizacji przedsięwzięcia emisja zanieczyszczeń do powietrza będzie 

pochodziła głównie od pojazdów spalinowych poruszających się po terenie inwestycji. Będzie 

to emisja o charakterze krótkoterminowym. Przewidywany czas realizacji inwestycji to około 

3-6 miesięcy. Z uwagi na czas realizacji inwestycji oraz jej zakres nie przewiduje się 

przekroczenia dopuszczalnych poziomów zanieczyszczeń w powietrzu w związku z 

prowadzonym procesem budowy. 

3.11.7.2. Faza użytkowania. 

Instalacja hodowli brojlera kurzego będzie źródłem zorganizowanej i 

niezorganizowanej emisji zanieczyszczeń do powietrza. Fermy drobiu oddziałują na 

środowisko poprzez emisję zanieczyszczeń, powstałą w wyniku samego utrzymywania kur 

(podstawowe procesy produkcyjne), ogrzewania hal produkcyjnych, zasypywania silosów, 

awaryjnego zapewnienia prądu oraz ruchu pojazdów ciężarowych, który jej towarzyszy. 

Planowana inwestycja zakłada budowę dwunastu budynków hodowlanych 

oznaczanych symbolami K1-K12. Obsada planowanych hal produkcyjnych (jednej instalacji) 

w każdym cyklu będzie taka sama dla K1 – K12 i będzie wynosiła maksymalnie 70 190 szt. 

brojlerów.  

Emisje z instalacji pomocniczej – kotły gazowe 

System ogrzewania kurników K1-K12 planuje się oprzeć na paliwie LPG. Przy 

każdym budynku inwentarskim będzie zlokalizowana kotłownia. Kotłownie zostaną 

wyposażone w kocioł lub kotły o łącznej maksymalnej mocy 400 kW. Zanieczyszczenia 

powstałe na skutek spalania gazu LPG w piecu/piecach każdej kotłowni będą usuwane 

jednym kominem. Obliczenia emisji ze źródeł energetycznych prowadzono, przy założeniu 

pracy dwunastu kotłów gazowych, każdy o mocy 400 kW. Emisja zanieczyszczeń powietrza 

do atmosfery będzie pochodziła z emitorów pionowych, o wysokości ok. 9 m, o średnicy 0,25 

m. Całkowity czas pracy kotłów przyjęto na 5 000 h/rok. Kotły w programie obliczeniowym 

oznaczono symbolami E-1 -> E-12. 

W celu obliczenia emisji maksymalnej a następnie emisji rocznej dla każdego z 

urządzeń wykorzystano wskaźniki unosu zanieczyszczeń dla spalania gazu propan-butan, 
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przedstawione w publikacji KOBiZE „Wskaźniki emisji zanieczyszczeń ze spalania paliw”. 

Kotły o nominalnej mocy cieplnej do 5 MW” Warszawa, styczeń 2013 r.  

 Maksymalną ilość zużywanego paliwa obliczono z poniższego wzoru: 

[m3/h] 

 

gdzie:  Q - wydajność cieplna kotła [ kJ/h ] 

Wd - wartość opałowa paliwa [ kJ/m3 ]- przyjęto 104 900 (propan 50%, butan 50%) kJ/m3 

- sprawność cieplna kotła –przyjęto ok. 95 %

W przypadku kotła  wydajność cieplna  = 400 kW * 3600 = 1440000 kJ/h, maksymalna ilość 

zużywanego paliwa = Bmax = 1440000/(104900  *  0,95) = 14,45 m3/h 

Kocioł  400 kW: Bmax = 0,01445 tys.m3/h   Brok = 72,25 tys.m3/rok 

Emisja pyłu: 

 

EPył = Bmax * Wrz * Eb*  10-6 

  gdzie : 

        Bmax- maksymalne zużycie paliwa,  tys. m3/h 

        Wrz - wartość opałowa paliwa, kJ/m3 

        Eb  - wskaźnik emisji, g/GJ 

EPył =  0,0144 * 104900 * 3,1 * 10-6 = 0,004699 kg/h 

Pył zawiera 100 % frakcji do 10 µm 

 

Emisja dwutlenku siarki: 

 

ESO2 = Bmax * Wrz * Eb*  10-6 

  gdzie : 

        Bmax- maksymalne zużycie paliwa,  tys. m3/h 

        Wrz - wartość opałowa paliwa, kJ/m3 

        Eb  - wskaźnik emisji, g/GJ 

ESO2 =  0,0144 * 104900 * 0,29 * 10-6 = 0,0004396 kg/h 

 

Emisja tlenków azotu: 

 

ENOx = Bmax * Wrz * Eb*  10-6 

  gdzie : 
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        Bmax- maksymalne zużycie paliwa,  tys. m3/h 

        Wrz - wartość opałowa paliwa, kJ/m3 

        Eb  - wskaźnik emisji, g/GJ 

ENOx =  0,0144 * 104900* 39 * 10-6 = 0,05912 kg/h 

 

Emisja tlenku węgla: 

ECO = Bmax * Wrz * Eb*  10-6 

  gdzie : 

        Bmax- maksymalne zużycie paliwa,  tys. m3/h 

        Wrz - wartość opałowa paliwa, kJ/m3 

        Eb  - wskaźnik emisji, g/GJ 

ECO =  0,0144 * 104900 * 16 * 10-6 = 0,024252 kg/h 

 

Tabela 36. Zestawienie wielkości emisji z jednego kotła 400 kW. 

Nazwa zanieczyszczenia 
Wskaźnik 

emisji 
Emisja maksymalna Emisja roczna i średnioroczna 

 kg/mln m3 mg/s kg/h Mg/rok kg/h 

Pył 325 1,305 0,00470 0,02349 0,002682 

w tym pył do 2,5 µm 325,19 1,305 0,00470 0,02349 0,002682 

w tym pył do 10 µm 325,19 1,305 0,00470 0,02349 0,002682 

Dwutlenek siarki (SO2) 30,42 0,1221 0,000440 0,002198 0,0002509 

Tlenki azotu jako NO2 4091 16,42 0,0591 0,2956 0,0337 

Tlenek węgla (CO) 1678 6,74 0,02425 0,1213 0,01384 

Czas emisji = 5000   godzin 

 

Kocioł       = 1,2 

Wzory do obliczenia ilości spalin ze spalania gazu. 

   VCO2 = CO2’ + CO’ + CH4’ + 2(C2H2’ + C2H4’ + C2H6’) + xCxHy' 

   VH2O = H2’ + 2(CH4’ + C2H4’) + C2H2’ + 3C2H6’ + y/2CxHy’ + H2O’ 

   VO2min = (H2’ + CO’)/2 + 2CH4’ + 2,5C2H2’ + 3C2H4’ + 3,5C2H6’ +  (x+y/4)CxHy’ – O2’ 

   Vpmin = VO2min/0,21 

   VN2 = N2’ + 0,79Vpmin 

   VO2 = 0,21(-1)Vpmin 

   Vsp = VCO2 + VH2O + VN2 + VO2 

Tabela 37. Udziały składników w spalinach m3/m3. 

Substancja Zawart.%obj. VCO2 VH20 VO2min Vpmin VN2 VO2 Vsp 

C3H8 50,00 1,50000 2,00000 2,50000 11,90476 11,28571 0,50000 15,28571 

C4H10 50,00 2,00000 2,50000 3,25000 15,47619 14,67143 0,65000 19,82143 

Razem 100,00 3,50000 4,50000 5,75000 27,38095 25,95714 1,15000 35,10714 
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Ilość spalin w warunkach umownych (suchych) = VCO2 + VSO2+ VN2 + VO2 = 30,60714 

m3/ m3 gazu. 

Ilość spalin ze spalania 14,45 m3/h gazu = 514,9 m3/h, spalin suchych = 442,3 m3/h, O2 =  

3,757 % 

 Tk = 373,2 - 10 * 9  = 283,2 K 

 

Ilość gorących gazów uchodzących z emitora : 

 Vg = Vn*Tk/273,15 = 514,9 * 283,2 / 273,15 = 533,8 m3/h 

 

Powierzchnia przekroju emitora: 

 F =  *d2/4 = 3,1416 * 0,252/4 = 0,049 m2 

 

Prędkość gazów u wylotu z emitora: 

         Vg             533,8 

 w = ---------- =  --------------- =  3,02  m/s 

      F * 3600       0,049 * 3600   

Emisje z instalacji awaryjnej – agregat prądotwórczy 

Celem zapewnienia ciągłości funkcjonowania hodowli, na terenie instalacji będzie 

pracował agregat prądotwórczy o mocy 600 kW każdy. Postać emitora będzie stanowił wylot, 

umieszczony na wysokości ok. 3,5 m, o średnicy ok. 0,12 m. Zanieczyszczenia będą 

pochodziły z procesów spalania paliwa, które w tym przypadku pełnić będzie olej napędowy. 

Typowymi substancjami powstającymi w procesach spalania paliw w silnikach spalinowych 

są: tlenki azotu (NOx), dwutlenek siarki, tlenek węgla oraz pył.  

Urządzenie będzie pracowało tylko w przypadku ewentualnych przerw w dostawie 

prądu. Inwestor zakłada, że czas pracy agregatu nie wyniesie więcej niż 50 godzin rocznie. 

Udział emisji z agregatu w poszczególnych okresach wyznaczono za pomocą proporcji. 

Szacunkowe zużycie paliwa szacuję się na poziomie 66,84 dm3/h, przy sprawności 90 %. 

 Emisje z pracy agregatu obliczono w oparciu o działanie modułu „Spalanie” dla 

OPERATU FB. W przypadku agregatu zużycie paliwa wyznaczono w następujący sposób:  

 

Wydajność cieplna = 600 kW * 3600 = 2160000 kJ/h, maksymalna ilość zużywanego paliwa 
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= Bmax = 2160000/(35905 * 0,9) = 66,84 dm3/h. 

 

Wzory do obliczenia emisji: 

Emisja z agregatu: 

Emisja pyłu: 

Ep = Bmax * E'p  

 gdzie: 

 Bmax - maksymalne zużycie paliwa, m3/h 

 E'p - wskaźnik unosu pyłu, kg/m3 

Ep = 0,06684 * 1 = 0,06684 kg/h 

Zawartość pyłu do 10 µm w emitowanym pyle = 96 % 

Emisja pyłu do 10 µm = 0,06684*96/100 = 0,06417 kg/h 

Emisja dwutlenku siarki: 

ESO2 = Bmax * E' * S 

 gdzie : 

 Bmax - maksymalne zużycie paliwa, m3/h 

 E' - wskaźnik dla dwutlenku siarki, kg/m3/% 

 S - zawartość siarki całkowitej w paliwie, % 

ESO2 = 0,06684 * 19 * 0,3 = 0,381 kg/h 

Emisja tlenków azotu: 

ENOx = Bmax * E' 

 gdzie : 

 Bmax - maksymalne zużycie paliwa m3/h 

 E' - wskaźnik emisji tlenków azotu, kg/m3 

ENOx= 0,06684 * 5 = 0,334 kg/h 

Emisja tlenku węgla: 

ECO = Bmax * E' 

 gdzie : 

 Bmax - maksymalne zużycie paliwa m3/h 

 E' - wskaźnik emisji tlenku węgla, kg/m3 

ECO= 0,06684* 0,4 = 0,02674 kg/h  
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Tabela 38. Zestawienie wielkości emisji z jednego agregatu o mocy 600 kW. 

Nazwa zanieczyszczenia 
Wskaźnik 

emisji 
Emisja maksymalna Emisja roczna 

 kg/m3 mg/s kg/h Mg/rok 

Pył 1 18,57 0,0668 0,00334 

w tym pył do 2,5 µm 0,9370 17,40 0,0626 0,003131 

w tym pył do 10 µm 0,9600 17,82 0,0642 0,00321 

Dwutlenek siarki (SO2) 5,70 105,8 0,381 0,01905 

Tlenki azotu jako NO2 5 92,8 0,334 0,01671 

Tlenek węgla (CO) 0,400 7,43 0,02674 0,001337 

Czas emisji = 50 godzin Bmax = 0,06684 m3/h  Brok = 3,34204 m3/rok 

 

Ilość spalin ze spalania paliwa ciekłego obliczono wg. wzoru: 

Vz = 0,265*Wd+( - 1 )*(0,209*Wd+ 1,69) + *(0,209*Wd +1,69)*1,602*yw 

 

gdzie: 

Vz - ilość spalin w warunkach normalnych, m3/kg paliwa 

Wd - wartość opałowa paliwa MJ/kg 

 - współczynnik nadmiaru powietrza 

yw - zawartość wilgoci w powietrzu, kg/kg powietrza suchego 

Vzm = 0,265*43,155 + ( 1,2 -1 ) * ( 0,209 * 43,155 + 1,69) + 1,2*(0,209*43,155 

+1,69)*1,602*0,01 

Vzm = 13,784 m3/kg 

W przeliczeniu na 1 dm3 paliwa o gęstości 0,832 kg/dm3 Vzv= 11,468 m3/dm3. 

Vn = Bmax *Vzv =66,843 * 11,468 = 766,6 m3/h 

Tk = 463,2 - 10 * 3,5 = 428,2 K 

Ilość gorących gazów uchodzących z emitora : 

Vg = Vn*Tk/273,15 = 766,6 * 428,2 / 273,15 = 1201,6 m3/h 

Powierzchnia przekroju emitora: 

F = *d2/4 = 3,1416 * 0,122/4 = 0,0113 m2 

Prędkość gazów u wylotu z emitora: 

  Vg  1201,6  

w = ---------- = --------------- = 29,51 m/s 

 F * 3600 0,0113 * 3600  

Emisje z podstawowych procesów produkcyjnych 
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Produkcja brojlerów kurzych wiążę się z emisją zanieczyszczeń do powietrza. Ilość 

wprowadzanych do powietrza substancji jest zależna od składu paszy podawanej zwierzętom, 

liczby hodowanych brojlerów, a także masy, struktury i składu odchodów kurzych. Z ferm 

drobiu emitowane są związki takie jak: amoniak, siarkowodór, metan, związki azotu oraz pył. 

Planowana inwestycja zakłada budowę dwunastu budynków hodowlanych 

oznaczanych symbolami K1-K12. Obsada planowanych hal produkcyjnych (jednej instalacji) 

w każdym cyklu będzie taka sama i będzie wynosiła maksymalnie 70 190 szt. brojlerów.  

Hodowla brojlerów odbywa się w ściśle określonym schemacie. Cykl produkcyjny 

kury nadającej się do sprzedaży zwykle trwa około 44 dni. Po czasie wyprowadzenia 

dorosłych kur do ubojni, następuję przerwa w hodowli, wykorzystywana do przeprowadzenia 

prac higieniczno – sanitarnych w celu przygotowania kurników do przyjęcia nowego cyklu 

hodowli. Zgodnie z założeniami inwestora ustalono, że: 

 jeden cykl hodowlany brojlera będzie trwać 44 dni, czyli 1056 h, 

 w ciągu roku zostanie przeprowadzonych 7 cykli hodowlanych, czyli 7392 łączny czas 

przebywania zwierząt w kurniku. Jest to czas przez jaki instalacja emituje 

zanieczyszczenia. 

Na instalację wentylacyjną składają się zestawy wentylatorów: 

• dachowych o mocy 16 100 m3/h, średnicy 63 cm i prędkości gazów na wylocie 

ok. 14,35 m/s, które w budynkach zlokalizowane będą na wysokości ok. 8,5 

m. Czas ich działania odpowiada czasowi przebywania brojlerów w kurniku. 

Czas z emisją – 7392 h. 

• ściennych, szczytowych o mocy 42 400 m3/h, średnicy wylotu ok. 1,4 m, które 

umieszczone są na wysokościach 1 m od poziomu gruntu (1,7 m – wysokość 

środka wentylatora). Czas z emisją – 200 h. 

 System wentylacji dla planowanych kurników przedstawia się następująco: 
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Tabela 39. Skład systemu wentylacji budynków inwentarskich. 

Budynek 
Ilość wentylatorów 

dachowych [szt.] 

Łączna wydajność 

wentylatorów 

dachowych (dla 

okresu I i II) [m3/h] 

Ilość wentylatorów 

szczytowych [szt.] 

Łączna wydajność 

wszystkich 

wentylatorów 

pracujących w 

okresie III [m3/h] 

K1-K12 18 289 800 8 629 000 

Ze względu na regulowany czas pracy poszczególnych grup emitorów założono 

podział emisji na cztery okresy. Podział ten odzwierciedla faktyczne czasy w godzinach z 

emisją z uwzględnieniem pracy kotłów, wentylatorów dachowych i szczytowych. Ponadto w 

okresach wyznaczono godzinowy udział pracy takich emitorów jak: zasyp silosów, pojazdy 

ciężarowe oraz agregat prądotwórczy. Suma wszystkich okresów równa się 8760 h, czyli 

łącznie ferma pracuje cały rok. 

 Okres I: sezon grzewczy dla wszystkich budynków na terenie inwestycji, ciągła praca 

wszystkich wentylatorów dachowych; Czas trwania okresu: 5000 h. 

 Okres II: poza sezonem grzewczym, poza upałami, praca ciągła wszystkich 

wentylatorów dachowych; Czas trwania okresu: 2192 h. 

 Okres III: czas upałów, ciągła praca wszystkich wentylatorów dachowych i 

szczytowych, tylko w porze dnia; Czas trwania okresu: 200 h. 

 Okres: IV: przerwa w cyklach hodowlanych, prace higieniczno – sanitarne, jedynym 

emitorem są tu samochody ciężarowe i agregat prądotwórczy. Czas trwania okresu: 

1368 h. 

Udział pracy poszczególnych grup emitorów w wyznaczonych okresach przedstawia 

tabela zamieszczona poniżej. 
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Tabela 40. Udział pracy poszczególnych grup emitorów w wyznaczonych okresach. 

Rodzaj emitora 
Okres I 

(5000h) 

Okres II 

(2192h) 

Okres III 

(200h) 

Okres IV 

(1368h) 

Suma 

godzin z 

emisją 

Kotły gazowe TAK NIE NIE NIE 5000 h 

Wentylatory dachowe TAK TAK TAK NIE 7392 h 

Wentylatory szczytowe 

 
NIE NIE TAK NIE 200 h 

Samochody ciężarowe 

POJ-1 

856 h 376 h 34 h 234 h 1500 h 

Samochody ciężarowe 

POJ-2 

942 h 413 h 38 h 257 h 1650 h 

Zasyp silosu Zs-1 
340 h 149 h 14 h 0 h 503 h 

Zasyp silosu Zs-2 
476 h 209 h 19 h 0 h 704 h 

Agregat prądotwórczy 29 h 12 h 1 h 8 h 50 h 

Emisję zanieczyszczeń gazowych i pyłowych wprowadzanych do powietrza z jednego 

kurnika w czasie jednej godziny obliczono ze wzoru: 

𝐄𝐢 = 𝐰𝐢  × 𝐧𝐛  

Gdzie: 

 𝐸𝑖 – emisja i-tego  zanieczyszczenia czasie jednej godziny, kg/h, 

 𝑤𝑖 - wskaźnik emisji i-tego  tego zanieczyszczenia, kg/(stanowisko/rok), 

 𝑛𝑏 - liczba brojlerów przybywających w danym obiekcie, szt. 

Wyniki emisji maksymalnej z jednego budynku inwentarskiego w odniesieniu do 

jednej godziny przedstawiono w tabeli poniżej. 

Wskaźnikowa wielkość emisji amoniaku [kg/stanowisko/rok] z pomieszczeń chowu 

drobiu została zaczerpnięta z Decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2017/302 z dnia 15 lutego 

2017 r. ustanawiającej konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT) w 

odniesieniu do intensywnego chowu drobiu lub świń zgodnie z dyrektywą Parlamentu 

Europejskiego i Rady 2010/75/UE. Wskaźnik pyłu PM 10 zaczerpnięto z publikacji 
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„Wytyczne dotyczące praktycznego zastosowania Konkluzji BAT w zakresie intensywnego 

chowu drobiu i świń: część I Instalacje do chowu drobiu” opracowanych przez Ministerstwo 

Środowiska (sierpień 2017 r.).Wykorzystane wskaźniki przedstawiono w poniższej tabeli. 

Tabela 41. Poziomy referencyjne emisji z chowu brojlera kurzego. 

Wskaźnik 

[kg/(stanowisko/rok] 
NH3 Pył PM10 

Wartość przyjęta 

do obliczeń 
0,08 0,025 

W celu otrzymania wskaźnika emisji wyrażonego w kg/h/ptak przyjęte do obliczeń 

wskaźniki podzielono przez ilość godzin w ciągu roku (8760 h.) W poniższej tabeli 

przedstawiono przekształcone wskaźniki substancji, dla których prowadzono modelowanie 

rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w odniesieniu do jednej godziny. 

Tabela 42. Wskaźniki unosu/emisji zanieczyszczeń gazowych wyrażone w kg/(h*ptak). 

Wskaźnik 

[kg/stanowisko/h] 

NH3 Pył PM10 

0,00000913 0,00000285 

 

Wyniki emisji maksymalnej z jednego budynku inwentarskiego w odniesieniu do 

jednej godziny przedstawiono w tabeli poniżej. 

Tabela 43. Emisja zanieczyszczeń dla danej substancji, wyrażona kg/kurnik/h. 

Emisja kg/kurnik/cykl NH3 Pył 

K1-K12 0,6410 0,2003 

Aby otrzymać ilość zanieczyszczeń w 1m3 zużytego powietrza emitowanego z 

kurnika, emisję kg/kurnik/h podzielono przez sumę wydajności wentylacji (m3/h) w danym 

okresie. Następnie ilość poszczególnych substancji mnożono przez wydajność danego 

wentylatora (emitora), w ten sposób uzyskując maksymalną wielkość emisji emitora, 

wyrażoną kg/h. W przypadku okresu III należało rozróżnić emisję na dwa wentylatory o 

różnej wydajności (wentylatory szczytowe i dachowe), działające w wyżej wymienionym 

okresie jednocześnie. Łączne wydajności wentylacji w poszczególnych okresach dla 

wszystkich budynków przedstawia tabela o nazwie: „Skład systemu wentylacji budynków 

inwentarskich”. Wyniki emisji w okresie I, II i III z uwzględnieniem rodzajów zastosowanych 

wentylatorów (dachowych i szczytowych) przedstawiają poniższe tabele. W okresie IV nie 

dochodzi do emisji z budynków inwentarskich (brak kur – przerwa w hodowli).  
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Na przykładzie emisji amoniaku z kurnika K1 rozpisano sposób wyliczenia emisji 

maksymalnej z wentylatora dachowego oraz szczytowego: 

Okres I i II  (praca wszystkich wentylatorów dachowych, o sumie wydajności 289 

800 m3/h):  

 ENH3 z jednego wentylatora dachowego = 0,6410 kg/kurnik/h ÷ 289 800 m3/h = 0,000002212 

kg/m3– ilość zanieczyszczeń w 1 m3 wyrzucanego powietrza 

0,000002212 kg/m3 * 16 100 m3/h = 0,03561 kg/h – emisja maksymalna z wentylatora 

dachowego o mocy 16 100 m3/h w okresie I, II  

Okres III (praca wszystkich wentylatorów dachowych i wszystkich wentylatorów 

szczytowych, o łącznej wydajności 629 000 m3/h):  

ENH3 z jednego wentylatora dachowego = 0,6410 kg/kurnik/h ÷ 629 000 m3/h = 0,000001019 

kg/m3– ilość zanieczyszczeń w 1 m3 wyrzucanego powietrza 

0,000001019 kg/m3 * 16 100 m3/h = 0,01641kg/h – emisja maksymalna z wentylatora 

dachowego o mocy 16 100 m3/h w okresie III 

0,000001019 kg/m3 * 42 400 m3/h = 0,04321 kg/h – emisja maksymalna z wentylatora 

szczytowego o mocy 42 400 m3/h w okresie III 

Sposób obliczenia dla pozostałych substancji odbywał się analogicznie. Poniższe 

tabele przedstawiają emisje maksymalne dla wentylatorów dachowych oraz szczytowych. 



125 

 

Tabela 44. Wyniki emisji w okresie  I, II i III  dla poszczególnych kurników. 

Substancja NH3 Pył 

Kurniki K1 - K12 – okres I i II 

Ilość zanieczyszczeń [kg/1 m3] 0,000002212 0,000000691 

Emisja max.z jednego wentylatora 

dachowego [kg/h] 
0,03561 0,01113 

Kurniki K1 – K12 – okres III 

Ilość zanieczyszczeń [kg/1 m3] 0,000001019 0,000000318 

Emisja max.z jednego wentylatora 

dachowego [kg/h] 
0,01641 0,00513 

Emisja max.z jednego wentylatora 

szczytowego [kg/h] 
0,04321 0,01350 

Emisję pyłu PM 2,5 z budynków inwentarskich przyjęto jako 100 % pyłu PM10. 

Dodatkowe wyliczenie wielkości emisji z budynków inwentarskich oparto na 

opracowaniach: 

1. „Wytyczne dotyczące praktycznego zastosowania Konkluzji BAT w zakresie 

intensywnego chowu drobiu i świń: część I Instalacje do chowu drobiu” 

opracowanych przez Ministerstwo Środowiska (sierpień 2017 r.). 

2. Poradnik metodyczny w zakresie PRTR dla instalacji do intensywnego chowu i 

hodowli drobiu wykonanego dla Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska w 

Warszawie w ramach umowy Nr DIiO-1/2009 z dnia 27.05.2009 r. 

 Emisje amoniaku z budynków fermy oszacowano z wykorzystaniem metody bilansu 

białka, opisanej w Poradniku metodycznym w zakresie PRTR dla instalacji do intensywnego 

chowu i hodowli drobiu wykonanego dla Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska w 

Warszawie w ramach umowy Nr DIiO-1/2009 z dnia 27.05.2009 r. Roczną ilość uwalnianego 

amoniaku do powietrza oszacowano w oparciu o następujący wzór: 

EaNH3 = [(Zp · Bp% · NB% · k) – (Po · NO%)] ·X · d 
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Gdzie: 

EaNH3 - łączna (roczna) emisja amoniaku uwalnianego do powietrza [kg/rok], 

Zp - ilość paszy podana zwierzętom w danym roku sprawozdawczym [kg/rok], 

Bp% - średnia zawartość białka w podanej paszy (waha się w przedziale 20 – 22 %) przyjęto 

0,21 na podstawie maksymalnej zawartości białka w mieszankach Starter, Grower, Finisher 

planowanych w zastosowaniu w analizowanej fermie, 

NB%  - procentowy udział azotu w białku; przyjmuje się, iż zawartość azotu w białku wynosi 

ok. 16 % (wartość podstawiana do wzoru to 0,16) [–], 

k - współczynnik konwersji paszy; udział azotu usuwanego z organizmu w całkowitym azocie 

pobieranym z paszą [–] przyjęto 0,68 jak dla brojlerów, 

Po - ilość obornika powstałego w danym roku sprawozdawczym [kg/rok], 

NO% - procentowy udział azotu w oborniku świeżym, wartość podstawiana do wzoru 0,0326 

jak dla obornika spod brojlerów [–], 

X - procentowy udział emisji NH3 w całkowitej emisji azotu z budynków inwentarskich do 

hodowli brojlera, wartość podstawiona do wzoru 0,2 – maks. wartość z przedziału 0,13 - 0,2 

dla systemu [–], 

d - współczynnik przeliczeniowy ilości azotu na ilość amoniaku, wynoszący 1,22. 

Zgodnie z opisanymi w raporcie założeniami technologicznymi w jednym kurniku: 

 K1-K12 o obsadzie maksymalnej 70 190 szt. zużycie paszy wyniesie ok. 2210985 

kg/rok, natomiast w ciągu roku zostanie wytworzone ok. 1193230 kg obornika. 

Po podstawieniu wartości do wzoru obliczono, że roczna emisja amoniaku 

przypadająca na jedno stanowisko dla zwierzęcia dla wszystkich budynków wyniesie 

0,026448. Poniżej przedstawiono tok obliczeniowy dla kurnika o obsadzie 70 190 szt. 

EaNH3 z kurnika = [(Zp · Bp% · NB% · k) – (Po · NO%)] ·X · d = [(2210985 * 0,21 * 0,16 

* 0,68 ) – (1193230 *0,0326)] * 0,2 * 1,22 = [50516,58528 – 38899,3] * 0,2 * 1,22 = 

11617,28728 * 0,2 * 1,22 = 2834,6181 kg/kurnik/rok 

2834,6181 kg/kurnik/rok ÷ 70 190 szt. = 0,040385 kg NH3/stanowisko/rok 
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Obliczony powyżej wskaźnik 0,040385 NH3/stanowisko dla zwierzęcia/rok mieści się w 

przedziale podawanego zakresu poziomu referencyjnego BAT-AEL dla emisji amoniaku do 

powietrza z każdego budynku dla brojlerów o końcowej masie do 2,5 kg: 0,01 – 0,08 kg 

NH3/stanowisko. 

Wielkość emisji metanu oraz podtlenku azotu obliczono również metodą bilansu 

białka, gdzie metan stanowi średnio 26 % całkowitej emisji uwalnianego do powietrzu 

amoniaku obliczonego metodą bilansu białka, natomiast podtlenek azotu – 11 % tej wartości.  

 Tabela 45. Wyniki emisji dla amoniaku, metanu oraz podtlenku azotu wyrażone w kg/stanowisko/rok. 

Substancja Emisja kg/stanowisko/rok 

Amoniak NH3 
0,026448 

Metan CH4 
0,0105 

Podtlenek azotu N2O 0,004442 

Dalszych obliczeń nie prowadzono w zakresie emisji metanu oraz podltlenku azotu z 

uwagi na brak określenia w polskich przepisach wartości dopuszczalnych oraz wartości 

odniesienia wspomnianych substancji. W przypadku amoniaku zdecydowano się przyjąć do 

obliczeń mniej korzystny wskaźnik dla środowiska wynoszący 0,08 kg/stanowisko/rok. 

Emisje z instalacji pomocniczej – silosy paszowe 

Na terenie inwestycji planowane jest usytuowanie 24 szt. silosów o pojemności 26 Mg 

(43 m3) każdy. Silosy nie będą przewietrzane mechanicznie. Do emisji będzie dochodziło 

podczas procesu zasypywania silosów. Silosy wyposażone będą w filtry workowe, 

odpylające. Zapewnione przez producenta stężenie pyłu na wylocie maksymalnie wyniesie 20 

mg/m3. W obliczeniach założono, że jednocześnie możliwy będzie zasyp 2 silosów. Emisje z 

zasypu wprowadzono, jako dwa emitory zastępcze. Emitor o symbolu Zs-1 odpowiada 

zasypowi silosów przylegających do kurników K1-K5, natomiast emitor Zs-2 odpowiada 

zasypowi silosów przylegających do kurników K6-K12 Całość pyłu przyjęto, jako pył PM2,5. 

Funkcję emitora pełniła będzie rura odpowietrzająca o średnicy ok. 16 cm. Wylot usytuowany 

będzie na wysokości ok. 0,5 m – wylot boczny. 

Emisję pyłu z zasypu silosu obliczono na podstawie wzoru: 

𝐸𝑝𝑦ł𝑢 = 𝑊 ∗ 𝑆𝑝𝑦ł𝑢 
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Epyłu  - emisja pyłu kg/h 

W  - przepływ powietrza przez silos w m3/h 

𝑆𝑝𝑦ł𝑢  - stężenie gwarantowane pyłu po odpyleniu mg/m3 

Tok prowadzonych obliczeń przedstawiał się następująco: 

Zasyp silosów: 

Dane do obliczeń emisji maksymalnej: 

 43 m3– maksymalna ilość zasypywanego surowca dla jednego silosu – w obliczeniach 

założono, że wraz z wtłaczanym surowcem do silosu, taka sama objętość powietrza 

zostanie wypchnięta na zewnątrz 

 20 mg/m3 – wskaźnik producenta  

 zasyp silosu będzie trwał średnio ok. 45 minut 

Emisja pyłu: 20 mg/m3 * 43m3  ÷ 1 000 000 = 0,00086 kg/h – z silosu 

Dane do obliczeń ilości godzin z emisją w ciągu roku 

 2 210 985 kg/rok – roczne zapotrzebowanie na paszę dla jednego kurnika 

 22 000 kg – pojemność jednego pojazdu transportującego paszę 

Ilość godzin z emisją dla Zs-1 (dla kurników K1-K5) wyniesie: 

2 210 985 kg/rok * 5 szt. ÷ 22 000 kg = ok. 503 godzin 

Ilość godzin z emisją dla Zs-2 (dla kurników K6 – K12) wyniesie: 

2 210 985 kg/rok * 7 szt. ÷ 22 000 kg = ok. 704 godzin 

W analizie założono, że silosy będę uzupełniane jedynie w trakcie trwania hodowli, 

czyli w okresie I, II i III. Czas pracy emitorów zastępczych w poszczególnych okresach 

wyznaczono za pomocą proporcji. 

 

Emisje niezorganizowane – ruch pojazdów ciężarowych 

Instalacja będzie również źródłem emisji niezorganizowanej w postaci spalin z 

pojazdów ciężarowych, poruszających się podczas pracy hal produkcyjnych. Funkcjonowanie 

budynków do hodowli drobiu wiążę się z okresowym ruchem pojazdów obsługujących 

instalację. Emitorami będą samochody głównie firm zewnętrznych, które dostarczają paszę, 

odbierają pomiot, wywożą nieczystości, dostarczają paliwa itp. Dany emitor będzie pracował 
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również w przerwach pomiędzy cyklami hodowlanymi, w czasie trwania prac higieniczno – 

sanitarnych. 

Emisja ze środków transportu została obliczona w oparciu o aplikację: „Szacowanie 

emisji ze środków transportu w 2002 roku” autorstwa Jacka Skośkiewicza. Aplikacja 

wykorzystuje metodę szacowania emisji prof. Zdzisława Chłopka z Politechniki 

Warszawskiej. W celu obliczenia emisji od transportu w w/w aplikacji konieczne jest podanie 

natężenia ruchu na analizowanym odcinku drogi (ilość pojazdów danego rodzaju/h), długość 

drogi, prędkości z którą poruszają się pojazdy na analizowanym odcinku oraz rodzaju 

poruszających się pojazdów. Obliczenia prowadzone są osobno dla każdego rodzaju pojazdu. 

Po wprowadzeniu w/w danych aplikacja przeprowadza obliczenia, a wynik przedstawia dla 

każdej emitowanej substancji z osobna wyrażony w g/s lub g/km lub kg/rok.  

W tabeli poniżej przedstawiono emisję zanieczyszczeń dla samochodów ciężarowych, 

przy założonej prędkości poruszania się po terenie kurników wynoszącej 20 km/h (5,56 m/s). 

Tabela 46. Emisja z pojazdów ciężarowych. 

Zanieczyszczenie 

Emisja [g/s] 

Samochody ciężarowe/ciągniki 

CO 0,020926 

benzen 0,000311 

HCal 0,011528 

HCar 0,003458 

NO2 0,049367 

Pył ogółem 0,003984 

SOx 0,003832 

W celu oszacowania emisji z liniowych emitorów, jakimi są pojazdy wyznaczono 

prawdopodobne trasy poruszania się samochodów. Wydzielono dwie drogi przejazdu po 

utwardzonych placach:  

 POJ 1 - dla samochodów obsługujących kurniki K1 – K4, długość trasy 

zakładającej wjazd i wyjazd z terenu inwestycji wyniesie ok. 677,1 m. Czas 

poruszania się po terenie inwestycji jednego pojazdu to ok. 122 sek. W ciągu 

doby przewiduję się ruch w wysokości 10 pojazdów ciężkich. W obliczeniach 

założono maksymalne natężenie ruchu 2 poj/h. 

 POJ 2 - dla samochodów obsługujących kurniki K5 - K12, długość trasy 

zakładającej wjazd i wyjazd z terenu inwestycji wyniesie ok. 1325,8 m. Czas 
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poruszania się po terenie inwestycji jednego pojazdu to ok. 238 sek. W ciągu 

doby przewiduję się ruch w wysokości 22 pojazdów ciężkich. W obliczeniach 

założono maksymalne natężenie ruchu 4 poj/h. 

W obliczeniach prawdopodobnego czasu poruszania się jednego pojazdu ciężarowego 

po terenie inwestycji, uwzględniono wjazd i wyjazd z fermy. Długość drogi podzielono przez 

szacowaną prędkość poruszania się pojazdów (5,56 m/s). Oszacowano, że czas godzin z 

emisją pojazdów, oznaczonych symbolem POJ-1 wyniesie ok. 1500 h (cztery sytuacje w 

ciągu doby z natężeniem 2 sam./h przez ok. 300 dni w roku) i 1650 h dla POJ-2 [6 600 

pojazdów rocznie ( 22 pojazdy dziennie * 300 dni w roku) podzielone przez maksymalne 

natężenie 4 sam./h]. Udział emisji w poszczególnych okresach oszacowano metodą proporcji, 

zakładając, że natężenie cały rok będzie utrzymywało się na tym samym poziomie. 

Dodatkowo wyznaczono okres IV, w którym jedynym emitorem oprócz agregatu będą 

samochody obsługujące instalacje w czasie przerw w hodowli. W tabeli poniżej 

przedstawiono emisję maksymalną obliczoną na podstawie przedstawionych powyżej czasów 

pracy oraz emisji jednostkowych przedstawionych w tabeli powyżej. W tabeli poniżej 

przedstawiono również ilość godzin w ciągu roku z emisją od danego rodzaju środka 

transportu. 

Tabela 47. Emisja maksymalna z poszczególnych tras pojazdów ciężarowych. 

Zanieczyszczenie 

Emisja kg/h 

POJ-1 POJ-2 

CO 0,0051059 0,0199215 

C6H6 0,0000759 0,000296 

HCal 0,0028127 0,0109743 

HCar 0,0008438 0,0032923 

NOx 0,0120455 0,0469971 

Pył ogółem 0,0009721 0,0037927 

SOx 0,0009351 0,0036485 

Ilość godzin z emisją w 

ciągu roku 
1500 1650 
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Tabela 48. Parametry emitorów przyjętych do obliczeń. 
 

Symbol Nazwa emitora 

Wysokoś

ć 
Przekrój 

Prędkość 

gazów 

Temper. 

gazów 
Xe Ye 

m m m/s K m m 

AG-P Agregat prądotwórczy 3,5 0,12 29,5 428 1210,5 804,1 

E-1 Komin kotła gazowego 9 0,25 3,02 283 1165,9 979,5 

K1-WD-1 Wentylator dachowy kurnika nr 1 8,5 0,63 14,35 303 1183,2 987,3 

POJ-1 Pojazdy ciężarowe obsługujące K1 - K4 0,3   L dł.677,1 0 463 1204,6 901,8 

K1-WSZ-1 Wentylator szczytowy kurnika nr 1 1,7  B 1,4 7,65 303 1319,1 981,9 

K1-WD-2 Wentylator dachowy kurnika nr 1 8,5 0,63 14,35 303 1188,4 987,3 

K1-WD-3 Wentylator dachowy kurnika nr 1 8,5 0,63 14,35 303 1195,5 987,5 

K1-WD-4 Wentylator dachowy kurnika nr 1 8,5 0,63 14,35 303 1202,7 987,7 

K1-WD-5 Wentylator dachowy kurnika nr 1 8,5 0,63 14,35 303 1209,8 987,8 

K1-WD-6 Wentylator dachowy kurnika nr 1 8,5 0,63 14,35 303 1217 988 

K1-WD-7 Wentylator dachowy kurnika nr 1 8,5 0,63 14,35 303 1224,1 988,2 

K1-WD-8 Wentylator dachowy kurnika nr 1 8,5 0,63 14,35 303 1231,2 988,4 

K1-WD-9 Wentylator dachowy kurnika nr 1 8,5 0,63 14,35 303 1238,4 988,5 

K1-WD-10 Wentylator dachowy kurnika nr 1 8,5 0,63 14,35 303 1245,5 988,7 

K1-WD-11 Wentylator dachowy kurnika nr 1 8,5 0,63 14,35 303 1252,6 988,9 

K1-WD-12 Wentylator dachowy kurnika nr 1 8,5 0,63 14,35 303 1259,8 989,1 

K1-WD-13 Wentylator dachowy kurnika nr 1 8,5 0,63 14,35 303 1266,9 989,2 

K1-WD-14 Wentylator dachowy kurnika nr 1 8,5 0,63 14,35 303 1274 989,4 

K1-WD-15 Wentylator dachowy kurnika nr 1 8,5 0,63 14,35 303 1281,2 989,6 

K1-WD-16 Wentylator dachowy kurnika nr 1 8,5 0,63 14,35 303 1288,3 989,8 

K1-WD-17 Wentylator dachowy kurnika nr 1 8,5 0,63 14,35 303 1295,5 989,9 

K1-WD-18 Wentylator dachowy kurnika nr 1 8,5 0,63 14,35 303 1302,6 990,1 

K1-WSZ-2 Wentylator szczytowy kurnika nr 1 1,7  B 1,4 7,65 303 1319,3 983,1 

K1-WSZ-3 Wentylator szczytowy kurnika nr 1 1,7  B 1,4 7,65 303 1319,3 985,6 

K1-WSZ-4 Wentylator szczytowy kurnika nr 1 1,7  B 1,4 7,65 303 1319,3 988,1 

K1-WSZ-5 Wentylator szczytowy kurnika nr 1 1,7  B 1,4 7,65 303 1319,3 990,7 

K1-WSZ-6 Wentylator szczytowy kurnika nr 1 1,7  B 1,4 7,65 303 1319,3 993,2 

K1-WSZ-7 Wentylator szczytowy kurnika nr 1 1,7  B 1,4 7,65 303 1319,3 995,7 

K1-WSZ-8 Wentylator szczytowy kurnika nr 1 1,7  B 1,4 7,65 303 1319,3 998,2 

K2-WD-1 Wentylator dachowy kurnika nr 2 8,5 0,63 14,35 303 1177,7 954,1 

K2-WD-2 Wentylator dachowy kurnika nr 2 8,5 0,63 14,35 303 1184,4 954,1 

K2-WD-3 Wentylator dachowy kurnika nr 2 8,5 0,63 14,35 303 1192,1 954,3 
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K2-WD-4 Wentylator dachowy kurnika nr 2 8,5 0,63 14,35 303 1199,8 954,5 

K2-WD-5 Wentylator dachowy kurnika nr 2 8,5 0,63 14,35 303 1207,4 954,7 

K2-WD-6 Wentylator dachowy kurnika nr 2 8,5 0,63 14,35 303 1215,1 954,9 

K2-WD-7 Wentylator dachowy kurnika nr 2 8,5 0,63 14,35 303 1222,8 955,1 

K2-WD-8 Wentylator dachowy kurnika nr 2 8,5 0,63 14,35 303 1230,5 955,3 

K2-WD-9 Wentylator dachowy kurnika nr 2 8,5 0,63 14,35 303 1238,1 955,5 

K2-WD-10 Wentylator dachowy kurnika nr 2 8,5 0,63 14,35 303 1245,8 955,7 

K2-WD-11 Wentylator dachowy kurnika nr 2 8,5 0,63 14,35 303 1253,5 955,8 

K2-WD-12 Wentylator dachowy kurnika nr 2 8,5 0,63 14,35 303 1261,2 956 

K2-WD-13 Wentylator dachowy kurnika nr 2 8,5 0,63 14,35 303 1268,8 956,2 

K2-WD-14 Wentylator dachowy kurnika nr 2 8,5 0,63 14,35 303 1276,5 956,4 

K2-WD-15 Wentylator dachowy kurnika nr 2 8,5 0,63 14,35 303 1284,2 956,6 

K2-WD-16 Wentylator dachowy kurnika nr 2 8,5 0,63 14,35 303 1291,9 956,8 

K2-WD-17 Wentylator dachowy kurnika nr 2 8,5 0,63 14,35 303 1299,5 957 

K2-WD-18 Wentylator dachowy kurnika nr 2 8,5 0,63 14,35 303 1307,2 957,2 

K2-WSZ-1 Wentylator szczytowy kurnika nr 2 1,7  B 1,4 7,65 303 1319,1 949,7 

K2-WSZ-2 Wentylator szczytowy kurnika nr 2 1,7  B 1,4 7,65 303 1318,9 950,7 

K2-WSZ-3 Wentylator szczytowy kurnika nr 2 1,7  B 1,4 7,65 303 1318,9 952,9 

K2-WSZ-4 Wentylator szczytowy kurnika nr 2 1,7  B 1,4 7,65 303 1318,8 955,1 

K2-WSZ-5 Wentylator szczytowy kurnika nr 2 1,7  B 1,4 7,65 303 1318,8 957,4 

K2-WSZ-6 Wentylator szczytowy kurnika nr 2 1,7  B 1,4 7,65 303 1318,8 959,6 

K2-WSZ-7 Wentylator szczytowy kurnika nr 2 1,7  B 1,4 7,65 303 1318,7 961,8 

K2-WSZ-8 Wentylator szczytowy kurnika nr 2 1,7  B 1,4 7,65 303 1318,7 964 

K3-WD-1 Wentylator dachowy kurnika nr 3 8,5 0,63 14,35 303 1177,1 922,2 

K3-WD-2 Wentylator dachowy kurnika nr 3 8,5 0,63 14,35 303 1183 922 

K3-WD-3 Wentylator dachowy kurnika nr 3 8,5 0,63 14,35 303 1191 922,1 

K3-WD-4 Wentylator dachowy kurnika nr 3 8,5 0,63 14,35 303 1199 922,3 

K3-WD-5 Wentylator dachowy kurnika nr 3 8,5 0,63 14,35 303 1207,1 922,5 

K3-WD-6 Wentylator dachowy kurnika nr 3 8,5 0,63 14,35 303 1215,1 922,6 

K3-WD-7 Wentylator dachowy kurnika nr 3 8,5 0,63 14,35 303 1223,1 922,7 

K3-WD-8 Wentylator dachowy kurnika nr 3 8,5 0,63 14,35 303 1231,1 922,9 

K3-WD-9 Wentylator dachowy kurnika nr 3 8,5 0,63 14,35 303 1239,1 923 

K3-WD-10 Wentylator dachowy kurnika nr 3 8,5 0,63 14,35 303 1247,2 923,2 

K3-WD-11 Wentylator dachowy kurnika nr 3 8,5 0,63 14,35 303 1255,2 923,4 

K3-WD-12 Wentylator dachowy kurnika nr 3 8,5 0,63 14,35 303 1263,2 923,5 

K3-WD-13 Wentylator dachowy kurnika nr 3 8,5 0,63 14,35 303 1271,2 923,7 

K3-WD-14 Wentylator dachowy kurnika nr 3 8,5 0,63 14,35 303 1279,2 923,8 
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K3-WD-15 Wentylator dachowy kurnika nr 3 8,5 0,63 14,35 303 1287,2 924 

K3-WD-16 Wentylator dachowy kurnika nr 3 8,5 0,63 14,35 303 1295,3 924,1 

K3-WD-17 Wentylator dachowy kurnika nr 3 8,5 0,63 14,35 303 1303,3 924,3 

K3-WD-18 Wentylator dachowy kurnika nr 3 8,5 0,63 14,35 303 1311,3 924,4 

K3-WSZ-1 Wentylator szczytowy kurnika nr 3 1,7  B 1,4 7,65 303 1319,9 918,3 

K3-WSZ-2 Wentylator szczytowy kurnika nr 3 1,7  B 1,4 7,65 303 1319,9 919,8 

K3-WSZ-3 Wentylator szczytowy kurnika nr 3 1,7  B 1,4 7,65 303 1319,9 922 

K3-WSZ-4 Wentylator szczytowy kurnika nr 3 1,7  B 1,4 7,65 303 1319,9 924,3 

K3-WSZ-5 Wentylator szczytowy kurnika nr 3 1,7  B 1,4 7,65 303 1319,9 926,5 

K3-WSZ-6 Wentylator szczytowy kurnika nr 3 1,7  B 1,4 7,65 303 1319,9 928,7 

K3-WSZ-7 Wentylator szczytowy kurnika nr 3 1,7  B 1,4 7,65 303 1319,9 931 

K3-WSZ-8 Wentylator szczytowy kurnika nr 3 1,7  B 1,4 7,65 303 1319,9 933,2 

K4-WD-1 Wentylator dachowy kurnika nr 4 8,5 0,63 14,35 303 1179,8 889,6 

K4-WD-2 Wentylator dachowy kurnika nr 4 8,5 0,63 14,35 303 1185,8 889,4 

K4-WD-3 Wentylator dachowy kurnika nr 4 8,5 0,63 14,35 303 1193,6 889,6 

K4-WD-4 Wentylator dachowy kurnika nr 4 8,5 0,63 14,35 303 1201,3 889,8 

K4-WD-5 Wentylator dachowy kurnika nr 4 8,5 0,63 14,35 303 1209,1 890 

K4-WD-6 Wentylator dachowy kurnika nr 4 8,5 0,63 14,35 303 1216,8 890,2 

K4-WD-7 Wentylator dachowy kurnika nr 4 8,5 0,63 14,35 303 1224,6 890,3 

K4-WD-8 Wentylator dachowy kurnika nr 4 8,5 0,63 14,35 303 1232,3 890,5 

K4-WD-9 Wentylator dachowy kurnika nr 4 8,5 0,63 14,35 303 1240,1 890,7 

K4-WD-10 Wentylator dachowy kurnika nr 4 8,5 0,63 14,35 303 1247,8 890,9 

K4-WD-11 Wentylator dachowy kurnika nr 4 8,5 0,63 14,35 303 1255,6 891,1 

K4-WD-12 Wentylator dachowy kurnika nr 4 8,5 0,63 14,35 303 1263,4 891,3 

K4-WD-13 Wentylator dachowy kurnika nr 4 8,5 0,63 14,35 303 1271,1 891,5 

K4-WD-14 Wentylator dachowy kurnika nr 4 8,5 0,63 14,35 303 1278,9 891,6 

K4-WD-15 Wentylator dachowy kurnika nr 4 8,5 0,63 14,35 303 1286,6 891,8 

K4-WD-16 Wentylator dachowy kurnika nr 4 8,5 0,63 14,35 303 1294,4 892 

K4-WD-17 Wentylator dachowy kurnika nr 4 8,5 0,63 14,35 303 1302,1 892,2 

K4-WD-18 Wentylator dachowy kurnika nr 4 8,5 0,63 14,35 303 1309,9 892,4 

K4-WSZ-1 Wentylator szczytowy kurnika nr 4 1,7  B 1,4 7,65 303 1321,1 885,4 

K4-WSZ-2 Wentylator szczytowy kurnika nr 4 1,7  B 1,4 7,65 303 1320,9 887,4 

K4-WSZ-3 Wentylator szczytowy kurnika nr 4 1,7  B 1,4 7,65 303 1320,9 889,6 

K4-WSZ-4 Wentylator szczytowy kurnika nr 4 1,7  B 1,4 7,65 303 1320,9 891,8 

K4-WSZ-5 Wentylator szczytowy kurnika nr 4 1,7  B 1,4 7,65 303 1320,9 894,1 

K4-WSZ-6 Wentylator szczytowy kurnika nr 4 1,7  B 1,4 7,65 303 1320,9 896,3 

K4-WSZ-7 Wentylator szczytowy kurnika nr 4 1,7  B 1,4 7,65 303 1320,9 898,5 
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K4-WSZ-8 Wentylator szczytowy kurnika nr 4 1,7  B 1,4 7,65 303 1320,9 900,7 

K5-WD-1 Wentylator dachowy kurnika nr 5 8,5 0,63 14,35 303 1278,7 854,4 

K5-WD-2 Wentylator dachowy kurnika nr 5 8,5 0,63 14,35 303 1285,3 854,2 

K5-WD-3 Wentylator dachowy kurnika nr 5 8,5 0,63 14,35 303 1293,2 854,4 

K5-WD-4 Wentylator dachowy kurnika nr 5 8,5 0,63 14,35 303 1301 854,5 

K5-WD-5 Wentylator dachowy kurnika nr 5 8,5 0,63 14,35 303 1308,9 854,7 

K5-WD-6 Wentylator dachowy kurnika nr 5 8,5 0,63 14,35 303 1316,7 854,8 

K5-WD-7 Wentylator dachowy kurnika nr 5 8,5 0,63 14,35 303 1324,6 855 

K5-WD-8 Wentylator dachowy kurnika nr 5 8,5 0,63 14,35 303 1332,4 855,1 

K5-WD-9 Wentylator dachowy kurnika nr 5 8,5 0,63 14,35 303 1340,3 855,3 

K5-WD-10 Wentylator dachowy kurnika nr 5 8,5 0,63 14,35 303 1348,2 855,4 

K5-WD-11 Wentylator dachowy kurnika nr 5 8,5 0,63 14,35 303 1356 855,6 

K5-WD-12 Wentylator dachowy kurnika nr 5 8,5 0,63 14,35 303 1363,9 855,7 

K5-WD-13 Wentylator dachowy kurnika nr 5 8,5 0,63 14,35 303 1371,7 855,9 

K5-WD-14 Wentylator dachowy kurnika nr 5 8,5 0,63 14,35 303 1379,6 856 

K5-WD-15 Wentylator dachowy kurnika nr 5 8,5 0,63 14,35 303 1387,4 856,2 

K5-WD-16 Wentylator dachowy kurnika nr 5 8,5 0,63 14,35 303 1395,3 856,3 

K5-WD-17 Wentylator dachowy kurnika nr 5 8,5 0,63 14,35 303 1403,1 856,5 

K5-WD-18 Wentylator dachowy kurnika nr 5 8,5 0,63 14,35 303 1411 856,6 

K5-WSZ-1 Wentylator szczytowy kurnika nr 5 1,7  B 1,4 7,65 303 1420,1 849,8 

K5-WSZ-2 Wentylator szczytowy kurnika nr 5 1,7  B 1,4 7,65 303 1420,1 851,8 

K5-WSZ-3 Wentylator szczytowy kurnika nr 5 1,7  B 1,4 7,65 303 1420,1 854,1 

K5-WSZ-4 Wentylator szczytowy kurnika nr 5 1,7  B 1,4 7,65 303 1420 856,3 

K5-WSZ-5 Wentylator szczytowy kurnika nr 5 1,7  B 1,4 7,65 303 1419,9 858,6 

K5-WSZ-6 Wentylator szczytowy kurnika nr 5 1,7  B 1,4 7,65 303 1419,9 860,8 

K5-WSZ-7 Wentylator szczytowy kurnika nr 5 1,7  B 1,4 7,65 303 1419,8 863,1 

K5-WSZ-8 Wentylator szczytowy kurnika nr 5 1,7  B 1,4 7,65 303 1419,8 865,3 

K6-WD-1 Wentylator dachowy kurnika nr 6 8,5 0,63 14,35 303 1374,2 1062,3 

K6-WD-2 Wentylator dachowy kurnika nr 6 8,5 0,63 14,35 303 1380,2 1061,9 

K6-WD-3 Wentylator dachowy kurnika nr 6 8,5 0,63 14,35 303 1387,6 1062,1 

K6-WD-4 Wentylator dachowy kurnika nr 6 8,5 0,63 14,35 303 1395,1 1062,3 

K6-WD-5 Wentylator dachowy kurnika nr 6 8,5 0,63 14,35 303 1402,5 1062,5 

K6-WD-6 Wentylator dachowy kurnika nr 6 8,5 0,63 14,35 303 1409,9 1062,8 

K6-WD-7 Wentylator dachowy kurnika nr 6 8,5 0,63 14,35 303 1417,4 1063 

K6-WD-8 Wentylator dachowy kurnika nr 6 8,5 0,63 14,35 303 1424,8 1063,2 

K6-WD-9 Wentylator dachowy kurnika nr 6 8,5 0,63 14,35 303 1432,2 1063,4 

K6-WD-10 Wentylator dachowy kurnika nr 6 8,5 0,63 14,35 303 1439,7 1063,6 
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K6-WD-11 Wentylator dachowy kurnika nr 6 8,5 0,63 14,35 303 1447,1 1063,8 

K6-WD-12 Wentylator dachowy kurnika nr 6 8,5 0,63 14,35 303 1454,5 1064 

K6-WD-13 Wentylator dachowy kurnika nr 6 8,5 0,63 14,35 303 1461,9 1064,2 

K6-WD-14 Wentylator dachowy kurnika nr 6 8,5 0,63 14,35 303 1469,4 1064,5 

K6-WD-15 Wentylator dachowy kurnika nr 6 8,5 0,63 14,35 303 1476,8 1064,7 

K6-WD-16 Wentylator dachowy kurnika nr 6 8,5 0,63 14,35 303 1484,2 1064,9 

K6-WD-17 Wentylator dachowy kurnika nr 6 8,5 0,63 14,35 303 1491,7 1065,1 

K6-WD-18 Wentylator dachowy kurnika nr 6 8,5 0,63 14,35 303 1499,1 1065,3 

K6-WSZ-1 Wentylator szczytowy kurnika nr 6 1,7  B 1,4 7,65 303 1365,4 1071 

K6-WSZ-2 Wentylator szczytowy kurnika nr 6 1,7  B 1,4 7,65 303 1365,2 1068,2 

K6-WSZ-3 Wentylator szczytowy kurnika nr 6 1,7  B 1,4 7,65 303 1365,3 1066,1 

K6-WSZ-4 Wentylator szczytowy kurnika nr 6 1,7  B 1,4 7,65 303 1365,4 1064 

K6-WSZ-5 Wentylator szczytowy kurnika nr 6 1,7  B 1,4 7,65 303 1365,5 1061,9 

K6-WSZ-6 Wentylator szczytowy kurnika nr 6 1,7  B 1,4 7,65 303 1365,6 1059,7 

K6-WSZ-7 Wentylator szczytowy kurnika nr 6 1,7  B 1,4 7,65 303 1365,7 1057,6 

K6-WSZ-8 Wentylator szczytowy kurnika nr 6 1,7  B 1,4 7,65 303 1365,8 1055,5 

K7-WD-1 Wentylator dachowy kurnika nr 7 8,5 0,63 14,35 303 1400,5 1031,4 

K7-WD-2 Wentylator dachowy kurnika nr 7 8,5 0,63 14,35 303 1408,6 1031,2 

K7-WD-3 Wentylator dachowy kurnika nr 7 8,5 0,63 14,35 303 1416 1031,4 

K7-WD-4 Wentylator dachowy kurnika nr 7 8,5 0,63 14,35 303 1423,3 1031,6 

K7-WD-5 Wentylator dachowy kurnika nr 7 8,5 0,63 14,35 303 1430,7 1031,8 

K7-WD-6 Wentylator dachowy kurnika nr 7 8,5 0,63 14,35 303 1438,1 1032 

K7-WD-7 Wentylator dachowy kurnika nr 7 8,5 0,63 14,35 303 1445,5 1032,2 

K7-WD-8 Wentylator dachowy kurnika nr 7 8,5 0,63 14,35 303 1452,9 1032,4 

K7-WD-9 Wentylator dachowy kurnika nr 7 8,5 0,63 14,35 303 1460,2 1032,6 

K7-WD-10 Wentylator dachowy kurnika nr 7 8,5 0,63 14,35 303 1467,6 1032,8 

K7-WD-11 Wentylator dachowy kurnika nr 7 8,5 0,63 14,35 303 1475 1033 

K7-WD-12 Wentylator dachowy kurnika nr 7 8,5 0,63 14,35 303 1482,3 1033,2 

K7-WD-13 Wentylator dachowy kurnika nr 7 8,5 0,63 14,35 303 1489,7 1033,4 

K7-WD-14 Wentylator dachowy kurnika nr 7 8,5 0,63 14,35 303 1497,1 1033,6 

K7-WD-15 Wentylator dachowy kurnika nr 7 8,5 0,63 14,35 303 1504,5 1033,8 

K7-WD-16 Wentylator dachowy kurnika nr 7 8,5 0,63 14,35 303 1511,9 1034 

K7-WD-17 Wentylator dachowy kurnika nr 7 8,5 0,63 14,35 303 1519,2 1034,2 

K7-WD-18 Wentylator dachowy kurnika nr 7 8,5 0,63 14,35 303 1526,6 1034,4 

K7-WSZ-1 Wentylator szczytowy kurnika nr 7 1,7  B 1,4 7,65 303 1388,1 1040,4 

K7-WSZ-2 Wentylator szczytowy kurnika nr 7 1,7  B 1,4 7,65 303 1388,1 1038,8 

K7-WSZ-3 Wentylator szczytowy kurnika nr 7 1,7  B 1,4 7,65 303 1388,1 1036,3 
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K7-WSZ-4 Wentylator szczytowy kurnika nr 7 1,7  B 1,4 7,65 303 1388,2 1033,8 

K7-WSZ-5 Wentylator szczytowy kurnika nr 7 1,7  B 1,4 7,65 303 1388,2 1031,4 

K7-WSZ-6 Wentylator szczytowy kurnika nr 7 1,7  B 1,4 7,65 303 1388,2 1028,9 

K7-WSZ-7 Wentylator szczytowy kurnika nr 7 1,7  B 1,4 7,65 303 1388,3 1026,4 

K7-WSZ-8 Wentylator szczytowy kurnika nr 7 1,7  B 1,4 7,65 303 1388,3 1023,9 

K8-WD-1 Wentylator dachowy kurnika nr 8 8,5 0,63 14,35 303 1420,7 999,6 

K8-WD-2 Wentylator dachowy kurnika nr 8 8,5 0,63 14,35 303 1428,1 999,6 

K8-WD-3 Wentylator dachowy kurnika nr 8 8,5 0,63 14,35 303 1435,7 999,8 

K8-WD-4 Wentylator dachowy kurnika nr 8 8,5 0,63 14,35 303 1443,3 999,9 

K8-WD-5 Wentylator dachowy kurnika nr 8 8,5 0,63 14,35 303 1450,9 1000,1 

K8-WD-6 Wentylator dachowy kurnika nr 8 8,5 0,63 14,35 303 1458,4 1000,3 

K8-WD-7 Wentylator dachowy kurnika nr 8 8,5 0,63 14,35 303 1466 1000,4 

K8-WD-8 Wentylator dachowy kurnika nr 8 8,5 0,63 14,35 303 1473,6 1000,6 

K8-WD-9 Wentylator dachowy kurnika nr 8 8,5 0,63 14,35 303 1481,2 1000,7 

K8-WD-10 Wentylator dachowy kurnika nr 8 8,5 0,63 14,35 303 1488,8 1000,9 

K8-WD-11 Wentylator dachowy kurnika nr 8 8,5 0,63 14,35 303 1496,4 1001,1 

K8-WD-12 Wentylator dachowy kurnika nr 8 8,5 0,63 14,35 303 1504 1001,2 

K8-WD-13 Wentylator dachowy kurnika nr 8 8,5 0,63 14,35 303 1511,6 1001,4 

K8-WD-14 Wentylator dachowy kurnika nr 8 8,5 0,63 14,35 303 1519,2 1001,6 

K8-WD-15 Wentylator dachowy kurnika nr 8 8,5 0,63 14,35 303 1526,7 1001,7 

K8-WD-16 Wentylator dachowy kurnika nr 8 8,5 0,63 14,35 303 1534,3 1001,9 

K8-WD-17 Wentylator dachowy kurnika nr 8 8,5 0,63 14,35 303 1541,9 1002 

K8-WD-18 Wentylator dachowy kurnika nr 8 8,5 0,63 14,35 303 1549,5 1002,2 

K8-WSZ-1 Wentylator szczytowy kurnika nr 8 1,7  B 1,4 7,65 303 1410,2 1008 

K8-WSZ-2 Wentylator szczytowy kurnika nr 8 1,7  B 1,4 7,65 303 1410,2 1006,4 

K8-WSZ-3 Wentylator szczytowy kurnika nr 8 1,7  B 1,4 7,65 303 1410,2 1004 

K8-WSZ-4 Wentylator szczytowy kurnika nr 8 1,7  B 1,4 7,65 303 1410,2 1001,5 

K8-WSZ-5 Wentylator szczytowy kurnika nr 8 1,7  B 1,4 7,65 303 1410,2 999 

K8-WSZ-6 Wentylator szczytowy kurnika nr 8 1,7  B 1,4 7,65 303 1410,2 996,6 

K8-WSZ-7 Wentylator szczytowy kurnika nr 8 1,7  B 1,4 7,65 303 1410,2 994,2 

K8-WSZ-8 Wentylator szczytowy kurnika nr 8 1,7  B 1,4 7,65 303 1410,2 991,7 

K9-WD-1 Wentylator dachowy kurnika nr 9 8,5 0,63 14,35 303 1441,6 967,8 

K9-WD-2 Wentylator dachowy kurnika nr 9 8,5 0,63 14,35 303 1448,6 967,4 

K9-WD-3 Wentylator dachowy kurnika nr 9 8,5 0,63 14,35 303 1456,4 967,6 

K9-WD-4 Wentylator dachowy kurnika nr 9 8,5 0,63 14,35 303 1464,3 967,7 

K9-WD-5 Wentylator dachowy kurnika nr 9 8,5 0,63 14,35 303 1472,1 967,9 

K9-WD-6 Wentylator dachowy kurnika nr 9 8,5 0,63 14,35 303 1479,9 968,1 
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K9-WD-7 Wentylator dachowy kurnika nr 9 8,5 0,63 14,35 303 1487,8 968,2 

K9-WD-8 Wentylator dachowy kurnika nr 9 8,5 0,63 14,35 303 1495,6 968,4 

K9-WD-9 Wentylator dachowy kurnika nr 9 8,5 0,63 14,35 303 1503,4 968,5 

K9-WD-10 Wentylator dachowy kurnika nr 9 8,5 0,63 14,35 303 1511,3 968,7 

K9-WD-11 Wentylator dachowy kurnika nr 9 8,5 0,63 14,35 303 1519,1 968,9 

K9-WD-12 Wentylator dachowy kurnika nr 9 8,5 0,63 14,35 303 1526,9 969 

K9-WD-13 Wentylator dachowy kurnika nr 9 8,5 0,63 14,35 303 1534,7 969,2 

K9-WD-14 Wentylator dachowy kurnika nr 9 8,5 0,63 14,35 303 1542,6 969,4 

K9-WD-15 Wentylator dachowy kurnika nr 9 8,5 0,63 14,35 303 1550,4 969,5 

K9-WD-16 Wentylator dachowy kurnika nr 9 8,5 0,63 14,35 303 1558,2 969,7 

K9-WD-17 Wentylator dachowy kurnika nr 9 8,5 0,63 14,35 303 1566,1 969,8 

K9-WD-18 Wentylator dachowy kurnika nr 9 8,5 0,63 14,35 303 1573,9 970 

K9-WSZ-1 Wentylator szczytowy kurnika nr 9 1,7  B 1,4 7,65 303 1433,3 976,1 

K9-WSZ-2 Wentylator szczytowy kurnika nr 9 1,7  B 1,4 7,65 303 1433,3 973,8 

K9-WSZ-3 Wentylator szczytowy kurnika nr 9 1,7  B 1,4 7,65 303 1433,3 971,6 

K9-WSZ-4 Wentylator szczytowy kurnika nr 9 1,7  B 1,4 7,65 303 1433,2 969,3 

K9-WSZ-5 Wentylator szczytowy kurnika nr 9 1,7  B 1,4 7,65 303 1433,2 967,1 

K9-WSZ-6 Wentylator szczytowy kurnika nr 9 1,7  B 1,4 7,65 303 1433,2 964,9 

K9-WSZ-7 Wentylator szczytowy kurnika nr 9 1,7  B 1,4 7,65 303 1433,1 962,6 

K9-WSZ-8 Wentylator szczytowy kurnika nr 9 1,7  B 1,4 7,65 303 1433,1 960,4 

K10-WD-1 Wentylator dachowy kurnika nr 10 8,5 0,63 14,35 303 1464,7 934,8 

K10-WD-2 Wentylator dachowy kurnika nr 10 8,5 0,63 14,35 303 1469,1 934,8 

K10-WD-3 Wentylator dachowy kurnika nr 10 8,5 0,63 14,35 303 1476,9 935 

K10-WD-4 Wentylator dachowy kurnika nr 10 8,5 0,63 14,35 303 1484,8 935,2 

K10-WD-5 Wentylator dachowy kurnika nr 10 8,5 0,63 14,35 303 1492,6 935,4 

K10-WD-6 Wentylator dachowy kurnika nr 10 8,5 0,63 14,35 303 1500,4 935,6 

K10-WD-7 Wentylator dachowy kurnika nr 10 8,5 0,63 14,35 303 1508,3 935,8 

K10-WD-8 Wentylator dachowy kurnika nr 10 8,5 0,63 14,35 303 1516,1 936 

K10-WD-9 Wentylator dachowy kurnika nr 10 8,5 0,63 14,35 303 1523,9 936,2 

K10-WD-10 Wentylator dachowy kurnika nr 10 8,5 0,63 14,35 303 1531,8 936,5 

K10-WD-11 Wentylator dachowy kurnika nr 10 8,5 0,63 14,35 303 1539,6 936,7 

K10-WD-12 Wentylator dachowy kurnika nr 10 8,5 0,63 14,35 303 1547,4 936,9 

K10-WD-13 Wentylator dachowy kurnika nr 10 8,5 0,63 14,35 303 1555,2 937,1 

K10-WD-14 Wentylator dachowy kurnika nr 10 8,5 0,63 14,35 303 1563,1 937,3 

K10-WD-15 Wentylator dachowy kurnika nr 10 8,5 0,63 14,35 303 1570,9 937,5 

K10-WD-16 Wentylator dachowy kurnika nr 10 8,5 0,63 14,35 303 1578,7 937,7 

K10-WD-17 Wentylator dachowy kurnika nr 10 8,5 0,63 14,35 303 1586,6 937,9 
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K10-WD-18 Wentylator dachowy kurnika nr 10 8,5 0,63 14,35 303 1594,4 938,1 

K10-WSZ-1 Wentylator szczytowy kurnika nr 10 1,7  B 1,4 7,65 303 1455,4 944,7 

K10-WSZ-2 Wentylator szczytowy kurnika nr 10 1,7  B 1,4 7,65 303 1455,8 942,1 

K10-WSZ-3 Wentylator szczytowy kurnika nr 10 1,7  B 1,4 7,65 303 1455,7 939,8 

K10-WSZ-4 Wentylator szczytowy kurnika nr 10 1,7  B 1,4 7,65 303 1455,6 937,4 

K10-WSZ-5 Wentylator szczytowy kurnika nr 10 1,7  B 1,4 7,65 303 1455,5 935,1 

K10-WSZ-6 Wentylator szczytowy kurnika nr 10 1,7  B 1,4 7,65 303 1455,4 932,7 

K10-WSZ-7 Wentylator szczytowy kurnika nr 10 1,7  B 1,4 7,65 303 1455,3 930,4 

K10-WSZ-8 Wentylator szczytowy kurnika nr 10 1,7  B 1,4 7,65 303 1455,2 928 

K11-WD-1 Wentylator dachowy kurnika nr 11 8,5 0,63 14,35 303 1486,8 904,3 

K11-WD-2 Wentylator dachowy kurnika nr 11 8,5 0,63 14,35 303 1492,4 904,3 

K11-WD-3 Wentylator dachowy kurnika nr 11 8,5 0,63 14,35 303 1500,4 904,5 

K11-WD-4 Wentylator dachowy kurnika nr 11 8,5 0,63 14,35 303 1508,3 904,7 

K11-WD-5 Wentylator dachowy kurnika nr 11 8,5 0,63 14,35 303 1516,3 904,9 

K11-WD-6 Wentylator dachowy kurnika nr 11 8,5 0,63 14,35 303 1524,2 905,1 

K11-WD-7 Wentylator dachowy kurnika nr 11 8,5 0,63 14,35 303 1532,2 905,3 

K11-WD-8 Wentylator dachowy kurnika nr 11 8,5 0,63 14,35 303 1540,1 905,5 

K11-WD-9 Wentylator dachowy kurnika nr 11 8,5 0,63 14,35 303 1548,1 905,7 

K11-WD-10 Wentylator dachowy kurnika nr 11 8,5 0,63 14,35 303 1556,1 905,9 

K11-WD-11 Wentylator dachowy kurnika nr 11 8,5 0,63 14,35 303 1564 906,1 

K11-WD-12 Wentylator dachowy kurnika nr 11 8,5 0,63 14,35 303 1572 906,3 

K11-WD-13 Wentylator dachowy kurnika nr 11 8,5 0,63 14,35 303 1579,9 906,5 

K11-WD-14 Wentylator dachowy kurnika nr 11 8,5 0,63 14,35 303 1587,9 906,7 

K11-WD-15 Wentylator dachowy kurnika nr 11 8,5 0,63 14,35 303 1595,8 906,9 

K11-WD-16 Wentylator dachowy kurnika nr 11 8,5 0,63 14,35 303 1603,8 907,1 

K11-WD-17 Wentylator dachowy kurnika nr 11 8,5 0,63 14,35 303 1611,7 907,3 

K11-WD-18 Wentylator dachowy kurnika nr 11 8,5 0,63 14,35 303 1619,7 907,5 

K11-WSZ-1 Wentylator szczytowy kurnika nr 11 1,7  B 1,4 7,65 303 1478,2 911,9 

K11-WSZ-2 Wentylator szczytowy kurnika nr 11 1,7  B 1,4 7,65 303 1478,6 910,1 

K11-WSZ-3 Wentylator szczytowy kurnika nr 11 1,7  B 1,4 7,65 303 1478,6 907,9 

K11-WSZ-4 Wentylator szczytowy kurnika nr 11 1,7  B 1,4 7,65 303 1478,5 905,7 

K11-WSZ-5 Wentylator szczytowy kurnika nr 11 1,7  B 1,4 7,65 303 1478,5 903,5 

K11-WSZ-6 Wentylator szczytowy kurnika nr 11 1,7  B 1,4 7,65 303 1478,5 901,4 

K11-WSZ-7 Wentylator szczytowy kurnika nr 11 1,7  B 1,4 7,65 303 1478,4 899,2 

K11-WSZ-8 Wentylator szczytowy kurnika nr 11 1,7  B 1,4 7,65 303 1478,4 897 

K12-WD-1 Wentylator dachowy kurnika nr 12 8,5 0,63 14,35 303 1488,6 864,1 

K12-WD-2 Wentylator dachowy kurnika nr 12 8,5 0,63 14,35 303 1495,5 864,1 



139 

 

K12-WD-3 Wentylator dachowy kurnika nr 12 8,5 0,63 14,35 303 1503,4 864,3 

K12-WD-4 Wentylator dachowy kurnika nr 12 8,5 0,63 14,35 303 1511,3 864,4 

K12-WD-5 Wentylator dachowy kurnika nr 12 8,5 0,63 14,35 303 1519,1 864,6 

K12-WD-6 Wentylator dachowy kurnika nr 12 8,5 0,63 14,35 303 1527 864,7 

K12-WD-7 Wentylator dachowy kurnika nr 12 8,5 0,63 14,35 303 1534,9 864,9 

K12-WD-8 Wentylator dachowy kurnika nr 12 8,5 0,63 14,35 303 1542,8 865 

K12-WD-9 Wentylator dachowy kurnika nr 12 8,5 0,63 14,35 303 1550,6 865,2 

K12-WD-10 Wentylator dachowy kurnika nr 12 8,5 0,63 14,35 303 1558,5 865,3 

K12-WD-11 Wentylator dachowy kurnika nr 12 8,5 0,63 14,35 303 1566,4 865,5 

K12-WD-12 Wentylator dachowy kurnika nr 12 8,5 0,63 14,35 303 1574,3 865,6 

K12-WD-13 Wentylator dachowy kurnika nr 12 8,5 0,63 14,35 303 1582,1 865,8 

K12-WD-14 Wentylator dachowy kurnika nr 12 8,5 0,63 14,35 303 1590 865,9 

K12-WD-15 Wentylator dachowy kurnika nr 12 8,5 0,63 14,35 303 1597,9 866 

K12-WD-16 Wentylator dachowy kurnika nr 12 8,5 0,63 14,35 303 1605,8 866,2 

K12-WD-17 Wentylator dachowy kurnika nr 12 8,5 0,63 14,35 303 1613,6 866,4 

K12-WD-18 Wentylator dachowy kurnika nr 12 8,5 0,63 14,35 303 1621,5 866,5 

K12-WSZ-1 Wentylator szczytowy kurnika nr 12 1,7  B 1,4 7,65 303 1480 873,3 

K12-WSZ-2 Wentylator szczytowy kurnika nr 12 1,7  B 1,4 7,65 303 1479,8 871,3 

K12-WSZ-3 Wentylator szczytowy kurnika nr 12 1,7  B 1,4 7,65 303 1479,8 869 

K12-WSZ-4 Wentylator szczytowy kurnika nr 12 1,7  B 1,4 7,65 303 1479,8 866,7 

K12-WSZ-5 Wentylator szczytowy kurnika nr 12 1,7  B 1,4 7,65 303 1479,8 864,5 

K12-WSZ-6 Wentylator szczytowy kurnika nr 12 1,7  B 1,4 7,65 303 1479,8 862,2 

K12-WSZ-7 Wentylator szczytowy kurnika nr 12 1,7  B 1,4 7,65 303 1479,8 859,9 

K12-WSZ-8 Wentylator szczytowy kurnika nr 12 1,7  B 1,4 7,65 303 1479,8 857,6 

E-2 Komin kotła gazowego 9 0,25 3,02 283 1166,7 946,9 

E-3 Komin kotła gazowego 9 0,25 3,02 283 1167,5 914,1 

E-4 Komin kotła gazowego 9 0,25 3,02 283 1168,1 881,8 

E-5 Komin kotła gazowego 9 0,25 3,02 283 1267 861,4 

E-6 Komin kotła gazowego 9 0,25 3,02 283 1518,2 1059,1 

E-7 Komin kotła gazowego 9 0,25 3,02 283 1541,1 1027,3 

E-8 Komin kotła gazowego 9 0,25 3,02 283 1563,2 994,8 

E-9 Komin kotła gazowego 9 0,25 3,02 283 1586,5 964,4 

E-10 Komin kotła gazowego 9 0,25 3,02 283 1608,7 931,8 

E-11 Komin kotła gazowego 9 0,25 3,02 283 1631,6 900,3 

E-12 Komin kotła gazowego 9 0,25 3,02 283 1632,4 860,2 

POJ-2 
Pojazdy ciężarowe obsługujące K5 - 

K12 
0,3   L dł.1325,8 0 463 1318,3 934,2 
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Zs-1 Zasyp silosu - emitor zastępczy 0,5  B 0,16 0 293 1174,5 1000,8 

Zs-2 Zasyp silosu - emitor zastępczy 0,5  B 0,16 0 293 1506,5 1078,6 
Legenda: P -powierzchniowy, L -liniowy, Z -zadaszony B -wylot boczny 
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Obliczenia dotyczące oddziaływania w zakresie emisji do powietrza fermy planowanej 

W celu oceny skali oddziaływania inwestycji na powietrze atmosferyczne za pomocą 

programu OPERAT FB dla Windows przeprowadzono obliczenia oraz modelowanie 

poziomów substancji w powietrzu. Modelowanie zostało przeprowadzone zgodnie z 

rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010r. w sprawie wartości 

odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. 2010 Nr 16 poz. 87) oraz zgodnie z 

metodą CALINE 3. W obliczeniach uwzględniono skład frakcyjny pyłu zgodnie z danymi 

CEIDARS dostępnymi w programie Operat FB. W obliczeniach uwzględniono szorstkość 

terenu obliczoną w programie Operat FB metodą GIS tzn. na mapie zaznaczano powierzchnie 

o danej szorstkości terenu, a następnie na tej podstawie wyliczano średnią dla całego terenu. 

Zasięg terenu przeznaczonego do obliczeń szorstkości przyjęto zgodnie z rozporządzeniem 

Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych 

substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 16 poz. 87). 

50*hmax = 450 m emitor: E-1 Komin kotła gazowego 

Poniższa tabela obrazuje zestawienie sklasyfikowanych stref metodą GIS w programie 

OPERAT FB.  

Tabela 49. Zestawienie aerodynamicznej szorstkości terenu [OPERAT FB].  

L.p. Opis strefy Powierzchnia, m2 
Aerodynamiczna szorstkość 

terenu, m 

1 lasy 52 985 2 

2 sady, zarośla, zagajniki 4 531 0,4 

3 pola uprawne 578 657 0,035 

 Suma/Średnia 636 173 0,2013 

Obliczona szorstkość terenu wyniosła 0,2013 dla całego roku. 

Po przeprowadzeniu obliczeń w zakresie skróconym wykazano konieczność 

przeprowadzenia pełnego zakresu obliczeń dla tlenków azotu, jako NO2, dwutlenku siarki, 

amoniaku, pyłu PM 10.  

W odległości równej dziesięciokrotności wysokości od pojedynczego emitora lub 

któregoś z emitorów w zespole, od tego emitora nie znajdują się wyższe niż parterowe 

budynki mieszkalne lub biurowe, a także budynki żłobków, przedszkoli, szkół, szpitali lub 
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sanatoriów. Zatem, nie ma konieczności prowadzenia dodatkowych obliczeń stężeń na 

różnych wysokościach elewacji. 

Dodatkowo przeprowadzono obliczenia stężeń na granicach inwestycji. Stężenia 

maksymalne na granicach Zakładu stanowią część załączonych wydruków z programu 

OPERAT FB. Wyniki stężeń na granicach Zakładu nie wykazały przekroczeń. W trakcie 

obliczeń stwierdzono konieczność ewentualnego uwzględnienia obszarów ochrony 

uzdrowiskowej w odległości 2073 m. W/w obszarów nie ma w takiej odległości, stąd do 

analizy nie przyjęto zaostrzonych wartości odniesienia.  

 W obliczeniach wykorzystano dane meteorologiczne dla najbliżej położonej stacji 

meteorologicznej zlokalizowanej w Kielcach. W związku z rozróżnieniem okresów do 

obliczeń wykorzystano trzy róże wiatrów dla wspomnianej stacji – grzewczą, letnią oraz 

roczną.  

W załączniku nr 6 przedstawiono tło zanieczyszczeń oraz wydruki z programu Operat 

FB wraz z danymi wejściowymi do programu. Ponadto na płycie CD/DVD zamieszczono 

tabelaryczne wydruki z programu OPERAT FB. 

Wyniki modelowania obejmujące emisje z planowanej fermy 

Najwyższa wartość stężeń średniorocznych dla wszystkich substancji nie przekracza 

wartości dyspozycyjnej. Wykazane częstości przekroczeń dla stężeń jednogodzinnych nie 

przekraczają dopuszczalnych. W związku z powyższym wartości dyspozycyjne uznaje się za 

dotrzymane. 

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń amoniaku w sieci receptorów poza terenem 

zakładu 

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych amoniaku występuje w punkcie o współrzędnych 

X = 1340 Y = 1100 m i wynosi 1961,4 µg/m3. Najwyższa częstość przekroczeń dla stężeń 

jednogodzinnych występuje w punkcie o współrzędnych X = 1280 Y = 1070 m, wynosi 0,13 

% i nie przekracza dopuszczalnej  0,2 %. Najwyższa wartość stężeń średniorocznych 

występuje w punkcie o współrzędnych X = 1600 Y = 1020 m, wynosi 18,417 µg/m3 i nie 

przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R) = 45 µg/m3. 

  

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń na granicy zakładu 
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Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych amoniaku występuje w punkcie o współrzędnych 

X = 1339,2 Y = 1098,6 m i wynosi 1976,4 µg/m3. Najwyższa częstość przekroczeń dla stężeń 

jednogodzinnych występuje w punkcie o współrzędnych X = 1287,5 Y = 1070,4 m, wynosi 

0,14 % i nie przekracza dopuszczalnej  0,2 %. Najwyższa wartość stężeń średniorocznych 

występuje w punkcie o współrzędnych X = 1601,4 Y = 1018 m, wynosi 18,459 µg/m3 i nie 

przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R) = 45 µg/m3. 

 

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń pyłu PM-10 w sieci receptorów poza 

terenem zakładu 

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych pyłu PM-10 występuje w punkcie 

o współrzędnych X = 1340 Y = 1100 m i wynosi 306,4 µg/m3.Najwyższa częstość 

przekroczeń dla stężeń jednogodzinnych występuje w punkcie o współrzędnych X = 1340 

Y = 1100 m, wynosi 0,01 % i nie przekracza dopuszczalnej  0,2 %. Najwyższa wartość stężeń 

średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 1600 Y = 1020 m, wynosi 

3,055 µg/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R) = 12 µg/m3. 

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń na granicy zakładu 

 Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych pyłu PM-10 występuje w punkcie 

o współrzędnych X = 1339,2 Y = 1098,6 m i wynosi 308,7 µg/m3. Najwyższa częstość 

przekroczeń dla stężeń jednogodzinnych występuje w punkcie o współrzędnych X = 1339,2 

Y = 1098,6 m, wynosi 0,01 % i nie przekracza dopuszczalnej  0,2 %. Najwyższa wartość 

stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 1601,4 Y = 1018 m, 

wynosi 3,062 µg/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R) = 12 µg/m3. 

 

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń pyłu zawieszonego PM 2,5 w sieci 

receptorów poza terenem zakładu 

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych pyłu zawieszonego PM 2,5 występuje w punkcie 

o współrzędnych X = 1340 Y = 1100 m i wynosi 306,405 µg/m3. Najwyższa wartość stężeń 

średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 1600 Y = 1020 m, wynosi 

3,0550 µg/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R) = 5 µg/m3. 

  

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń na granicy zakładu 

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych pyłu zawieszonego PM 2,5 występuje w punkcie 

o współrzędnych X = 1339,2 Y = 1098,6 m i wynosi 308,740 µg/m3. Najwyższa wartość 
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stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 1601,4 Y = 1018 m, 

wynosi 3,0615 µg/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R) = 5 µg/m3. 

 

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń dwutlenku siarki w sieci receptorów poza 

terenem zakładu 

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych dwutlenku siarki występuje w punkcie 

o współrzędnych X = 1110 Y = 800 m i wynosi 119,9 µg/m3. Zerowa częstość przekroczeń 

stężeń jednogodzinnych. Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie 

o współrzędnych X = 1120 Y = 910 m, wynosi 0,049 µg/m3 i nie przekracza wartości 

dyspozycyjnej (Da-R) = 13 µg/m3. 

  

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń na granicy zakładu 

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych dwutlenku siarki występuje w punkcie 

o współrzędnych X = 1114,9 Y = 815,3 m i wynosi 123,4 µg/m3. Zerowa częstość 

przekroczeń stężeń jednogodzinnych. Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje 

w punkcie o współrzędnych X = 1123,8 Y = 945 m, wynosi 0,050 µg/m3 i nie przekracza 

wartości dyspozycyjnej (Da-R) = 13 µg/m3. 

 

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń tlenków azotu w sieci receptorów poza 

terenem zakładu 

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych tlenków azotu występuje w punkcie 

o współrzędnych X = 1140 Y = 1050 m i wynosi 135,8 µg/m3. Zerowa częstość przekroczeń 

stężeń jednogodzinnych. Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie 

o współrzędnych X = 1600 Y = 1020 m, wynosi 4,349 µg/m3 i nie przekracza wartości 

dyspozycyjnej (Da-R) = 25 µg/m3. 

  

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń na granicy zakładu 

 Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych tlenków azotu występuje w punkcie 

o współrzędnych X = 1147,5 Y = 1048,7 m i wynosi 138,2 µg/m3. Zerowa częstość 

przekroczeń stężeń jednogodzinnych. Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje 

w punkcie o współrzędnych X = 1587,9 Y = 1032,7 m, wynosi 4,503 µg/m3 i nie przekracza 

wartości dyspozycyjnej (Da-R) = 25 µg/m3. 
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Emisję pyłu PM 2,5 obliczono w programie na podstawie składu frakcyjnego pyłu 

ogólnego. Analiza emisji pyłu wykazała konieczność obliczania ich opadu. Wyniki analizy 

nie wykazały przekroczeń. Wyniki obliczania opadu pyłu zawiera poniższa tabela: 

Tabela 50. Wyniki maksymalnego opadu pyłu. 

Opad pyłu g/m2/rok 
X m Y m Opad Opad+tło Ocena 

1600 1020 24,342 44,342 < 200 

 

3.11.7.3. Faza likwidacji. 

 Emisja zanieczyszczeń do powietrza w fazie likwidacji, podobnie jak w fazie 

realizacji, będzie pochodziła od pojazdów silnikowych poruszających się po terenie 

inwestycji. Będzie to emisja krótkoterminowa o niewielkim znaczeniu.  

3.12. Porównanie instalacji z założeniami BAT. 

Planowana instalacja została zaliczona do przedsięwzięć mogących powodować 

znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów środowiska 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. z 2015 r., poz. 1169) i konieczne jest dla niej uzyskanie 

pozwolenia zintegrowanego.  

Przy ustalaniu wymagań najlepszych dostępnych technik wykorzystano następujące 

konkluzje BAT i dokumenty BREF: 

 Zintegrowane Zapobieganie i Kontrola Zanieczyszczeń Dokument Referencyjny o 

Najlepszych Dostępnych Technikach dla Intensywnego Chowu Drobiu i Trzody 

Chlewnej, 

 Konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT) w odniesieniu do 

intensywnego chowu drobiu lub świń zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego 

i Rady2010/75/UE. 

W poniższej tabeli dokonano zestawienia wszystkich zagadnień opisanych 

w dokumencie „Zintegrowane Zapobieganie i Kontrola Zanieczyszczeń Dokument 

Referencyjny o Najlepszych Dostępnych Technikach dla Intensywnego Chowu Drobiu i 
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Trzody Chlewnej”, dzięki czemu możliwe jest porównanie stanu planowanego 

z wymaganiami BAT.  

 

 

Tabela 51. Porównanie stanu planowanego z wymaganiami BAT zgodnie z dokumentem pt. „Zintegrowane 

Zapobieganie i Kontrola Zanieczyszczeń Dokument Referencyjny o Najlepszych Dostępnych Technikach dla 

Intensywnego Chowu Drobiu i Trzody Chlewnej”.  

BAT 

(najlepsza dostępna technika) 

Technologia zastosowana w planowanym 

przedsięwzięciu 

Dokument Referencyjny o Najlepszych Dostępnych Technikach dla Intensywnego Chowu Drobiu i 

Świń 

Techniki żywieniowe stosowane do redukcji wydalania azotu 

Stosowanie żywieniowych środków zaradczych – 

żywienie zwierząt następującymi po sobie dietami 

(żywienie fazowe) z niższymi zawartościami białka 

surowego. Te diety wymagają uzupełnienia przez 

dostarczenie aminokwasów z odpowiednich 

dodatków żywieniowych i/lub aminokwasów 

przemysłowych (lizyna, metionina, treonina, 

tryptofan). Orientacyjne poziomy białka surowego w 

paszach BAT dla drobiu znajdują się poniżej – 

Tabela 52. 

Instalacja będzie zgodna z BAT. Zostanie 

zastosowane żywienie fazowe. Pasza będzie 

dostosowywana do wieku i potrzeb zwierząt, będzie 

zawierała niezbędne aminokwasy.  

Techniki żywieniowe stosowane do redukcji wydalania fosforu 

Stosowanie żywieniowych środków zaradczych – 

żywienie zwierząt następującymi po sobie dietami 

(żywienie fazowe) z niższą całkowitą zawartością 

fosforu. Te diety wymagają uzupełnienia przez 

dostarczenie wysokostrawnego fosforu 

nieorganicznego i/lub fitazy w celu dostarczenia 

wystarczającej ilości strawnego fosforu.  

Instalacja będzie zgodna z BAT. Zostanie 

zastosowane żywienie fazowe. Pasza będzie 

dostosowywana do wieku i potrzeb zwierząt. Pasza 

będzie zawierała niezbędną ilość wysokostrawnego 

fosforu nieorganicznego i/lub fitazy. 

Emisje do powietrza z budynków dla drobiu 

Naturalnie wentylowany budynek z całkowicie 

ścieloną podłogą i wyposażony w niewyciekowe 

systemy pojenia  

albo 

dobrze izolowany budynek z wentylacją mechaniczną 

i w pełni ścieloną podłogą, wyposażony w 

niewyciekowe system pojenia (system VEA). 

W instalacji zostanie zapewniony system zgodny z 

wymaganiami BAT, obiekty hodowlane będą dobrze 

zaizolowane, podłoga będzie w pełni wyścielona, 

zwierzęta będą pojone systemem opartym na liniach 

wodnych z zastosowaniem poideł smoczkowych, 

budynek zostanie wyposażony w wentylację 

mechaniczną. 

Woda 

Redukcja zużycia poprzez stosowanie następujących 

zasad w każdym cyklu produkcyjnym.  

Czyszczenie pomieszczeń i wyposażenia zwierząt 

przy użyciu wysokociśnieniowych myjek po każdym 

cyklu produkcyjnym, 

przeprowadzanie regularnych kalibracji instalacji 

wody pitnej, przeciwdziałające jej rozlewaniu 

zachowywanie rejestrów zużycia wody,  

wykrywanie i naprawa przecieków. 

W planowanej instalacji wymagania BAT zostaną 

zachowane. Do czyszczenia pomieszczeń i 

wyposażenia zostaną zastosowane urządzenia 

wysokociśnieniowe. Będą również prowadzone 

kalibracje instalacji wody pitnej oraz jej przeglądy i 

bieżące naprawy. Zużycie wody będzie rejestrowane. 

Energia 
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BAT dla systemów utrzymania drobiu to redukcja 

zużycia energii poprzez: 

izolację budynków w regionach z niskimi 

temperaturami (wartość U = 0,4 W/m2/oC lub 

więcej) 

optymalizację projektu systemu wentylacji w każdym 

budynku, tak aby wprowadzić kontrolę właściwej 

temperatury i w ten sposób osiągnąć minimalną 

wymianę powietrza w zimie 

unikanie oporów w systemie wentylacji, poprzez 

częste kontrolowanie oraz czyszczenie kanałów 

wentylacyjnych i wentylatorów 

stosowanie oświetlenia energooszczędnego. 

Planowana instalacja spełni wymagania BAT. 

Planowany budynek, będzie nowy, wykonany 

zgodnie z zastosowaniem nowoczesnych rozwiązań, 

więc będzie dobrze izolowany. W budynku zostanie 

zainstalowany nowoczesny system wentylacji z 

możliwością kontroli temperatury. System 

wentylacyjny będzie regularnie czyszczony. W 

budynku zostanie zastosowane oświetlenie 

energooszczędne. 

Magazynowanie odchodów 

Jeżeli istnieje potrzeba przechowywania odchodów, 

BAT-em jest przechowywanie wysuszonych kurzych 

odchodów w stodole z nieprzesiąkalną podłogą i z 

odpowiednią wentylacją. 

Brak magazynowania pomiotu na terenie inwestycji. 

Pomiot będzie na bieżąco przekazywany do 

gospodarstw rolnych lub biogazowni lub innych 

podmiotów zajmujących się jego dalszym 

przetwarzaniem. 

Przetwarzanie odchodów w gospodarstwie 

Poza obróbką w obrębie gospodarstwa, możliwe jest 

także (późniejsze) przetwarzanie odchodów poza nim 

w instalacjach przemysłowych, takich jak spalarnie 

pomiotu kurzego, kompostownie lub suszarnie – 

ocena obróbki pomiotu znajduje się poza BREF.  

Brak przetwarzania odchodów na terenie 

gospodarstwa. Pomiot będzie przekazywany do 

dalszego zagospodarowania zgodnie z BAT. 

 

Techniki aplikacji pomiotu drobiowego na polach 

zarządzanie aplikacją nawozu organicznego, aby 

ograniczyć niedogodności związane z odorem 

przy prawdopodobieństwie jego wpływu na 

sąsiadów, w szczególności poprzez: 

zadawanie nawozu organicznego w dzień, kiedy jest 

prawdopodobne, że ludzie są poza domem oraz jego 

unikanie w dni wolne od pracy 

zwrócenie uwagi na kierunek wiatru w stosunku do 

domostw sąsiadów. 

To zagadnienie nie dotyczy planowanej instalacji, 

gdyż pomiot będzie przekazywany podmiotom 

zewnętrznym. 

Tabela 52. Orientacyjne poziomy białka surowego w paszach BAT dla drobiu 

Gatunek Fazy Zawartość białek surowych 

(% w paszy) 

Uwagi 

 

Brojler Rozpoczęcie „Starter” 20-22 Dostarczanie właściwie 

zbilansowanych i optymalnie 

strawnych aminokwasów 
Wzrost „Grower” 19-21 

Zakończenie „Finisher” 18-20 

Tabela 53. Orientacyjna zawartość fosforu w paszach BAT dla drobiu 

Gatunek Fazy Całkowita zawartość fosforu 

w paszy (% w paszy) 

Uwagi 

 

Brojler Rozpoczęcie „Starter” 0,65-0,75 z optymalną zawartością fosforu 

wysokostrawnego przez 

stosowanie wysokostrawnych 

nieorganicznych fosforanów 

pasowych i/lub fitazy 

Wzrost „Grower” 0,60-0,70 

Zakończenie „Finisher” 0,57-0,67 
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Poniżej przeanalizowano konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT) 

zawarte w decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2017/302 z dnia 15 lutego 2017 r. 

ustanawiającej konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT) w odniesieniu do 

intensywnego chowu drobiu lub świń zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 

2010/75/UE. 

Systemy zarządzania środowiskowego (EMS) 

BAT 1 

W celu poprawy ogólnej efektywności środowiskowej gospodarstw w ramach BAT 

należy zapewniać wdrażanie i przestrzeganie systemu zarządzania środowiskowego 

zawierającego w sobie wszystkie następujące cechy:  

Tabela 54. BAT dotyczący zarządzania środowiskowego. 

Lp. Technika Zastosowanie w przedmiotowej instalacji 

1 zaangażowanie kierownictwa, w tym kadry 

kierowniczej wyższego szczebla; 

Współpraca kadry wyższego szczebla oraz kierownika 

fermy z wyspecjalizowaną komórką ochrony środowiska . 

2 określenie przez kierownictwo polityki ochrony 

środowiska, która obejmuje ciągłe doskonalenie 

efektywności środowiskowej instalacji; 

Stworzona zostanie polityka ochrony środowiska, 

uwzględniająca zasadę polityki zrównoważonego rozwoju, 

zakładającej świadome i odpowiednio ukształtowane relacje 

pomiędzy dbałością o środowisko (realizacja działań 

ograniczających negatywne oddziaływanie na środowisko), 

dobrostanem zwierząt oraz zdrowiem człowieka i realizacją 

celu produkcyjno-ekonomicznego, a przede wszystkim 

zgodną z obowiązującymi przepisami ochrony środowiska 

oraz kierunkami rozwoju firmy uwzględniającymi 

doskonalenie metod zapobiegania negatywnym skutkom 

oddziaływania na środowisko. 

3 planowanie i ustalenie niezbędnych procedur, celów 

i zadań w powiązaniu z planami finansowymi  

i inwestycjami; 

Inwestycja została zaprojektowana przez kadrę kierowniczą 

w oparciu o analizy środowiskowe, w tym analizy w 

zakresie emisji. Rozwiązania dla zaprojektowanych 

obiektów dostosowano do obowiązujących przepisów, w 

sposób spełniający BAT. 

 

4 wdrożenie procedur ze szczególnym 

uwzględnieniem:  

a) struktury i odpowiedzialności;  

b) szkoleń, podnoszenia świadomości i kompetencji;  

c) komunikacji;  

d) zaangażowania pracowników;  

e) dokumentacji;  

f) wydajnej kontroli procesu;  

g) programów obsługi technicznej;  

h) gotowości i reagowania na sytuacje awaryjne i 

reagowania;  

i) zapewnienia zgodności z przepisami dotyczącymi 

środowiska; 

Zostaną opracowane i wdrożone procedury zarządzania 

środowiskowego obejmujące prawidłowe postępowanie 

pracowników Fermy oraz przestrzeganie przepisów prawa i 

wykonywanie obowiązków nałożonych udzielonym 

pozwoleniem zintegrowanym. 

5 sprawdzanie efektywności i podejmowanie działań 

korygujących, ze szczególnym uwzględnieniem:  

Prowadzone będą rejestry: poboru wody, odprowadzania 

ścieków, zużycia surowców, wytwarzanych odpadów (oraz 
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a) monitorowania i pomiarów; 

b) działań naprawczych i zapobiegawczych;  

c) prowadzenia zapisów;  

d) niezależnego (jeżeli jest to możliwe) audytu 

wewnętrznego lub zewnętrznego w celu określenia, 

czy system zarządzania środowiskowego jest 

zgodny z zaplanowanymi ustaleniami oraz czy jest 

właściwie wdrożony i utrzymywany; 

UPPZ), emisji gazów i pyłów (poprzez szacowanie) oraz 

monitoring: jakości pobieranej wody, jakości 

odprowadzanych ścieków, emitowanego hałasu. 

Zapisy rejestrów oraz wyniki monitoringu będą na bieżąco 

analizowanie i w razie konieczności podejmowane będą 

działania korygujące i zapobiegawcze. 

 

 

 

6 przegląd systemu zarządzania środowiskowego 

przeprowadzony przez kadrę kierowniczą wyższego 

szczebla pod kątem stałej przydatności systemu, 

jego prawidłowości i skuteczności; 

Kadra kierownicza będzie na bieżąco prowadzić przeglądy 

systemu zarządzania środowiskowego, a także analizować i 

modyfikować system w razie konieczności.  

7 podążanie za rozwojem czystszych technologii; Zaprojektowane obiekty, a także zaplanowany system 

chowu drobiu na fermie spełnia wymagania BAT. 

Kierownictwo fermy na bieżąco zapoznaje się z nowymi 

technologiami możliwymi do zastosowania w hodowli 

drobiu. 

8 uwzględnienie – na etapie projektowania nowego 

zespołu urządzeń i przez cały okres jego eksploatacji 

– wpływu na środowisko wynikającego z 

ostatecznego wycofania instalacji z eksploatacji; 

Na etapie projektowania przedmiotowej instalacji został 

uwzględniony zasięg oddziaływania inwestycji na 

środowisko oraz minimalizowanie tego zasięgu. W 

projektach uwzględniono wpływ na środowisko wynikający 

z ostatecznego wycofania instalacji z eksploatacji. 

9 stosowanie sektorowej analizy porównawczej (np. 

sektorowy dokument referencyjny EMAS)  

w regularnych odstępach czasu.  

Do przeprowadzenia analizy porównawczej w zakresie 

doskonałości środowiskowej kluczowe jest zbieranie 

informacji i mierzenie efektów działalności środowiskowej. 

Na fermie prowadzone będzie monitorowanie emisji oraz 

monitorowanie procesów technologicznych. Uzyskane 

wyniki porównywane będą z dokumentami BREF oraz 

konkluzjami dotyczącymi najlepszych dostępnych technik 

(BAT). 

 

Szczególnie w odniesieniu do intensywnej hodowli drobiu lub świń do BAT należą następujące cechy systemu 

zarządzania środowiskowego: 

10 wdrożenie planu zarządzania hałasem; Plan zarządzania winien być wdrażany w przypadkach, w 

których oczekuje się, że obiekty wrażliwe odczują 

dokuczliwość hałasu lub gdy jego występowanie zostało 

udowodnione. W przypadku przedmiotowej fermy w trakcie 

obliczeń emisji hałasu nie stwierdzono wystąpienia 

przekroczeń dopuszczalnego poziomu hałasu na terenach 

chronionych akustycznie, w związku z tym nie ma 

konieczności wdrażania planu zarządzania hałasem.  

Ponadto prace na fermie planowane będą w taki sposób by 

ograniczać emisję hałasu w porze nocy, czyli w 

najwrażliwszej na hałas porze. W porze nocy ograniczany 

będzie transport oraz praca wentylatorów. Dowóz paszy 

oraz odbiór kurczaków i pomiotu planowane będą w taki 

sposób by nie nakładały się na siebie - unikanie kumulacji 

hałasu. 

 

W ramach monitoringu oddziaływania akustycznego 

instalacji na otoczenie prowadzący fermę będzie wykonywał 

pomiary hałasu. 

 

11 wdrożenie planu zarządzania zapachami. Wdrożenie planu zarządzania zapachami ma zastosowanie 

jedynie w przypadkach, w których oczekuje się, że obiekty 

wrażliwe odczują dokuczliwość zapachu lub gdy jego 

występowanie zostało stwierdzone. 

W przedmiotowym przypadku dokuczliwość zapachowa nie 

została stwierdzona (instalacja w fazie projektowej). 
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Jako główną przyczynę oddziaływania zapachowego na 

otoczenie instalacji do intensywnego chowu drobiu, 

wskazuje się emisję amoniaku. 

Na poziomie krajowym brak jest ujednoliconych 

wskaźników i metodyk obliczeń emisji zapachów z procesu 

chowu i hodowli drobiu. 

W związku z powyższym, jako miarę zasięgu występowania 

emisji złowonnych można wykorzystać ustalenia oceny 

rozprzestrzeniania się w powietrzu amoniaku. 

 

Przeprowadzone obliczenia emisji amoniaku do powietrza z 

przedmiotowej instalacji nie wykazały wystąpienia 

przekroczeń dopuszczalnego poziomu amoniaku na terenach 

sąsiadujących z inwestycją, w związku z tym nie oczekuje 

się, że obiekty wrażliwe odczują dokuczliwość zapachu i nie 

ma konieczności wdrażania planu zarządzania zapachami. 

Instalacja zlokalizowana jest w odpowiedniej odległości od 

najbliższej zabudowy mieszkaniowej. 

 

Ponadto ferma drobiu w swej technologii zakłada 

stosowanie szeregu nowoczesnych metod, które będą 

zapobiegały i przyczyniały się do redukcji uciążliwości 

zapachowej fermy. Planowane do zastosowania rozwiązania 

są technikami skutecznymi, odgórnie zalecanymi w 

publikacjach prawa polskiego czy Unii Europejskiej.  

 

W ramach inwestycji w celu redukcji odorów zastosowane 

zostaną następujące rozwiązania: 

- We wszystkich obiektach inwentarskich wykonane 

zostaną posadzki betonowe, zatarte i utwardzone, czyli 

taką która nie nasiąkają i są łatwo zmywalne. 

Rozwiązanie takie zapewnia odpowiednią higienę 

kurników oraz brak "nasiąkania zapachem" posadzki 

podczas długotrwałego jej stosowania (w 

przeciwieństwie do posadzek niezacieranych, 

niezatartych). 

- Budynki ogrzewanie będą za pomocą nagrzewnic 

wodnych. Zrezygnowano z nagrzewnic emitujących do 

budynków dwutlenek węgla i zwiększających 

wilgotność, a co za tym idzie możliwość powstawania 

procesów gnilnych i zwiększenia odorów. 

- Zastosowany zostanie system pojenia zmniejszający 

wycieki wody, tj. system poideł smoczkowych zamiast 

dzwonowych. 

- Zastosowany zostanie system pojenia posiadający 

aktywne alarmy awarii, które będzie monitował 

możliwość wystąpienia nieszczelności, a co za tym 

idzie zalania ściółki. W zalanej ściółce uruchamiają się 

procesy gnilne i związana z nimi emisja odorów.  

- Na terenie fermy nie będzie przechowywany obornik 

ani gnojowica. Pomiot będzie bezzwłocznie usuwany z 

kurników bezpośrednio na środki transportu po 

zakończonym cyklu bez magazynowania i 

przetwarzania na terenie fermy (brak emisji odorów z 

magazynowania odchodów). Środki transportu, 

przewożące pomiot, nakrywane będą szczelną 

przykrywą brezentową, zapobiegającą rozsypywaniu 

ładunku. 

- Zastosowany zostanie system sterowania kurnikami 

oparty na zintegrowanym współdziałaniu czujników: 
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CO2, wilgotności, temperatury, ciśnienia, co powoduje 

optymalną wymianę powietrza utrzymując 

jednocześnie suchą (mniejszy odór) ściółkę oraz 

zmniejszenie czasu pracy wentylatorów 

wydmuchowych. 

 

Kodeks przeciwdziałania uciążliwości zapachowej (2016 r.) 

podaje szereg metod redukcji poziomu emisji, także emisji 

substancji zapachowych, które stosowane są w hodowli 

drobiu i które zastosowane zostaną na przedmiotowej 

fermie, takich jak: 

- na etapie żywienia: optymalizacja składu pasz, 

obniżenie poziomu białka ogólnego w mieszankach, 

stosowanie dodatków paszowych, stosowanie żywienia 

fazowego – dostosowanego do fazy rozwojowej 

zwierzęcia, zapewnienie odpowiedniego stosunku 

białka i aminokwasów do energii itp. 

- techniczne: optymalizacja mikroklimatu pomieszczeń 

inwentarskich, poprawa jakości ściółki, stosowanie 

wentylacji mechanicznej . 

- organizacyjne: stwarzanie stref izolacyjnych i 

ochronnych z udziałem drzew i krzewów. 

 

Dobre gospodarowanie 

BAT 2 

Aby zapobiec wywieraniu wpływu na środowisko, lub aby ten wpływ ograniczyć, w 

ramach BAT należy stosować wszystkie z poniższych technik. 

Tabela 55. BAT w zakresie zapobiegania wywieraniu wpływu na środowisko. 

Lp. Technika Zastosowanie w przedmiotowej instalacji 

1 Prawidłowe usytuowanie zespołu 

urządzeń/gospodarstwa i prawidłowa aranżacja 

przestrzeni dla działań w celu: 

- ograniczenia transportu zwierząt i 

materiałów (w tym obornika), 

- zapewnienia odpowiedniej odległości 

od obiektów wrażliwych wymagających 

ochrony, 

- uwzględnienia panujących zazwyczaj 

warunków klimatycznych (np. wiatru, 

opadów atmosferycznych); 

- rozważenia ewentualnego przyszłego 

wzrostu zdolności produkcyjnych 

gospodarstwa, 

- zapobiegania zanieczyszczeniu wody. 

Podczas projektowania rozmieszczenia obiektów na terenie 

fermy zastosowano ergonomię. Zagospodarowanie terenu 

fermy zostało tak opracowane, aby ograniczyć uciążliwości 

odorowe (wzięto pod uwagę najbliższe zabudowania oraz 

kierunek wiatru), a także transport zwierząt, paszy, obornika. 

Ferma zlokalizowana będzie w znacznej odległości od 

obiektów wrażliwych. 

Ujęcia wody zlokalizowane na terenie fermy będą 

zabezpieczone przed zanieczyszczeniami. Zabezpieczeniem 

będzie także obudowa studzienna  będzie wyniesiona ponad 

powierzchnię otaczającego terenu z obsypaniem dookoła 

masami ziemnymi ze spadkiem uniemożliwiającym 

przedostanie się do ujęcia wód opadowych. 



152 

 

2 Kształcenie i szkolenie personelu, w 

szczególności w odniesieniu do: 

- odpowiednich przepisów, hodowli 

zwierząt, zdrowia i dobrostanu 

zwierząt, gospodarowania obornikiem, 

bezpieczeństwa pracowników, 

- transportu i aplikacji obornika, 

- planowania działań, 

- planowania awaryjnego i zarządzania, 

- naprawy i konserwacji urządzeń. 

Na terenie fermy będzie pracował przeszkolony personel, a 

dokumenty potwierdzające odbyte szkolenia przechowywane 

będą w aktach personalnych. 

 

PRZYKŁADOWE INSTRUKCJE: 

 Plan przeglądu i konserwacji instalacji i urządzeń, 

 Instrukcja chowu brojlerów (żywienia, pojenia), 

 Instrukcja szczepienia kurcząt, 

 Instrukcja wywozu obornika, 

 Instrukcja dezynfekcji kurników, 

 Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego, 

 Instrukcja higieny osobistej, 

 Instrukcje dotyczące ruchu osobowego, 

 Instrukcja postępowania na wypadek awarii 

Plany reagowania w przypadku niektórych potencjalnych 

zdarzeń (jak np. pożar lub wycieki oleju), 

 Kodeks Dobrej Praktyki Rolniczej, 

 Instrukcja bhp, 

 Instrukcja obsługi i reagowania na monitorowane systemy 

pojenia, oświetlenia, karmienia, wentylacji itp. 

3 Przygotowanie planu awaryjnego dotyczącego 

reagowania na nieprzewidziane emisje i 

zdarzenia, takie jak zanieczyszczenia wód. Może 

to obejmować: 

- plan gospodarstwa przedstawiający 

systemy odwadniania oraz źródła 

wody/ścieków, 

- plany reagowania w przypadku 

niektórych potencjalnych zdarzeń (jak 

np. pożar, wyciek gnojowicy lub 

zawalenie się miejsca przechowywania 

gnojowicy, niekontrolowany spływ 

wody z pryzm obornika, wycieki oleju), 

- dostępny sprzęt służący do 

postępowania w przypadku zdarzenia 

związanego z zanieczyszczeniem 

gruntów (np. sprzęt do zamykania 

kanalizacji, budowania tam w rowach 

czy przegród w przypadku wycieku 

oleju). 

Pracownicy fermy będą postępować zgodnie z wytycznymi 

określonymi w Kodeksie Dobrej Praktyki Rolniczej oraz w 

opracowanych instrukcjach postępowania na wypadek awarii. 

Pomiot nie jest przechowywany na terenie fermy. 

Na terenie fermy nie powstaje gnojowica. 

4 Regularne kontrole, naprawy i utrzymanie 

obiektów i urządzeń, takich jak: 

- obiekty do przechowywania gnojowicy 

– oznaki uszkodzenia, degradacji czy 

wycieków, 

- pompy do pompowania gnojowicy, 

mieszadła, separatory, systemy 

nawadniania, 

- systemy dostarczania wody i paszy, 

- system wentylacji i czujniki 

temperatury, 

- silosy i sprzęt transportowy (np. 

zawory, rury), 

- systemy oczyszczania powietrza (np. w 

ramach regularnych kontroli). 

Może to obejmować czystość gospodarstwa i 

system ochrony przed szkodnikami. 

Na terenie fermy nie będzie powstawała gnojowica. 

Kontrole i przeglądy urządzeń i obiektów dokonywane będą 

regularnie. 

Pracownicy fermy będą postępować zgodnie z wytycznymi 

określonymi w Kodeksie Dobrej Praktyki Rolniczej oraz 

Planie przeglądu i konserwacji instalacji i urządzeń. 
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5 Przechowywanie martwych zwierząt w taki 

sposób, aby zapobiec emisjom lub je 

zredukować. 

Martwe ptaki przechowywane będą w zamkniętym 

konfiskatorze chłodniczym w kontenerze ze szczelną 

posadzką, możliwie krótko, co zredukuje emisję z tego 

miejsca do minimum. 

System żywienia  

BAT 3 

W celu ograniczenia całkowitych emisji azotu i w konsekwencji amoniaku 

wydalanego przy zaspokajaniu potrzeb żywieniowych zwierząt w ramach BAT należy 

stosować skład diety i strategię żywienia obejmujące jedną technikę lub kombinację technik 

przedstawionych poniżej.  

Tabela 56. BAT w zakresie ograniczania emisji azotu. 

Lp. Technika Zastosowanie w przedmiotowej instalacji 

1 Zmniejszenie zawartości surowego białka 

poprzez zastosowanie diety zrównoważonej 

pod względem zawartości azotu w oparciu o 

potrzeby energetyczne i przyswajalne 

aminokwasy. 

Stosowane będą różnego rodzaju pasze dostosowane do wieku i 

kondycji ptaków (żywienie fazowe), które zawierają 

odpowiednie ilości białka dostosowane do skarmianej grupy 

ptaków. 

2 Żywienie wieloetapowe, w którym skład 

diety jest dostosowany do specyficznych 

wymogów danego okresu produkcji. 

Stosowane będą różnego rodzaju pasze dostosowane do wieku i 

kondycji ptaków (żywienie fazowe). 

3 Dodawanie kontrolowanych ilości istotnych 

aminokwasów do diety ubogiej w surowe 

białko. 

Stosowanych będzie kilka rodzajów pasz o odpowiednio 

dobranej do wieku i kondycji ptaków ilości aminokwasów. 

4 Stosowanie dopuszczonych dodatków 

paszowych, które zmniejszają całkowitą ilość 

wydalanego azotu. 

Stosowane będą różnego rodzaju pasze wzbogacone o 

odpowiednio dobrane dawki enzymów i dodatków paszowych 

zmniejszających ilość wydalanego azotu. 

Określony w konkluzjach BAT powiązany z BAT całkowity wydalony azot (N) dla 

brojlerów wynosi 0,2 – 0,6 kg wydalanego N/stanowisko dla zwierzęcia/rok. Proponowana 

ilość powiązanego z BAT całkowitego wydalanego azotu dla przedmiotowej fermy brojlera 

wyniesie – 0,338688 kg wydalanego N/stanowisko dla zwierzęcia/rok. 

0,2< 0,338688 < 0,6 [kg wydalanego N/stanowisko dla zwierzęcia/rok] 

Opis i szczegółowy sposób obliczenia masy wydalonego azotu zgodnie z BAT 24 

zamieszczono przy opisie BAT 24. 

BAT 4 
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W celu ograniczenia całkowitych emisji wydalanego fosforu przy zaspokajaniu 

potrzeb żywieniowych zwierząt w ramach BAT należy stosować skład diety i strategię 

żywienia obejmujące jedną technikę lub kombinację technik przedstawionych poniżej. 

Tabela 57. BAT w zakresie emisji ograniczania emisji wydalanego fosforu. 

Lp. Technika Zastosowanie w przedmiotowej instalacji 

1 Żywienie wieloetapowe, w którym skład 

diety jest dostosowany do specyficznych 

wymogów danego okresu produkcji. 

Stosowane będą różnego rodzaju pasze dostosowane do wieku i 

kondycji ptaków (żywienie fazowe) 

2 Stosowanie dopuszczonych dodatków 

paszowych, które zmniejszają całkowitą ilość 

wydalanego fosforu (np. fitazy). 

Stosowane będą różnego rodzaju pasze wzbogacone o 

odpowiednio dobrane dawki enzymów (np. fitazy) i dodatków 

paszowych zmniejszających ilość wydalanego fosforu. 

3 Wykorzystywanie wysokostrawnych 

nieorganicznych fosforanów w celu 

częściowego zastąpienia konwencjonalnych 

źródeł fosforu w paszach. 

Stosowane będą różnego rodzaju pasze dostosowane do wieku i 

kondycji ptaków. Podawana pasza zawiera niezbędną ilość 

wysokostrawnych, nieorganicznych fosforanów i/lub fitazy. 

 

Określony w konkluzjach BAT powiązany z BAT całkowity wydalony fosfor dla 

brojlerów wynosi 0,05-0,25 kg wydalanego P2O5/stanowisko dla zwierzęcia/rok. 

Proponowana ilość powiązanego z BAT całkowitego wydalanego fosforu dla przedmiotowej 

fermy wyniesie – 0,081648 kg wydalanego P2O5/stanowisko dla zwierzęcia/rok. 

0,05 < 0,081648 < 0,25 [kg wydalanego P2O5/stanowisko dla zwierzęcia/rok 

Opis i szczegółowy sposób obliczenia masy wydalonego fosforu zgodnie z BAT 24 

zamieszczono przy opisie BAT 24. 

 

Efektywne zużycie wody 

BAT 5 

Aby zapewnić efektywne zużycie wody, w ramach BAT należy stosować kombinację 

poniższych technik. 

Tabela 58. BAT w zakresie efektywnego zużycia wody. 

Lp. Technika Zastosowanie w przedmiotowej instalacji 

1 Prowadzenie rejestru zużycia wody. Technika będzie stosowana na przedmiotowej fermie. 

Pobór wody z ujęcia wód podziemnych opomiarowany będzie 

wodomierzem. Prowadzony będzie rejestr zużycia wody. 

Eksploatujący instalację będzie posiadał pozwolenie 

wodnoprawne na pobór wód podziemnych. 
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2 Wykrywanie źródeł wycieku wody i ich 

naprawa. 

Technika stosowana na przedmiotowej fermie. 

Eksploatujący będzie prowadził analizę rejestrów zużycia wody 

oraz przeglądy systemu pojenia. 

3 Stosowanie środków czyszczących pod 

wysokim ciśnieniem do czyszczenia 

pomieszczeń dla zwierząt i urządzeń. 

Technika stosowana na przedmiotowej fermie. 

Do mycia pomieszczeń inwentarskich stosowane będą środki 

czyszczące oraz wysokociśnieniowe myjki, co umożliwi dużą 

oszczędność zużywanej wody. 

4 Wybieranie i stosowanie odpowiednich 

urządzeń (np. poideł smoczkowych, poideł 

miskowych, koryt) dla konkretnych kategorii 

zwierząt przy jednoczesnym zapewnieniu 

dostępności wody (ad li-bitum). 

Technika stosowana na przedmiotowej fermie. 

W kurnikach stosowane będą wysokowydajne systemy pojenia, tj. 

poidła smoczkowe oraz elektroniczne sterowanie dopływem 

wody. 

5 Regularne kontrolowanie i korygowanie (w 

razie potrzeby) kalibracji urządzeń do 

dystrybucji wody pitnej. 

Technika stosowana na przedmiotowej fermie. 

Na bieżąco prowadzona będzie kontrola i korygowanie kalibracji 

urządzeń do dystrybucji wody pitnej. 

6 Ponowne wykorzystanie niezanieczyszczonej 

wody opadowej do czyszczenia. 

Nie stosuje się w przedmiotowej instalacji z powodu zagrożenia 

bezpieczeństwa biologicznego i wysokich kosztów. 

Emisje ze ścieków 

BAT 6 

Aby ograniczyć powstawanie ścieków, w ramach BAT należy stosować kombinację 

poniższych technik.  

Tabela 59. BAT w zakresie ograniczania powstawania ścieków. 

Lp. Technika Zastosowanie w przedmiotowej instalacji 

1 Utrzymywanie możliwie najmniejszych 

obszarów zanieczyszczonych. 

Obiekty inwentarskie po usunięciu obsady przed kolejnym 

cyklem będą czyszczone w pierwszej kolejności na sucho 

(kurniki będą zamiatane, a zabrudzone powierzchnie będą 

skrobane lub czyszczone gumową wycieraczką), a następnie 

otwierane będą studzienki ściekowe wewnątrz i powierzchnie 

czyszczone będą na mokro za pomocą myjki ciśnieniowej. 

2 Ograniczanie zużycia wody. Zużycie wody na fermie będzie ograniczane dzięki, m.in. 

stosowaniu myjek wysokociśnieniowych oraz wstępnego 

czyszczenia (mechaniczne czyszczenie na sucho), prowadzeniu 

kalibracji instalacji wody pitnej oraz jej przeglądów i bieżących 

napraw, rejestrowaniu zużycia wody. 

3 Oddzielanie niezanieczyszczonej wody 

opadowej od strumieni ścieków 

wymagających oczyszczenia. 

Ścieki z mycia kurników odprowadzane będą do zbiorników 

bezodpływowych, a następnie na podstawie pozwolenia 

wodnoprawnego odprowadzane będą do oczyszczalni ścieków. 

Wody z dachów odprowadzane będą z części powierzchni 

dachowych do zbiornika na wody opadowe, a z pozostałej 

części odprowadzane będą na tereny czynne biologicznie. 

BAT 7. 
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Aby ograniczyć emisje do wody ze ścieków, w ramach BAT należy stosować jedną z 

poniższych technik lub ich kombinację: 

Tabela 60. BAT w zakresie ograniczania emisji do wody ze ścieków. 

Lp. Technika Zastosowanie w przedmiotowej instalacji 

1 Odprowadzanie ścieków do specjalnego 

pojemnika lub miejsca przechowywania 

gnojowicy. 

Na terenie fermy nie jest wytwarzana gnojowica.  

Eksploatujący instalację będzie odprowadzał ścieki 

przemysłowe z mycia kurników do szczelnych, 

bezodpływowych zbiorników, a następnie na podstawie 

pozwolenia wodnoprawnego do urządzeń kanalizacyjnych, tj. 

punktu zlewnego oczyszczalni ścieków oraz do biogazowni. 

Wody popłuczne ze stacji uzdatniania wody podczyszczane 

będą w osadniku wód popłucznych, a następnie odprowadzane 

będą do zbiornika p.poż. a nadmiar przelewem do rowu 

ziemnego. 

2 Oczyszczanie ścieków. Powstające na terenie fermy ścieki z mycia budynków 

inwentarskich nie wymagają podczyszczania przed 

przewiezieniem ich do zewnętrznej oczyszczalni ścieków, w 

której poddawane będą oczyszczeniu. 

Wody popłuczne ze stacji uzdatniania wody podczyszczane 

będą w osadniku wód popłucznych 

Parametry wprowadzanych podczyszczanych wód 

popłucznych do wód spełnią warunki Rozporządzenia 

Ministra Środowiska w/s. warunków, jakie należy spełnić 

przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w/s 

substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego. 

Parametry wprowadzanych ścieków technologicznych (z 

mycia) do urządzeń kanalizacyjnych, tj. punktu zlewnego 

oczyszczalni ścieków, spełnią warunki określone w 

pozwoleniu wodnoprawnym oraz Rozporządzeniu Ministra 

Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu 

realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych 

oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń 

kanalizacyjnych. 

3 Rozprowadzanie wody ściekowej, np. przy 

wykorzystaniu systemu nawadniania, za 

pomocą urządzeń takich jak zraszacz, 

przewoźne urządzenie nawadniające, 

cysterna, wtryskiwacz startowy. 

Wody opadowe i roztopowe z dachów kurników będą 

odprowadzane do zbiornika na wody opadowe. Wody 

opadowe z terenów utwardzonych będą odprowadzane 

poprzez separator substancji ropopochodnych  do zbiornika na 

wody opadowe. W okresach suchych wody opadowe 

zmagazynowane w zbiorniku będą wykorzystywane do 

podlewania. 

Efektywne wykorzystanie energii 

BAT 8 

Aby zapewnić efektywne zużycie energii w gospodarstwie, w ramach BAT należy 

stosować kombinację poniższych technik. 

Tabela 61. BAT w zakresie efektywnego zużycia energii. 

Lp. Technika Zastosowanie w przedmiotowej instalacji 
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1 Wysokosprawne systemy 

ogrzewania/chłodzenia oraz wentylacyjne. 

W budynkach zostanie zainstalowany nowoczesny system 

wentylacji z możliwością kontroli temperatury oraz system 

chłodzenia wysokociśnieniowego. System wentylacyjny 

będzie regularnie czyszczony. 

2 Optymalizacja systemów wentylacji i 

ogrzewania/ chłodzenia oraz zarządzanie 

nimi, zwłaszcza gdy stosowane są systemy 

oczyszczania powietrza. 

Zaprojektowano zoptymalizowany system wentylacji 

kominowo- szczytowej w której wielkośrednicowe 

wentylatory szczytowe będą pracowały jedynie w przypadku 

wysokich temperatur. W budynkach inwentarskich 

zaprojektowano automatyczny system sterowania oparty na 

zintegrowanym współdziałaniu czujników : CO2, amoniaku, 

wilgotności, temperatury i podciśnienia, co powoduje 

optymalną wymianę powietrza w kurnikach. 

3 Izolacja ścian, podłóg i/lub sufitów w 

pomieszczeniach dla zwierząt. 

Planowane budynki będą nowe, wykonane zgodnie z 

zastosowaniem nowoczesnych rozwiązań, więc będą dobrze 

izolowane.  

4 Wykorzystanie energooszczędnego 

oświetlenia. 

W budynkach zaprojektowano oświetlenie energooszczędne w 

postaci świetlówek. 

5 Stosowanie wymienników ciepła. Można 

zastosować jeden z następujących układów: 

1) powietrze-powietrze; 

2) powietrze-woda; 

3) powietrze-ziemia. 

 

W analizowanym przypadku nie ma możliwości budowy 

żadnego z systemów. 

6 Wykorzystywanie pomp cieplnych w celu 

odzyskiwania ciepła. 

W analizowanym przypadku nie ma możliwości budowy 

systemu. 

7 Odzyskiwanie ciepła za pomocą ogrzewanej 

lub chłodzonej ściółką podłogi (system 

„combideck”). 

W analizowanym przypadku nie ma możliwości budowy 

systemu. 

8 Stosowanie naturalnej wentylacji. Na projektowanej fermie będzie zastosowany system 

wentylacji mieszany dachowo-szczytowy. 

 

Emisja hałasu 

BAT 9. 

W celu zapobiegania występowaniu emisji hałasu lub, jeżeli jest to niemożliwe, ich 

ograniczenia w ramach BAT należy opracować i wdrożyć plan zarządzania hałasem jako 

część systemu zarządzania środowiskowego. 

Spełnienie wymagań przez przedmiotową instalację: 

Plan zarządzania winien być wdrażany w przypadkach, w których oczekuje się, że 

obiekty wrażliwe odczują dokuczliwość hałasu lub gdy jego występowanie zostało 

udowodnione. W przypadku przedmiotowej fermy w trakcie obliczeń emisji hałasu nie 
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stwierdzono wystąpienia przekroczeń dopuszczalnego poziomu hałasu na terenach 

chronionych akustycznie, w związku z tym nie ma konieczności wdrażania planu zarządzania 

hałasem.  

Ponadto prace na fermie planowane będą w taki sposób by ograniczać emisję hałasu w 

porze nocy, czyli w najwrażliwszej na hałas porze. W porze nocy ograniczany będzie 

transport oraz praca wentylatorów. Dowóz paszy oraz odbiór kurczaków i pomiotu planowane 

będą w taki sposób by nie nakładały się na siebie - unikanie kumulacji hałasu. 

W ramach monitoringu oddziaływania akustycznego instalacji na otoczenie prowadzący 

fermę będzie wykonywał pomiary hałasu. 

BAT 10 

W celu zapobiegania emisjom hałasu lub, jeżeli jest to niemożliwe, ich ograniczenia 

w ramach BAT należy stosować jedną z następujących technik lub ich kombinację: 

Tabela 62. BAT w zakresie zapobiegania emisjom hałasu. 

Lp. Technika Opis Zastosowanie w przedmiotowej instalacji 

1 Zapewnienie 

odpowiedniej 

odległości między 

zespołem 

urządzeń/gospodarst

wem a obiektem 

wrażliwym. 

Na etapie projektowania zespołu urządzeń/ 

gospodarstwa zapewnia się odpowiednią 

odległość pomiędzy zespołem 

urządzeń/gospodarstwem a obiektem 

wrażliwym poprzez zastosowanie normy 

minimalnej odległości. 

Zastosowano podczas projektowania fermy. 

Sąsiedztwo terenu fermy stanowią głównie 

tereny użytkowane rolniczo z pojedynczymi 

zagrodami gospodarskimi. Najbliższe 

budynki mieszkalne oddalone są od 

budynków kurników o ponad 0,5 km. Z 

obliczeń emisji hałasu wynika brak 

przekroczeń dopuszczalnego poziomu hałasu 

na terenach chronionych akustycznie. 

2 Umiejscowienie 

urządzeń. 

Poziom hałasu można ograniczyć poprzez: 

(i) zwiększenie odległości między źródłem 

emisji a ich odbiorcą (poprzez 

umieszczenie urządzenia możliwie jak 

najdalej od obiektu wrażliwego); 

(ii) skracając długość rur 

doprowadzających pasze; 

(iii) umieszczając żłoby i silosy z paszą w 

taki sposób, aby ograniczyć ruch pojazdów 

na terenie gospodarstwa. 

Zastosowano podczas projektowania fermy - 

położenie silosów zostało wykonane przy 

samych budynkach inwentarskich, co skraca 

długość rur do minimum i tym samym 

ogranicza emisję hałasu do minimum. 

Wentylatory szczytowe umiejscowiono 

możliwie jak najdalej od obiektu wrażliwego. 

Ponadto prace na fermie planowane będą w 

taki sposób by ograniczać emisję hałasu w 

porze nocy, czyli w najwrażliwszej na hałas 

porze. W porze nocy ograniczany jest 

transport oraz praca wentylatorów. Dowóz 

paszy oraz odbiór kurczaków i pomiotu 

planowane będą w taki sposób by nie 

nakładały się na siebie - unikanie kumulacji 

hałasu. 
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3 Środki operacyjne: Obejmują one środki, takie jak: 

(i) zamknięcie drzwi i otworów budynku, 

zwłaszcza podczas karmienia, o ile to 

możliwe; 

(ii) obsługa urządzeń przez doświadczony 

personel; 

(iii) unikanie przeprowadzania hałaśliwych 

czynności w nocy i podczas weekendów, o 

ile to możliwe; 

(iv) zapewnienie kontroli hałasu podczas 

czynności konserwacyjnych; 

(v) eksploatowanie podajników i dozowni-

ków, gdy są całkowicie wypełnione paszą, 

jeśli jest to możliwe; 

(vi) ograniczanie do minimum obszarów 

oczyszczanych za pomocą skrobania w 

celu zmniejszenia hałasu powodowanego 

przez ciągniki ze zgarniaczami obornika. 

Prace na fermie planowane są w taki sposób 

by ograniczyć emisję hałasu w porze nocy, 

czyli najwrażliwszej na hałas porze. W porze 

nocy ograniczany jest transport na terenie 

fermy oraz praca wentylatorów. Dowóz paszy 

oraz odbiór kurczaków i pomiotu planowane 

będą w taki sposób by nie nakładały się na 

siebie - unikanie kumulacji hałasu. 

Urządzenia na fermie obsługiwane będą przez 

doświadczony personel. 

4 Urządzenia o 

niskim poziomie 

emisji hałasu. 

Obejmuje to urządzenia, takie jak: 

(i) wysoko sprawne wentylatory, jeśli 

naturalna wentylacja nie jest możliwa lub 

jest niewystarczająca; 

(ii) pompy i sprężarki; 

(iii) system podawania paszy, który 

ogranicza bodźce związane z karmieniem 

(np. kosze zasypowe, pasywne dozowniki 

dozujące paszę ad libitum, karmniki 

kompaktowe). 

Eksploatujący instalację posiada karty 

katalogowe wentylatorów potwierdzające 

parametry techniczne zainstalowanych 

urządzeń, dla których zaprojektowano fermę. 

5 Urządzenia do 

kontroli hałasu. 

Obejmuje to: 

(i) reduktory hałasu; 

(ii) izolację wibracji; 

(iii) obudowanie hałaśliwych urządzeń (np. 

młynów, przenośników pneumatycznych); 

(iv) zastosowanie izolacji dźwiękoszczelnej 

budynków. 

Nie było konieczne zastosowanie tej metody. 

 

Eksploatujący instalację stosuje następujące 

sposoby redukcji emisji hałasu z terenu 

fermy: 

- budynki inwentarskie oraz techniczne 

będą nowe, wykonane zgodnie z 

zastosowaniem nowoczesnych rozwiązań, 

a co za tym idzie będą dobrze izolowane, 

- transport w nocy zostanie ograniczony do 

minimum – w nocy prowadzony będzie 

jedynie wywóz kur. 

6 Redukcja hałasu. Rozchodzenie się hałasu można 

ograniczyć, umieszczając bariery między 

źródłami emisji a ich odbiorcami. 

Nie ma konieczności stosowania. 

Emisje pyłów 

BAT 11 

Aby ograniczyć emisje pyłów z każdego budynku dla zwierząt, w ramach BAT należy 

stosować jedną z poniższych technik lub ich kombinację. 
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Tabela 63. BAT w zakresie emisji pyłów. 

Lp. Technika Zastosowanie w przedmiotowej instalacji 

1 Ograniczenie wytwarzania pyłów wewnątrz 

budynków dla zwierząt gospodarskich. W 

tym celu można zastosować kombinację 

następujących technik: 

 

 Wykorzystanie na ściółkę materiału o 

grubszej strukturze (np. długich źdźbeł 

słomy lub wiórów drzewnych zamiast 

sieczki). 

W kurnikach materiałem  na ściółkę używanych może być 

wiele materiałów w tym torf i trociny, które charakteryzują się 

niższym pyleniem od sieczki. 

 

Rozrzucanie świeżej ściółki przy użyciu 

techniki o niskiej emisji pyłu (np. ręcznie). 

W budynkach inwentarskich ściółka rozkładana będzie 

mechanicznie. Parametry urządzenia rozrzucającego będą 

dobierane w taki sposób by emisja pyłu była jak najniższa. 

 

Stosowanie podawania paszy ad libitum. W budynkach inwentarskich będzie podawana pasza ad 

libitum. 

 

Wykorzystywanie paszy wilgotnej, paszy 

granulowanej lub dodawanie surowców 

oleistych lub substancji wiążących w 

systemach stosujących paszę suchą. 

Eksploatujący zastosuje podawanie paszy granulowanej. 

 

Wyposażenie napełnianych pneumatycznie 

magazynów z paszą suchą w separatory 

pyłu. 

Silosy będą wyposażone w filtry workowe umożliwiające 

redukcję pyłu na poziomie co najmniej 80%. 

Projektowanie i eksploatowanie systemu 

wentylacji przy niskiej prędkości powietrza 

w pomieszczeniu. 

W przypadku przedmiotowej instalacji wloty do kanałów 

wentylacji dachowej zaprojektowano na wysokości która 

zapewnia brak turbulencji wzbudzających pył z ściółki lub 

posadzki. 

2 Zmniejszenie stężenia pyłu poprzez 

zastosowanie w budynku jednej z 

następujących technik: 

 

 Zamgławianie przy pomocy wody Jako technikę zmniejszania pylenia z kurnika inwestor stosuje 

utrzymywanie odpowiedniego mikroklimatu wewnątrz 

kurnika (w budynkach inwentarskich zainstalowano 

automatyczny system sterowania oparty na zintegrowanym 

współdziałaniu czujników : CO2, amoniaku, wilgotności, 

temperatury i podciśnienia, co powoduje optymalną wymianę 

powietrza w kurnikach), w tym odpowiedniej wilgotności 

powietrza w okresie upałów (w budynkach inwentarskich 

stosuje się system schładzania wysokociśnieniowego). 

Chłodzenie wysokociśnieniowe polega na chłodzeniu 

powietrza za pomocą systemu zraszaczy obniżając 

temperaturę powietrza wewnątrz kurnika, jak również 

ograniczając emisję pyłów ze ściółki. 

Rozpylanie oleju. Technika praktycznie nie stosowana w Polsce. 

Zastosowanie wyłącznie w przypadku chowu drobiu w 

odniesieniu do ptaków starszych niż około 21 dni.  

W przedmiotowej instalacji nie ma konieczności stosowania. 

Jonizacja. Technika rzadko stosowana w Polsce. 

Może nie mieć zastosowania do chowu świń lub w przypadku 

istniejących zespołów urządzeń wykorzystywanych do chowu 

drobiu ze względów technicznych lub ekonomicznych. 

W przedmiotowej instalacji nie ma konieczności stosowania. 

3 Oczyszczanie powietrza wylotowego w 

systemie oczyszczania powietrza, takim jak: 

Systemy oczyszczania powietrza są rzadko stosowane w 

Polsce. Ze względu na powszechnie stosowany system 

wentylacji budynków inwentarskich (typ mieszany dachowo-

szczytowy) technika ma ograniczone zastosowanie. W 
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przedmiotowej instalacji stosowany jest ww. system 

wentylacji mieszany dachowo-szczytowy. 

 Studzienka kontrolna. Może być stosowana wyłącznie w zespołach urządzeń 

wykorzystujących tunelowy system wentylacji. W 

przedmiotowej instalacji brak tunelowego systemu wentylacji. 

Suchy filtr. Może być stosowany wyłącznie w przypadku chowu drobiu  

z wykorzystaniem tunelowego systemu wentylacji. W 

przedmiotowej instalacji brak tunelowego systemu wentylacji. 

Płuczka gazowa mokra. Techniki te nie mogą być powszechnie stosowane ze względu 

na wysokie koszty realizacji.  

W przypadku istniejących zespołów urządzeń wyłącznie 

wówczas, gdy wykorzystuje się scentralizowany system 

wentylacji. W przedmiotowej instalacji brak 

scentralizowanego systemu wentylacji. 

 

Płuczka kwaśna mokra. 

Płuczka biologiczna (lub biofiltr ze 

zraszanym złożem). 

Dwu- lub trzystopniowy system 

oczyszczania powietrza. 

7. Filtr biologiczny. Ma zastosowanie wyłącznie do systemów chowu, gdzie 

powstaje gnojowica.  

Konieczny jest odpowiednio duży obszar na zewnątrz 

budynku dla zwierząt, aby umieścić tam zestawy filtrów. 

Technika ta nie może być powszechnie stosowana, ze 

względu na wysokie koszty realizacji.  

W przypadku istniejących zespołów urządzeń wyłącznie 

wówczas, gdy wykorzystuje się scentralizowany system 

wentylacji.  

W przedmiotowej instalacji nie powstaje gnojowica i nie 

wykorzystuje się scentralizowanego systemu wentylacji. 

Emisje zapachów 

BAT 12 

W celu zapobiegania występowaniu emisji zapachów lub, jeżeli jest to niemożliwe, 

ich ograniczenia w ramach BAT należy opracować, wdrożyć i regularnie poddawać 

przeglądowi plan zarządzania zapachami jako część systemu zarządzania środowiskowego. 

Spełnienie wymagań przez przedmiotową instalację: 

Wdrożenie planu zarządzania zapachami ma zastosowanie jedynie w przypadkach, w 

których oczekuje się, że obiekty wrażliwe odczują dokuczliwość zapachu lub gdy jego 

występowanie zostało stwierdzone. 

W przedmiotowym przypadku dokuczliwość zapachowa nie została stwierdzona 

(instalacja w fazie projektowej). 

Jako główną przyczynę oddziaływania zapachowego na otoczenie instalacji do 

intensywnego chowu drobiu, wskazuje się emisję amoniaku. 
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Na poziomie krajowym brak jest ujednoliconych wskaźników i metodyk obliczeń 

emisji zapachów z procesu chowu i hodowli drobiu. 

W związku z powyższym, jako miarę zasięgu występowania emisji złowonnych 

można wykorzystać ustalenia oceny rozprzestrzeniania się w powietrzu amoniaku. 

 

Przeprowadzone obliczenia emisji amoniaku do powietrza z przedmiotowej instalacji 

nie wykazały wystąpienia przekroczeń dopuszczalnego poziomu amoniaku na terenach 

sąsiadujących z inwestycją, w związku z tym nie oczekuje się, że obiekty wrażliwe odczują 

dokuczliwość zapachu i nie ma konieczności wdrażania planu zarządzania zapachami. 

Instalacja zlokalizowana jest w odpowiedniej odległości od najbliższej zabudowy 

mieszkaniowej. 

 

Ponadto ferma drobiu w swej technologii zakłada stosowanie szeregu nowoczesnych 

metod, które będą zapobiegały i przyczyniały się do redukcji uciążliwości zapachowej fermy. 

Planowane do zastosowania rozwiązania są technikami skutecznymi, odgórnie zalecanymi w 

publikacjach prawa polskiego czy Unii Europejskiej.  

W ramach inwestycji w celu redukcji odorów zastosowane zostaną następujące 

rozwiązania: 

- We wszystkich obiektach inwentarskich wykonane zostaną posadzki betonowe, zatarte i 

utwardzone, czyli taką która nie nasiąkają i są łatwo zmywalne. Rozwiązanie takie 

zapewnia odpowiednią higienę kurników oraz brak "nasiąkania zapachem" posadzki 

podczas długotrwałego jej stosowania (w przeciwieństwie do posadzek niezacieranych, 

niezatartych). 

- Budynki ogrzewanie będą za pomocą nagrzewnic. Zrezygnowano z nagrzewnic 

emitujących do budynków dwutlenek węgla i zwiększających wilgotność, a co za tym 

idzie możliwość powstawania procesów gnilnych i zwiększenia odorów. 

- Zastosowany zostanie system pojenia zmniejszający wycieki wody. 

- Zastosowany zostanie system pojenia posiadający aktywne alarmy awarii, które będzie 

monitował możliwość wystąpienia nieszczelności, a co za tym idzie zalania ściółki. 

W zalanej ściółce uruchamiają się procesy gnilne i związana z nimi emisja odorów.  

- Na terenie fermy nie będzie przechowywany obornik ani gnojowica. Pomiot będzie 

bezzwłocznie usuwany z kurników bezpośrednio na środki transportu po zakończonym 
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cyklu bez magazynowania i przetwarzania na terenie fermy (brak emisji odorów z 

magazynowania odchodów). Załadunek pomiotu prowadzony będzie wewnątrz obiektów, 

na szczelnych posadzkach. Środki transportu, przewożące pomiot, nakrywane będą 

szczelną przykrywą brezentową, zapobiegającą rozsypywaniu ładunku. 

- Zastosowany zostanie system sterowania kurnikami oparty na zintegrowanym 

współdziałaniu czujników: CO2, wilgotności, temperatury, ciśnienia, co powoduje 

optymalną wymianę powietrza utrzymując jednocześnie suchą (mniejszy odór) ściółkę 

oraz zmniejszenie czasu pracy wentylatorów wydmuchowych. 

 

Kodeks przeciwdziałania uciążliwości zapachowej (2016 r.) podaje szereg metod 

redukcji poziomu emisji, także emisji substancji zapachowych, które stosowane są w hodowli 

drobiu i które zastosowane zostaną na przedmiotowej fermie, takich jak: 

- na etapie żywienia: optymalizacja składu pasz, obniżenie poziomu białka ogólnego w 

mieszankach, stosowanie dodatków paszowych, stosowanie żywienia fazowego – 

dostosowanego do fazy rozwojowej zwierzęcia, zapewnienie odpowiedniego stosunku 

białka i aminokwasów do energii itp. 

- techniczne: optymalizacja mikroklimatu pomieszczeń inwentarskich, poprawa jakości 

ściółki, stosowanie wentylacji mechanicznej  

- organizacyjne: stwarzanie stref izolacyjnych i ochronnych z udziałem drzew i krzewów. 

 

 

BAT 13 

W celu zapobiegania emisjom zapachów i ich skutkom lub, jeżeli jest to niemożliwe, 

ich ograniczenia w ramach BAT należy stosować kombinację następujących technik: 

Tabela 64. BAT w zakresie ograniczania zapachów. 

Lp.  Technika Zastosowanie w przedmiotowej instalacji 

1 Zapewnienie odpowiedniej odległości między 

gospodarstwem/zespołem urządzeń a obiektem 

wrażliwym. 

Zastosowano tę metodę wybierając lokalizację. 

Instalacja zlokalizowana jest w odpowiedniej odległości od 

najbliższej zabudowy mieszkaniowej oraz innych obiektów 

wrażliwych. 
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2 Stosowanie pomieszczeń, w których realizuje 

się co najmniej jedną z poniższych zasad: 

- utrzymywanie zwierząt i powierzchni 

w stanie czystym i suchym (należy 

np. unikać rozlewania paszy, 

zapobiegać wyciekom obornika w 

miejscach, gdzie zwierzęta leżą na 

częściowo rusztowych podłogach), 

- ograniczanie powierzchni obornika 

uwalniającej emisje (należy np. 

stosować podesty szczelinowe z 

metali lub tworzyw sztucznych, 

kanały zmniejszające dostęp do 

obornika), 

- częste przerzucanie obornika do 

zewnętrznego (przykrytego) 

zbiornika, 

- obniżenie temperatury obornika (np. 

przez chłodzenie gnojowicy) oraz 

pomieszczeń, 

- zmniejszenie przepływu powietrza 

nad powierzchnią obornika i jego 

prędkości, 

- utrzymywanie ściółki w stanie 

suchym i w warunkach aerobowych 

w gospodarstwach stosujących 

ściółkę. 

Budynki ogrzewane będą za pomocą kotłów gazowych 

zlokalizowanych w kotłowniach. Zrezygnowano z 

nagrzewnic emitujących do budynków dwutlenek węgla i 

zwiększających wilgotność, a co za tym idzie możliwość 

powstawania procesów gnilnych i zwiększenia odorów. W 

kurnikach zastosowano systemy pojenia  posiadające 

aktywne alarmy awarii, które monitują możliwość 

wystąpienia nieszczelności, a co za tym idzie zalania ściółki. 

Stosuje się podajniki paszowe zapobiegające rozsypywaniu 

się paszy podczas karmienia zwierząt. 

3 Poprawa warunków odprowadzania gazów 

wylotowych poprzez zastosowanie jednej z 

następujących technik lub ich kombinacji: 

- umieszczenie otworu wylotowego na 

większej wysokości (np. powyżej 

dachu, kominów, przekierowanie 

gazów wylotowych nad kalenicą 

zamiast przez niższe partie ścian), 

- zwiększenie prędkości gazów 

wylotowych w wentylacji pionowej, 

- skuteczne umieszczanie 

zewnętrznych barier w celu tworzenia 

turbulencji w przepływie wylotowego 

powietrza (np. roślinność), 

- stosowanie żaluzji w otworach 

wylotowych umieszczonych w 

niższych partiach ścian, tak aby 

kierować powietrze wylotowe w 

stronę podłoża, 

- rozpraszanie powietrza wylotowego 

po tej stronie budynku, która znajduje 

się dalej od obiektów wrażliwych, 

- umiejscowienie osi kalenicy 

naturalnie wentylowanego budynku 

poprzecznie w stosunku do 

dominującego kierunku wiatru. 

Rozproszenie powietrza wylotowego z wentylatorów 

szczytowych następuje po tych stronach budynków które 

znajdują się dalej od obiektów wrażliwych. 

Zastosowano nowoczesny system wentylacji z 

odprowadzeniem gazów wylotowych wentylacji 

podstawowej powyżej kalenicy.  

W kurnikach monitorowane będzie stężenie amoniaku 

(głównego sprawcy nieprzyjemnych zapachów), na 

podstawie tego monitoringu dostosowywana będzie praca 

urządzeń wentylacyjnych - przy dużych stężeniach wzrasta 

wydajność wentylacji, dochodzi do rozcieńczenia substancji 

złowonnych i w efekcie redukcji nieprzyjemnych zapachów. 

 

 

4 Wykorzystanie jednego z wymienionych 

poniżej systemów oczyszczania powietrza: 

- Płuczka biologiczna (lub biofiltr ze 

zraszanym złożem); 

- Filtr biologiczny; 

- Dwu- lub trzystopniowy system 

oczyszczania powietrza. 

Brak możliwości stosowania. 

Techniki te nie mogą być powszechnie stosowane ze 

względu na wysokie koszty realizacji.  

W przypadku istniejących zespołów urządzeń mogą być 

stosowane wyłącznie wówczas, gdy wykorzystuje się 

scentralizowany system wentylacji. 

Filtr biologiczny ma zastosowanie wyłącznie do systemów 
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chowu, gdzie powstaje gnojowica. W przedmiotowej 

instalacji nie powstanie gnojowica i nie zaprojektowano 

scentralizowanego systemu wentylacji. 

Systemy oczyszczania powietrza są rzadko stosowane w 

Polsce. Ze względu na powszechnie stosowany system 

wentylacji budynków inwentarskich (typ mieszany 

dachowo-szczytowy) technika ma ograniczone 

zastosowanie. W przedmiotowej instalacji stosowany jest 

ww. system wentylacji mieszany dachowo-szczytowy. 

5 Zastosowanie jednej z poniższych technik lub 

ich kombinacji do przechowywania obornika: 

  

 Przechowywanie gnojowicy lub obornika 

stałego pod przykryciem; 

Pomiot nie będzie przechowywany na terenie fermy. 

Umiejscowienie zbiornika z uwzględnieniem 

kierunku, w którym najczęściej wieje wiatr, 

oraz zastosowanie środków ograniczających 

prędkość wiatru w okolicy zbiornika i nad nim 

(np. drzewa, przeszkody naturalne); 

Na terenie fermy nie będzie zbiornika gnojowicy. 

Ograniczenie mieszania gnojowicy. Na terenie fermy nie powstanie gnojowica 

6 Przetwarzanie obornika z wykorzystaniem 

jednej z następujących technik w celu 

ograniczenia emisji zapachów podczas 

aplikacji nawozu (lub przed nim): 

Na terenie fermy nie powstanie gnojowica 

Pomiot nie jest magazynowany ani przetwarzany na terenie 

fermy. 

 Rozkład tlenowy (napowietrzanie) gnojowicy; Na terenie fermy nie powstaje gnojowica 

Kompostowanie obornika stałego; Pomiot nie będzie magazynowany na terenie fermy 

Rozkład beztlenowy. Pomiot nie będzie magazynowany na terenie fermy 

7 Zastosowanie jednej z poniższych technik lub 

ich kombinacji do aplikacji obornika: 

Nie dotyczy. Proces będzie odbywał się poza zakładem. 

 

Pomiot nie będzie magazynowany ani przetwarzany na 

terenie fermy. 

Pomiot będzie przekazywany zewnętrznym odbiorcom, 

którzy stosują obornik zgodnie z dobrymi praktykami 

rolniczymi oraz obowiązującymi przepisami. 

 Rozlewacz pasmowy, wtryskiwacz płytki lub 

głęboki do rozprowadzania gnojowicy; 

Na terenie fermy nie powstanie gnojowica. 

Możliwie jak najszybsza aplikacja obornika. Brak magazynowania pomiotu na terenie inwestycji. Pomiot 

będzie na bieżąco przekazywany do gospodarstw rolnych 

lub biogazowni lub innych podmiotów zajmujących się jego 

dalszym przetwarzaniem. 
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Emisje z przechowywania obornika stałego 

BAT 14 

Aby ograniczyć emisje amoniaku do powietrza z przechowywania obornika stałego, 

w ramach BAT należy stosować jedną z następujących technik lub ich kombinację:  

Tabela 65. BAT w zakresie ograniczania emisji amoniaku do powietrza z przechowywanego obornika. 

Lp. Technika Zastosowanie w przedmiotowej instalacji 

1 Zmniejszenie stosunku powierzchni 

obszaru uwalniającego emisje do objętości 

pryzmy obornika stałego.  

Na terenie fermy nie będzie przechowywany obornik ani 

gnojowica. Pomiot będzie bezzwłocznie usuwany z 

kurników bezpośrednio na środki transportu po 

zakończonym cyklu bez magazynowania i przetwarzania na 

terenie fermy (brak emisji odorów z magazynowania 

odchodów). Załadunek pomiotu prowadzony będzie, na 

szczelnych posadzkach. Środki transportu, przewożące 

pomiot, nakrywane będą szczelną przykrywą brezentową, 

zapobiegającą rozsypywaniu ładunku. 

2 Przykrywanie pryzm obornika stałego 

3 Przechowywanie wysuszonego obornika 

stałego w pomieszczeniu gospodarczym 

BAT 15 

W celu zapobiegania emisjom do gleby i wody z przechowywania obornika stałego 

lub, jeżeli jest to niemożliwe, ich ograniczenia w ramach BAT należy stosować kombinację 

zaproponowanych w dokumencie technik. 

Spełnienie wymagań przez przedmiotową instalację: 

Na terenie przedmiotowej instalacji nie będzie magazynowany pomiot. Pomiot będzie 

ładowany bezpośrednio na podstawione środki transportu z wnętrza budynku. Pomiot będzie 

na bieżąco przekazywany do gospodarstw rolnych lub biogazowni lub innych podmiotów 

zajmujących się jego dalszym przetwarzaniem. 

 

Emisje z przechowywania gnojowicy 

BAT 16 

Aby ograniczyć emisje amoniaku do powietrza z przechowywania gnojowicy, w 

ramach BAT należy stosować kombinację zaproponowanych w dokumencie technik. 

Spełnienie wymagań przez przedmiotową instalację: 

Na terenie fermy nie powstanie gnojowica. 
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BAT 17 

Aby ograniczyć emisje do powietrza ze zbiornika z gnojowicą umieszczonego w 

wykopie ziemnym (lagunie), w ramach BAT należy stosować kombinację zaproponowanych 

w dokumencie technik. 

Spełnienie wymagań przez przedmiotową instalację: 

Na terenie fermy nie powstanie gnojowica. 

BAT 18 

Aby zapobiec emisjom do gleby i wody pochodzącym z gromadzenia, 

przepompowywania oraz przechowywania gnojowicy (również w lagunie), w ramach BAT 

należy stosować kombinację zaproponowanych w dokumencie technik. 

Spełnienie wymagań przez przedmiotową instalację: 

Na terenie fermy nie powstanie gnojowica. 

Przetwarzanie obornika w gospodarstwie 

BAT 19 

Jeżeli prowadzi się przetwarzanie obornika w gospodarstwach, w celu zmniejszenia 

emisji azotu, fosforu, zapachu i drobnoustrojów chorobotwórczych do powietrza i wody oraz 

ułatwienia przechowywania obornika lub jego aplikacji w ramach BAT należy przetwarzać 

obornik przez zastosowanie jednej techniki lub kombinacji technik przedstawionych w 

dokumencie. 

Spełnienie wymagań przez przedmiotową instalację: 

Na terenie fermy nie będzie przetwarzania pomiotu. 

Aplikacja obornika 

BAT 20 
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W celu uniknięcia lub, jeżeli nie jest to możliwe, w celu zmniejszenia emisji azotu i 

fosforu oraz drobnoustrojów chorobotwórczych do gleby i wody z aplikacji obornika w 

ramach BAT należy stosować wszystkie techniki wymienione w dokumencie. 

Spełnienie wymagań przez przedmiotową instalację: 

Proces aplikacji obornika odbywać się będzie poza instalacją i zakładem, na polach 

nie należących do eksploatującego instalację, tj. na polach odbiorców nawozu (posiadających 

zatwierdzone plany nawożenia), z którymi eksploatujący instalację podpisze stosowne 

umowy. 

BAT 21 

Aby ograniczyć emisje amoniaku do powietrza z procesu aplikacji gnojowicy, w 

ramach BAT należy stosować jedną z technik wymienionych w dokumencie lub ich 

kombinację.  

Spełnienie wymagań przez przedmiotową instalację: 

To zagadnienie nie dotyczy planowanej instalacji, gdyż na terenie fermy nie powstanie 

gnojowica. 

BAT 22 

Aby zredukować emisje amoniaku do powietrza z procesu aplikacji obornika, techniką 

BAT jest wprowadzenie obornika do gleby tak szybko, jak to możliwe.  

Spełnienie wymagań przez przedmiotową instalację: 

Przedmiotowa technika nie ma bezpośrednio zastosowania gdyż aplikacja obornika 

będzie odbywała się poza instalacją i zakładem. 

 

Emisje z całego procesu produkcji 

BAT 23 
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Aby zredukować emisje amoniaku z całego procesu chowu świń (w tym loch) lub 

drobiu, w ramach BAT należy oszacować lub obliczyć zmniejszenie emisji amoniaku z całego 

procesu produkcji z wykorzystaniem BAT stosowanych w gospodarstwie. 

Spełnienie wymagań przez przedmiotową instalację: 

Na emisję amoniaku ma wpływ emisja azotu, która jest ściśle związana z żywieniem 

zwierząt. W celu ograniczenia całkowitych emisji azotu a w konsekwencji amoniaku 

wydalanego przy zaspokajaniu potrzeb żywieniowych zwierząt na terenie fermy stosowana 

będzie technika BAT3. Zgodnie z Decyzją Wykonawczą Komisji (UE) 2017/302 z dnia 15 

lutego 2017 r. ustanawiającą konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik BAT w 

odniesieniu do intensywnego chowu drobiu lub świń zgodnie z dyrektywą Parlamentu 

Europejskiego i Rady 2010/75/UE powiązany z BAT całkowity wydalany azot dla brojlerów 

wynosi 0,2 – 0,6 kg wydalanego N/stanowisko dla zwierzęcia/rok – BAT 3. Zgodnie z 

opisanymi poniżej w BAT 24 obliczeniami z zastosowaniem bilansu masy azotu w oparciu o 

spożycie paszy oszacowano, że całkowita ilość wydalanego azotu wyniesie 0,338688 

kg/stanowisko/rok. Na fermie maksymalne obłożenie wyniesie 842 280 szt. brojlera kurzego, 

zatem instalacja będzie źródłem emisji całkowitej ilości wydalanego azotu w ilości – ok. 

285270,1286 kg. W przypadku braku stosowania technik BAT do obliczeń należałoby przyjąć 

najwyższy podawany z zakresu wskaźnik, czyli 0,6 kg, zatem instalacja byłaby źródłem 

emisji: 

 Całkowitej ilości wydalanego azotu w ilości – 505  368 kg. 

W związku z powyższym, w wyniku stosowania technik BAT, emisje amoniaku 

można obniżyć o ok. 56 %. 

Emisja amoniaku z przedmiotowej instalacji będzie znacznie ograniczona z uwagi na 

fakt, że nie dotyczą jej emisje z przechowywania obornika stałego (BAT 14), emisje z 

przechowywania gnojowicy (BAT 16), emisje amoniaku do powietrza z procesu aplikacji 

gnojowicy (BAT 21), emisje amoniaku do powietrza z procesu aplikacji obornika (BAT 22). 

Monitorowanie emisji i parametrów procesu 

BAT 24 
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W ramach BAT należy monitorować całkowite ilości azotu i fosforu wydalane w 

oborniku przy użyciu jednej z następujących technik co najmniej z częstotliwością podaną 

poniżej.  

Tabela 66. BAT w zakresie monitorowania wydalanego azotu i fosforu. 

Lp. Technika Częstotliwość Zastosowanie w przedmiotowej 

instalacji 

1 Obliczenia z zastosowaniem bilansu 

masy azotu i fosforu w oparciu o 

spożycie paszy , zawartość surowego 

białka, całkowitą zawartość fosforu i 

produkcyjność zwierząt. 

Raz w roku dla 

każdej kategorii 

zwierząt.  

 

Nie dotyczy 

2 Oszacowanie w oparciu o analizę 

obornika z oznaczeniem całkowitej 

zawartości azotu i fosforu. 

Raz w roku dla 

każdej kategorii 

zwierząt.  

 

Na terenie instalacji, w celu 

monitorowania całkowitej ilości azotu i 

fosforu wydalanej w oborniku stosowana 

będzie technika polegająca na 

oszacowaniu ilości azotu i fosforu w 

oparciu o analizę obornika z 

oznaczeniem całkowitej zawartości azotu 

i fosforu w reprezentatywnej próbce 

złożonej obornika, a całkowite wydalanie 

azotu i fosforu zostaną oszacowane w 

oparciu o zapisy dotyczące masy 

wytworzonego obornika. 

Obliczenia prowadzone będą na koniec 

roku kalendarzowego. 

Inwestor zdecydował się monitorować BAT 24 przy użyciu techniki szacowania w 

oparciu o analizę obornika. Dzięki przeprowadzonym badaniom oszacowany zostanie 

procentowy udział zawartości fosforu oraz azotu w wytwarzanym oborniku. Na podstawie 

oszacowanej wartości i faktycznej ilości wytworzonego obornika w roku zostanie obliczona 

ilość wydalonego w kg/rok w/w substancji. Otrzymana wartość zostanie podzielona przez 

maksymalne obłożenie fermy drobiu. Dzięki czemu zostanie oszacowana emisja całkowita 

wydalanego azotu i fosforu, która będzie porównywana do wskazanych w BAT 3 i 4 

przedziałów.  

Z uwagi na fakt, że przedmiotowa instalacja jeszcze nie funkcjonuje, inwestor nie ma 

możliwości oddania obornika do analizy. Dlatego, na ten moment, zdecydowano się, 

przedstawić obliczenia w zakresie monitorowania całkowitej ilości azotu i fosforu z 

wykorzystaniem techniki bilansu masy azotu i fosforu w oparciu o spożycie paszy, zawartość 

surowego białka w diecie, całkowitą zawartość fosforu i produkcyjność zwierząt z 

wykorzystaniem dostępnych wskaźników literaturowych. Poniżej zamieszczono tok 

obliczeniowy w/w techniki. 
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Jedną z metod szacowania bilansu masy wydalanego azotu i fosforu jest prowadzenie 

obliczeń zgodnie z poniższymi równaniami: 

Nwydalony = Npasza - Nzachowanie  

Pwydalony = Ppasza - Pzachowanie 

Npasza opiera się na ilości pokarmu spożytego i na zawartości surowego białka w diecie. 

Ppasza opiera się na ilości pokarmu spożytego i na całkowitej zawartości fosforu w diecie. 

Emisja całkowitego wydalanego azotu: 

Obliczanie masy wydalanego azotu dla fermy drobiu 

EN = Zp · Bp% · NB% · (1-kN) 

Gdzie: 

Zp - ilość paszy podana zwierzętom w danym roku sprawozdawczym [kg/rok], 

Bp% - średnia zawartość białka w podanej paszy (waha się w przedziale 20 – 22 %) przyjęto 

0,21 na podstawie maksymalnej zawartości białka w mieszankach Starter, Grower, Finisher 

planowanych w zastosowaniu w analizowanej fermie, 

NB%  - procentowy udział azotu w białku; przyjmuje się, iż zawartość azotu w białku wynosi 

ok. 16 % (wartość podstawiana do wzoru to 0,16) [–], 

kN – retencja azotu, współczynnik konwersji paszy; udział azotu usuwanego z organizmu w 

całkowitym azocie pobieranym z paszą [–] przyjęto 0,68 jak dla brojlerów. 

EN = 26531820 x 0,21 x 0,16 x (1 - 0,68) = 285270,129 kg/rok 

WN = 285270,129 kg/rok ÷ 842 280 szt. = 0,338688 kg wydalanego azotu N/stanowisko 

dla zwierzęcia/rok 

Emisja całkowitego wydalanego fosforu: 

Obliczanie masy wydalanego fosforu dla fermy drobiu 

EP205 = Zp · Pp% · (1-kP) 

Gdzie: 

Zp - ilość paszy podana zwierzętom w danym roku sprawozdawczym [kg/rok], 
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Pp% - średnia zawartość fosforu w podawanej paszy wynosi maks. 0,64 % na podstawie 

atestów mieszanek Starter, Grower, Finisher planowanych w zastosowaniu w analizowanej 

fermie, 

kP – współczynnik retencji fosforu; udział fosforu usuwanego z organizmu w całkowitym 

fosforze pobieranym z paszą [–] przyjęto 0,56 zgodnie z poniższymi obliczeniami. 

kP = k1P + k2P 

gdzie: 

k1P – współczynnik retencji P2O5 w ptaku 

 k2P - współczynnik retencji P2O5 w jajku 

Obliczenie współczynnika retencji fosforu w ptaku:  

𝐤𝟏𝐏 =
𝐏𝐩𝐚𝐬𝐳𝐚 − 𝐏𝐩𝐨𝐦𝐢𝐨𝐭

𝐏𝐩𝐚𝐬𝐳𝐚
 

gdzie: 

Ppomiot- fosfor wydalony w świeżym pomiocie [kg/rok] 

Zawartość procentową fosforu w odchodach dla brojlerów zaczerpnięto z publikacji 

„Odpady z chowu i uboju drobiu – zagrożenie dla środowiska czy surowiec do produkcji 

energii” autorstwa Sylwii Miszograj i Edyty Puchalskiej (2012 r.). Zgodnie z tabelą nr IV 

w/w pozycji literaturowej zawartość procentowa fosforu w odchodach wynosi 0,48 %. Na 

podstawie powyższych założeń oraz faktycznej ilości miejsc w kurniku oszacowano ilość 

wydalanego fosforu w przewidywanej ilości powstającego obornika. Tok prowadzonych 

obliczeń przedstawiono poniżej: 

Fofor: 0,48 % z 14318760 kg wytwarzanego pomiotu = 68730,048 kg/rok fosfor wydalony w 

świeżym pomiocie 

Fosfor: 0,64 % z 26531820 kg/rok = 0,0064 * 26531820 = 169803,648 kg/rok fosforu 

przyjętego przez kury w spożytej paszy 
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𝐤𝟏𝐏 =
169803,648

kg
rok

  − 68730,048 
kg

rok

169803,648
kg

rok
  

= 0,595 

EP2O5 = 26531820 x 0,0064 x (1 - 0,595) = 68770,47744 kg/rok 

WP2O5 = 68770,47744 kg/rok ÷ 842 280 szt. = 0,081648 kg wydalanego fosforu 

P2O5/stanowisko dla zwierzęcia/rok 

BAT 3: Określony w konkluzjach BAT powiązany z BAT całkowity wydalony azot 

(N) dla brojlerów wynosi 0,2 – 0,6 kg wydalanego N/stanowisko dla zwierzęcia/rok. 

Proponowana ilość powiązanego z BAT całkowitego wydalanego azotu dla przedmiotowej 

fermy brojlera wyniesie – 0,338688 kg wydalanego N/stanowisko dla zwierzęcia/rok. 

0,2< 0,338688 < 0,6 [kg wydalanego N/stanowisko dla zwierzęcia/rok] 

BAT 4: Określony w konkluzjach BAT powiązany z BAT całkowity wydalony fosfor 

dla brojlerów wynosi 0,05-0,25 kg wydalanego P2O5/stanowisko dla zwierzęcia/rok. 

Proponowana ilość powiązanego z BAT całkowitego wydalanego fosforu dla przedmiotowej 

fermy wyniesie – 0,081664 kg wydalanego P2O5/stanowisko dla zwierzęcia/rok. 

0,05 < 0,081648 < 0,25 [kg wydalanego P2O5/stanowisko dla zwierzęcia/rok 

BAT 25 

W ramach BAT należy monitorować emisje amoniaku do powietrza przy użyciu 

jednej z następujących technik co najmniej z częstotliwością podaną poniżej.  

Tabela 67. BAT w zakresie monitoringu emisji amoniaku. 

Lp. Technika Częstotliwość Zastosowanie w przedmiotowej instalacji 

1 Oszacowanie z zastosowaniem 

bilansu masowego w oparciu o 

wydalanie i całkowitą 

zawartość azotu (lub azotu 

amonowego) na każdym etapie 

stosowania obornika. 

Raz w roku dla każdej 

kategorii zwierząt.  

 

Na terenie fermy nie będzie prowadzony 

pomiar emisji zanieczyszczeń z kurników z 

uwagi na techniczny brak możliwości 

montażu krućców pomiarowych na wylotach 

z kominów wentylacyjnych. 

 

Na terenie instalacji, w celu monitorowania 

emisji amoniaku do powietrza eksploatujący 

instalację zastosuje technikę polegającą na 

szacowaniu wielkości emisji amoniaku w 

oparciu o rejestr rzeczywistej wielkości 

obsady w poszczególnych budynkach 

inwentarskich oraz wskaźnik unosu/emisji 

zanieczyszczeń gazowych dla ferm drobiu 

obliczony i przedstawiony w pozycji 

literaturowej Ryszarda Mariana Janka pt. 

„Zanieczyszczenia pyłowe i gazowe - 

Podstawy obliczania i sterowania poziomem 

2 Oszacowanie za pomocą 

pomiaru stężenia amoniaku (lub 

pyłu) i współczynnika 

wentylacji przy zastosowaniu 

norm ISO, krajowych lub 

międzynarodowych 

standardowych metod lub 

innych metod zapewniających 

dane o równoważnej jakości 

naukowej. 

Za każdym razem, gdy 

zachodzą istotne zmiany 

co najmniej jednego z 

następujących 

parametrów:  

a) rodzaj zwierząt 

utrzymywanych w 

gospodarstwie;  

b) pomieszczenia dla 

zwierząt.  

3 Szacunki z wykorzystaniem 

wskaźników emisji. 

Raz w roku dla każdej 

kategorii zwierząt.  
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 emisji”. Stosowany w obliczeniach 

wskaźnik zawiera się w przedziale wartości 

BAT-AEL wymienionym w BAT nr 32. 

Obliczenia prowadzone będą na koniec roku 

kalendarzowego podczas obliczania 

wysokości należnych opłat za korzystanie ze 

środowiska oraz sprawdzenia czy nie zostały 

przekroczone progi zawarte w PRTR. Dane 

przechowywane w rejestrze będą podlegały 

analizom, na podstawie których 

zarządzający instalacją podejmie działania 

polegające na usunięciu ewentualnych 

nieprawidłowości. 

BAT 26. 

W ramach BAT należy regularnie monitorować emisje zapachu do powietrza. 

Spełnienie wymagań przez przedmiotową instalację: 

Technika ta ma zastosowanie jedynie w przypadkach, w których oczekuje się, że 

obiekty wrażliwe odczują dokuczliwość zapachu lub gdy jego występowanie zostało 

stwierdzone. 

W przedmiotowym przypadku dokuczliwość zapachowa nie została stwierdzona 

(instalacja w fazie projektowej). 

Jako główną przyczynę oddziaływania zapachowego na otoczenie instalacji do 

intensywnego chowu drobiu, wskazuje się emisję amoniaku. 

Na poziomie krajowym brak jest ujednoliconych wskaźników i metodyk obliczeń 

emisji zapachów z procesu chowu i hodowli drobiu. 

W związku z powyższym, jako miarę zasięgu występowania emisji złowonnych 

można wykorzystać ustalenia oceny rozprzestrzeniania się w powietrzu amoniaku. 

 

Przeprowadzone obliczenia emisji amoniaku do powietrza z przedmiotowej instalacji 

nie wykazały wystąpienia przekroczeń dopuszczalnego poziomu amoniaku na terenach 

sąsiadujących z inwestycją, w związku z tym nie oczekuje się, że obiekty wrażliwe odczują 

dokuczliwość zapachu i nie ma konieczności monitorowania emisji zapachu do powietrza. 

Instalacja zlokalizowana jest w odpowiedniej odległości od najbliższej zabudowy 

mieszkaniowej. 
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Ponadto ferma drobiu w swej technologii zakłada stosowanie szeregu nowoczesnych 

metod, które będą zapobiegały i przyczyniały się do redukcji uciążliwości zapachowej fermy. 

Planowane do zastosowania rozwiązania są technikami skutecznymi, odgórnie zalecanymi w 

publikacjach prawa polskiego czy Unii Europejskiej.  

 

W ramach inwestycji w celu redukcji odorów zastosowane zostaną następujące 

rozwiązania: 

- We wszystkich obiektach inwentarskich wykonane zostaną posadzki betonowe, zatarte i 

utwardzone , czyli taką która nie nasiąkają i są łatwo zmywalne. Rozwiązanie takie 

zapewnia odpowiednią higienę kurników oraz brak "nasiąkania zapachem" posadzki 

podczas długotrwałego jej stosowania (w przeciwieństwie do posadzek niezacieranych, 

niezatartych ). 

- Budynki ogrzewanie będą za pomocą kotłów gazowych zlokalizowanych w osobnych 

pomieszczeniach. Zrezygnowano z nagrzewnic emitujących do budynków dwutlenek 

węgla i zwiększających wilgotność, a co za tym idzie możliwość powstawania procesów 

gnilnych i zwiększenia odorów. 

- Zastosowany zostanie system pojenia zmniejszający wycieki wody. 

- Zastosowany zostanie system pojenia posiadający aktywne alarmy awarii, które będzie 

monitował możliwość wystąpienia nieszczelności, a co za tym idzie zalania ściółki. 

W zalanej ściółce uruchamiają się procesy gnilne i związana z nimi emisja odorów.  

- Na terenie fermy nie będzie przechowywany obornik ani gnojowica. Pomiot będzie 

bezzwłocznie usuwany z kurników bezpośrednio na środki transportu po zakończonym 

cyklu bez magazynowania i przetwarzania na terenie fermy (brak emisji odorów z 

magazynowania odchodów). Załadunek pomiotu prowadzony będzie, na szczelnych 

posadzkach. Środki transportu, przewożące pomiot, nakrywane będą szczelną przykrywą 

brezentową, zapobiegającą rozsypywaniu ładunku. 

- Zastosowany zostanie system sterowania kurnikami oparty na zintegrowanym 

współdziałaniu czujników: CO2, wilgotności, temperatury, ciśnienia, co powoduje 

optymalną wymianę powietrza utrzymując jednocześnie suchą (mniejszy odór) ściółkę 

oraz zmniejszenie czasu pracy wentylatorów wydmuchowych. 

 

Kodeks przeciwdziałania uciążliwości zapachowej (2016 r.) podaje szereg metod 

redukcji poziomu emisji, także emisji substancji zapachowych, które stosowane są w hodowli 

drobiu i które zastosowane zostaną na przedmiotowej fermie, takich jak: 
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- na etapie żywienia: optymalizacja składu pasz, obniżenie poziomu białka ogólnego 

w mieszankach, stosowanie dodatków paszowych, stosowanie żywienia fazowego – 

dostosowanego do fazy rozwojowej zwierzęcia, zapewnienie odpowiedniego stosunku 

białka i aminokwasów do energii itp. 

- techniczne: optymalizacja mikroklimatu pomieszczeń inwentarskich, poprawa jakości 

ściółki, stosowanie wentylacji mechanicznej  

- organizacyjne: stwarzanie stref izolacyjnych i ochronnych z udziałem drzew i krzewów. 

BAT 27 

W ramach BAT należy monitorować emisje pyłu do powietrza z każdego budynku dla 

zwierząt przy użyciu jednej z technik przedstawionych w konkluzjach co najmniej raz na rok. 

Spełnienie wymagań przez przedmiotową instalację: 

Na poziomie krajowym brak jest ujednoliconych wskaźników obliczania emisji pyłów 

z procesu chowu i hodowli drobiu. Brakuje także metodyk pomiarów pyłów możliwych do 

zastosowania w budynkach inwentarskich do chowu drobiu bez uszczerbku dla dobrostanu 

zwierząt i bez spowodowania dodatkowych upadków zwierząt. Do czasu opracowania 

metodyk oceny emisji pyłu z budynków inwentarskich należy stosować (wybraną przez 

prowadzącego instalację) metodę szacowania z uwzględnieniem udokumentowanych 

wskaźników. 

Na terenie instalacji, w celu monitorowania emisji pyłu do powietrza eksploatujący 

instalację zastosuje technikę polegającą na szacowaniu wielkości emisji pyłu w oparciu o 

rejestr rzeczywistej wielkości obsady w poszczególnych budynkach inwentarskich i w 

poszczególnych cyklach oraz wskaźnik unosu/emisji zanieczyszczeń gazowych dla ferm 

drobiu obliczony i przedstawiony w pozycji literaturowej Ryszarda Mariana Janka pt. 

„Zanieczyszczenia pyłowe i gazowe - Podstawy obliczania i sterowania poziomem emisji”.  

W stosunku do pyłu nie został przypisany jakikolwiek limit emisyjny powiązany z 

BAT. 

Obliczenia będą prowadzone na koniec roku kalendarzowego podczas obliczania 

wysokości należnych opłat za korzystanie ze środowiska oraz sprawdzenia czy nie zostały 

przekroczone progi zawarte w PRTR. Dane będą podlegały analizom, na podstawie których 
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zarządzający instalacją podejmie działania polegające na usunięciu ewentualnych 

nieprawidłowości. 

BAT 28 

W ramach BAT należy monitorować emisje amoniaku, pyłu i/lub zapachu do 

powietrza z każdego budynku dla zwierząt wyposażonego w system oczyszczania powietrza 

przy użyciu wszystkich następujących technik co najmniej z częstotliwością podaną w 

konkluzjach. 

Spełnienie wymagań przez przedmiotową instalację: 

Przedmiotowa instalacja nie jest wyposażona w system oczyszczania powietrza. 

BAT 29 

W ramach BAT należy monitorować następujące parametry procesu co najmniej raz w 

roku. 

Tabela 68. BAT w zakresie monitorowania parametrów procesu. 

Lp. Parametr Opis Zastosowanie w przedmiotowej 

instalacji 

1 Zużycie wody. Rejestrowanie za pomocą np. odpowiednich 

liczników lub faktur. 

Główne procesy, w których zużywana jest 

woda w pomieszczeniach dla zwierząt 

(sprzątanie pomieszczeń, podawanie paszy 

itp.) mogą być monitorowane oddzielnie. 

Zużycie wody w instalacji 

monitorowane jest za pomocą 

wodomierza głównego. Zużycie 

wody do pojenia rejestrowane jest za 

pomocą podliczników wody 

zamontowanych na poszczególnych 

kurnikach. 

 

2 Zużycie energii 

elektrycznej. 

Rejestrowanie za pomocą np. odpowiednich 

liczników lub faktur. Zużycie energii 

elektrycznej w pomieszczeniach dla zwierząt 

monitoruje się oddzielnie od innych zespołów 

urządzeń znajdujących się w gospodarstwie. 

Można monitorować oddzielnie główne 

procesy, w których zużywana jest energia 

elektryczna w pomieszczeniach dla zwierząt 

(ogrzewanie, wentylacja, oświetlenie itp.). 

Monitorowane za pomocą 

odpowiednich liczników. 

 

3 Zużycie paliwa. Rejestrowanie za pomocą np. odpowiednich 

liczników lub faktur. 

Monitorowanie za pomocą faktur i 

rejestrów tankowań. 
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4 Liczba przybywających 

i ubywających 

zwierząt, w tym w 

stosownych 

przypadkach urodzeń i 

zgonów. 

Rejestrowanie za pomocą np. istniejących 

rejestrów. 

Monitorowanie za pomocą rejestrów 

zasiedleń oraz ubiórek i upadków. 

5 Spożycie paszy. Rejestrowanie za pomocą np. faktur lub 

istniejących rejestrów. 

Monitorowanie za pomocą rejestru 

zużycia paszy na kurnik. Łączne 

zużycie paszy monitorowane za 

pomocą faktur. 

6 Produkcja obornika. Rejestrowanie za pomocą np. istniejących 

rejestrów. 

Monitorowanie za pomocą rejestru 

wytworzonego i przekazanego 

obornika. 

KONKLUZJE DOTYCZĄCE BAT W ODNIESIENIU DO INTENSYWNEGO 

CHOWU ŚWIŃ 

BAT 30 

Nie dotyczy przedmiotowej instalacji 

KONKLUZJE DOTYCZĄCE BAT W ODNIESIENIU DO INTENSYWNEGO 

CHOWU DROBIU 

Emisje amoniaku pochodzące z pomieszczeń dla kur niosek, hodowlanych kur brojlerów 

i młodych kur 

BAT 31 

Nie dotyczy przedmiotowej inwestycji 

Emisje amoniaku pochodzące z pomieszczeń dla brojlerów 

BAT 32 

Aby ograniczyć emisje do powietrza z każdego pomieszczenia dla brojlerów, 

w ramach BAT należy stosować jedną z poniższych technik lub ich kombinację.  
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Tabela 69. BAT dotyczący ograniczania emisji do powietrza z pomieszczenia dla brojlerów. 

Lp. Technika Zastosowanie na przedmiotowej fermie 

1 Wymuszone osuszanie ściółki i niewyciekowy 

system pojenia (w przypadku podłóg pełnych z 

głęboką ściółką). 

Zastosowany zostanie niewyciekowy system pojenia, tj. 

system poideł smoczkowych zamiast dzwonowych. 

Zaprojektowany system pojenia będzie posiadał aktywne 

alarmy awarii, które będą monitorowały możliwość 

wystąpienia nieszczelności. 

W przedmiotowej instalacji zaprojektowano podłogę 

pełną, a zwierzęta hodowane będą w systemie 

ściółkowym. Do osuszania ściółki wykorzystywane będą 

mieszacze powietrza, które w powiązaniu z 

nagrzewnicami wodnymi spowodują osuszanie.  

2 System wymuszonego osuszania ściółki z 

wykorzystaniem powietrza wewnętrznego (w 

przypadku podłóg pełnych z głęboką ściółką). 

W przedmiotowej instalacji zaprojektowano podłogę 

pełną, a zwierzęta hodowane będą w systemie 

ściółkowym. Do osuszania ściółki wykorzystywane są 

mieszacze powietrza, które w powiązaniu z 

nagrzewnicami wodnymi powodują osuszanie. 

3 Naturalna wentylacja i niewyciekowy system 

pojenia (w przypadku podłóg pełnych z głęboką 

ściółką). 

W przedmiotowej fermie zaprojektowano system 

mieszany dachowo-szczytowy. 

 

4 Usuwanie obornika przenośnikiem taśmowym i 

wymuszone osuszanie powietrzem (w przypadku 

warstwowych systemów podłogowych). 

Warstwowy system podłogowy nie jest stosowany w 

intensywnym chowie brojlerów. 

5 Podłoga ogrzewana i chłodzona ściółką (w 

przypadku systemu „combideck”). 

Nie zastosowano, brak możliwości technicznych. 

6 Wykorzystanie jednego z wymienionych poniżej 

systemów oczyszczania powietrza: 

- Płuczka kwaśna mokra; 

- Dwu- lub trzystopniowy system 

oczyszczania powietrza; 

- Płuczka biologiczna (lub biofiltr ze 

zraszanym złożem). 

Brak możliwości stosowania. 

Techniki te nie mogą być powszechnie stosowane ze 

względu na wysokie koszty realizacji.  

W przypadku istniejących zespołów urządzeń mogą być 

stosowane wyłącznie wówczas, gdy wykorzystuje się 

scentralizowany system wentylacji. 

Filtr biologiczny ma zastosowanie wyłącznie do 

systemów chowu, gdzie powstaje gnojowica. W 

przedmiotowej instalacji nie powstaje gnojowica i nie 

zaprojektowano scentralizowanego systemu wentylacji. 

Systemy oczyszczania powietrza są rzadko stosowane w 

Polsce. Ze względu na powszechnie stosowany system 

wentylacji budynków inwentarskich (typ mieszany 

dachowo-szczytowy) technika ma ograniczone 

zastosowanie. W przedmiotowej instalacji zaprojektowano 

ww. system wentylacji mieszany dachowo-szczytowy. 

BAT-AEL dla emisji amoniaku do powietrza z każdego budynku dla brojlerów o 

końcowej masie do 2,5 kg 
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Tabela 70. BAT-AEL dla emisji amoniaku do powietrza z każdego budynku dla brojlerów o końcowej masie do 2,5 

kg. 

Parametr 
BAT-AEL (kg NH3/stanowisko dla 

zwierzęcia/rok) 

Amoniak wyrażony jako NH3 0,01–0,08 

Emisje amoniaku z budynków fermy oszacowano z wykorzystaniem metody bilansu 

białka, opisanej w Poradniku metodycznym w zakresie PRTR dla instalacji do intensywnego 

chowu i hodowli drobiu wykonanego dla Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska w 

Warszawie w ramach umowy Nr DIiO-1/2009 z dnia 27.05.2009 r. Roczną ilość uwalnianego 

amoniaku do powietrza oszacowano w oparciu o następujący wzór:  

EaNH3 = [(Zp · Bp% · NB% · k) – (Po · NO%)] ·X · d 

Szczegóły obliczeń w tym zakresie zostały przedstawione w rozdziale „Gazy i pyły”. 

Obliczony powyżej wskaźnik 0,040385 NH3/stanowisko dla zwierzęcia/rok mieści się 

w przedziale podawanego zakresu poziomu referencyjnego BAT-AEL dla emisji amoniaku 

do powietrza z każdego budynku dla brojlerów o końcowej masie do 2,5 kg: 0,01 – 0,08 kg 

NH3/stanowisko. 

Emisje amoniaku pochodzące z pomieszczeń dla kaczek 

BAT 33 

Nie dotyczy przedmiotowej inwestycji 

Emisje amoniaku pochodzące z pomieszczeń dla indyków 

BAT 34 

Nie dotyczy przedmiotowej inwestycji 

Reasumując instalacja jest zgodna z przyjętymi konkluzjami BAT.  
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4. Opis przewidywanych skutków dla środowiska w przypadku 
niepodejmowania przedsięwzięcia, uwzględniający dostępne 
informacje o środowisku oraz wiedzę naukową. 

Brak realizacji inwestycji nie spowoduje wystąpienia znaczących negatywnych 

skutków dla środowiska naturalnego, ponieważ inwestycja nie jest inwestycją celu 

publicznego oraz inwestycją mająca za zadanie ochronę środowiska lub ludzi.  

Realizacja inwestycji związana będzie z powstaniem nowych miejsc pracy na samej 

fermie oraz w firmach zewnętrznych obsługujących fermę. Brak realizacji inwestycji 

uniemożliwi powstanie w/w miejsc pracy i ograniczy lokalny wzrost gospodarczy. 

5. Opis wariantów uwzględniający szczególne cechy przedsięwzięcia 
lub jego oddziaływania. 

5.1. Wariant proponowany przez wnioskodawcę – wariant „1”. 

Wariant „1” jest wariantem wnioskowanym przez inwestora i zarazem wariantem 

najkorzystniejszym dla środowiska, zdrowia i warunków życia okolicznych mieszkańców. 

Wariant ten jest zarazem wariantem realnym do zrealizowania pod względem ekonomicznym, 

technicznym i technologicznym. Wariant "1" zakłada budowę 12 kurników oraz produkcję 

brojlerów kurzych w łącznej ilości 3250,8 DJP. W wariancie tym system ogrzewania 

kurników oparto na systemie nagrzewnic wodnych, zasilanych z kotłów gazowych na propan-

butan (źródłem gazu będą naziemne zbiorniki na gaz płynny). Kurniki będą wyposażone w 

system chłodzenia wysokociśnieniowego oraz wentylatory szczytowe uruchamiane w okresie 

upałów.  

5.2. Racjonalny wariant alternatywny – wariant „2”. 

Wariant "2" jest racjonalnym wariantem alternatywnym, czyli możliwym do 

zrealizowania przez inwestora, ale niepreferowanym przez niego. Wariant ten również 

zakłada budowę 12 kurników oraz produkcję brojlerów kurzych w łącznej ilości 3250,8 DJP. 

W wariancie tym system ogrzewania kurników oparto o system nagrzewnic wodnych 

zasilanych z kotłowni zasilanej węglem. Kurniki będą wyposażone w system chłodzenia 

wysokociśnieniowego oraz wentylatory szczytowe uruchamiane w okresie upałów. Wariant 

"2" alternatywny, różni się od wariantu "1" wnioskowanego sposobem ogrzewania 

budynków. W wariancie "2" zakłada się zastosowanie systemu nagrzewnic wodnych 

zasilanych z kotłowni zasilanych węglem. Proponowany w wariancie „2” sposób 
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ogrzewania kurników nie spowoduje wystąpienia przekroczeń dopuszczalnych wartości 

zanieczyszczenia powietrza poza terenem inwestycji, niemniej jednak będzie związany z 

większą emisją (m.in. pyłu oraz benza(a)pirenu), niż system ogrzewania proponowany w 

wariancie 1. Zastosowanie paliwa gazowego (wariant I) będzie znacznie korzystniejsze dla 

środowiska. 

5.3. Racjonalny wariant najkorzystniejszy dla środowiska. 

Racjonalnym wariantem najkorzystniejszym dla środowiska jest wariant wnioskowany 

przez inwestora, polegający na budowie 12 kurników oraz produkcji brojlerów kurzych 

w łącznej ilości 3250,8 DJP. Wariant ten zakłada zastosowanie na terenie fermy systemu 

ogrzewania kurników opartego na systemie nagrzewnic wodnych, zasilanych z kotłów 

gazowych na propan-butan. Ogrzewanie kurników z wykorzystaniem propan-butanu będzie 

bardziej korzystne dla środowiska, niż proponowane w wariancie „2” ogrzewanie z 

wykorzystaniem węgla. 

5.4. Uzasadnienie wyboru wariantów. 

Do analizy wybrano dwa realne warianty w zakresie sposobu ogrzewania budynków 

kurników. Oba warianty pozwalają na produkcję w wielkości wnioskowanej przez inwestora, 

oba warianty są również możliwe do zrealizowania pod względem ekonomicznym. Warianty 

realizacji inwestycji zakładają prowadzenie produkcji zgodnie z obowiązującymi przepisami i 

praktyką, w tym BAT. Inwestor zdecydował się na realizację wariantu "1" z uwagi na 

mniejszą emisję do powietrza, niż z systemu ogrzewania proponowanego w wariancie „2”. 

6. Określenie oraz porównanie przewidywanego oddziaływania 
analizowanych wariantów na środowisko, w tym również w 
przypadku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej i katastrofy 
naturalnej i budowlanej, na klimat, w tym emisje gazów 
cieplarnianych i oddziaływania istotne z punktu widzenia 
dostosowania do zmian klimatu, a także możliwego 
transgranicznego oddziaływania na środowisko, a w przypadku 
drogi w transeuropejskiej sieci drogowej, także wpływu 
planowanej drogi na bezpieczeństwo ruchu drogowego. 

Określenie przewidywanego oddziaływania analizowanych wariantów na środowisko 

przedstawiono w tabeli poniżej. 

Tabela 71. Przewidywane oddziaływanie wariantów. 
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Element / zmienna 

charakteryzująca stan 

środowiska 

Wariant „1” (wnioskowany). Wariant „2” 

Ukształtowanie terenu Zmiana ukształtowania terenu. 

Oddziaływanie porównywalne w obu 

wariantach. 

Zmiana ukształtowania terenu. 

Krajobraz  Zmiana krajobrazu. Oddziaływanie 

porównywalne w obu wariantach. 

Zmiana krajobrazu. 

Zajęta powierzchnia Zwiększenie zajętej powierzchni. 

Oddziaływanie porównywalne w obu 

wariantach. 

Zwiększenie zajętej powierzchni. 

Obszary rolnicze Zajęcie terenów wykorzystywanych w 

przeszłości pod działalność rolniczą 

oraz niewielkiej powierzchni pól 

uprawnych. Oddziaływanie 

porównywalne w obu wariantach. 

Zajęcie terenów wykorzystywanych w 

przeszłości pod działalność rolniczą 

oraz niewielkiej powierzchni pól 

uprawnych. 

Gleby Konieczność usunięcia wierzchniej 

warstwy humusu pod projektowane 

obiekty (oddziaływanie negatywne). 

Przedsięwzięcie będzie oddziaływało 

pośrednio na glebę poprzez zwiększenie 

dostępności naturalnego nawozu 

(oddziaływanie pozytywne). 

Oddziaływanie porównywalne w obu 

wariantach. 

Konieczność usunięcia wierzchniej 

warstwy humusu pod projektowane 

obiekty (oddziaływanie negatywne). 

Przedsięwzięcie będzie oddziaływało 

pośrednio na glebę poprzez zwiększenie 

dostępności naturalnego nawozu 

(oddziaływanie pozytywne). 

Jednolite części wód 

powierzchniowych 

Brak zmian.  Brak zmian.  

Jednolite części wód 

podziemnych 

Pobór wód podziemnych. Ilość 

pobieranych wód nie przekroczy 

zasobów dyspozycyjnych. 

Oddziaływanie porównywalne w obu 

wariantach. 

Pobór wód podziemnych. Ilość 

pobieranych wód nie przekroczy 

zasobów dyspozycyjnych. 

Klimat Zwiększenie emisji metanu z przemian 

metabolicznych. Zwiększenie wpływu 

na efekt cieplarniany. Oddziaływanie 

nie znaczące w skali globalnej. 

Oddziaływanie porównywalne w obu 

wariantach. 

Zwiększenie emisji metanu z przemian 

metabolicznych. Zwiększenie wpływu 

na efekt cieplarniany. Oddziaływanie 

nie znaczące w skali globalnej. 

Klimat akustyczny Emisja hałasu od urządzeń 

wentylacyjnych, transportu, podajników 

paszy, systemu pojenia oraz samych 

zwierząt. Oddziaływanie takie jak w 

przypadku wariantu "2". 

Emisja hałasu od urządzeń 

wentylacyjnych, transportu, podajników 

paszy, systemu pojenia oraz samych 

zwierząt. Oddziaływanie takie jak w 

przypadku wariantu "1". 

Powietrze atmosferyczne Emisja gazów i pyłów do powietrza z 

planowanej inwestycji nie spowoduje 

przekroczenia wartości dyspozycyjnych 

zanieczyszczeń w odniesieniu do stężeń 

średniorocznych oraz dopuszczalnych 

częstości przekroczeń stężeń 

jednogodzinnych powietrza poza 

terenem inwestycji. Zatem wartości 

odniesienia uznaje się za dotrzymane. 

Emisja gazów i pyłów do powietrza nie 

spowoduje przekroczenia 

dopuszczalnych wartości 

zanieczyszczenia powietrza poza 

terenem inwestycji. Wariant ten będzie 

związany z większą emisją gazów i 

pyłów do powietrza niż wariant "1", ale 

nie spowoduje przekroczeń 

dopuszczalnych wartości. 

Pola elektromagnetyczne Brak urządzeń powodujących 

przekroczenie dopuszczalnych wartości 

– brak oddziaływania.  

Brak urządzeń powodujących 

przekroczenie dopuszczalnych wartości 

– brak oddziaływania. 

Flora Konieczność usunięcia roślinności z 

terenu inwestycji. Oddziaływanie 

porównywalne w obu wariantach. 

Konieczność usunięcia roślinności z 

terenu inwestycji. 

Fauna Brak istotnego oddziaływania na dziką 

faunę.  

Brak istotnego oddziaływania na dziką 

faunę. 
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Grzyby 
Brak istotnego oddziaływania na dziko 

występujące gatunki grzybów.  

Brak istotnego oddziaływania na dziko 

występujące gatunki grzybów. 

Siedliska przyrodnicze  Brak istotnego oddziaływania –

inwestycja nie zajmie cennych 

przyrodniczo siedlisk.  

 Brak istotnego oddziaływania –

inwestycja nie zajmie cennych 

przyrodniczo siedlisk. 

Korytarze ekologiczne  Teren inwestycji położony jest poza 

obszarami korytarzy ekologicznych. 

Brak oddziaływania.  

 Teren inwestycji położony jest poza 

obszarami korytarzy ekologicznych. 

Brak oddziaływania. 

Obszary chronione Teren inwestycji położony jest na  

Konecko-Łopuszniańskim Obszarze 

Chronionego Krajobrazu. Zarówno etap 

realizacji inwestycji jak i jej 

użytkowania nie będą związane z 

łamaniem zakazów obowiązujących na 

terenie Konecko-Łopuszniańskiego 

Obszaru Chronionego Krajobrazu. 

Teren inwestycji położony poza 

obszarami chronionymi – brak 

oddziaływania. 

Konflikty społeczne Przewiduje się możliwość wystąpienia 

konfliktów społecznych pomimo braku 

przekraczania dopuszczalnych 

poziomów zanieczyszczeń w 

środowisku. 

Przewiduje się możliwość wystąpienia 

konfliktów społecznych pomimo braku 

przekraczania dopuszczalnych 

poziomów zanieczyszczeń w 

środowisku. Konflikty mogą być 

większe niż w przypadku wariantu "1" z 

uwagi na zastosowaną technologię 

ogrzewania budynków kurników. 

Zdrowie i 

bezpieczeństwo ludzi 

Z uwagi na brak przekroczeń 

dopuszczalnych poziomów hałasu w 

środowisku oraz z uwagi na dotrzymane 

wartości odniesienia substancji 

emitowanych do powietrza przez 

planowaną inwestycję nie przewiduje 

się istotnego oddziaływania. 

Z uwagi na brak przekroczeń 

dopuszczalnych poziomów hałasu w 

środowisku oraz z uwagi na dotrzymane 

wartości odniesienia substancji 

emitowanych do powietrza przez 

planowaną inwestycję nie przewiduje 

się istotnego oddziaływania.  

Gospodarka odpadami Użytkowanie inwestycji będzie 

związane z wytwarzaniem odpadów nie 

stanowiących problemu z ich 

bezpiecznym dla środowiska 

zagospodarowaniem. Oddziaływanie 

porównywalne w obu wariantach. 

Użytkowanie inwestycji będzie 

związane z wytwarzaniem odpadów nie 

stanowiących problemu z ich 

bezpiecznym dla środowiska 

zagospodarowaniem. 

Powierzchnia ziemi (z 

uwzględnieniem ruchów 

masowych ziemi) 

Inwestycja będzie związana z zajęciem 

powierzchni ziemi stanowiącej tereny 

użytkowanie w przeszłości pod 

działalność rolniczą, dodatkowo będzie 

się wiązała z usunięciem wierzchniej 

warstwy humusu pod projektowane 

obiekty (oddziaływanie negatywne). 

Teren inwestycji zlokalizowany jest 

poza terenami osuwisk, w związku z 

czym nie powinny występować masowe 

ruchy ziemi. Inwestycja nie spowoduje 

wytworzenia osuwisk. Oddziaływanie 

porównywalne w obu wariantach. 

Inwestycja będzie związana z zajęciem 

powierzchni ziemi stanowiącej tereny 

użytkowanie w przeszłości pod 

działalność rolniczą, dodatkowo będzie 

się wiązała z usunięciem wierzchniej 

warstwy humusu pod projektowane 

obiekty (oddziaływanie negatywne). 

Teren inwestycji zlokalizowany jest 

poza terenami osuwisk, w związku z 

czym nie powinny występować masowe 

ruchy ziemi. Inwestycja nie spowoduje 

wytworzenia osuwisk. 

Dobra materialne Nie przewiduje się oddziaływania na 

dobra materialne.  

Nie przewiduje się oddziaływania na 

dobra materialne. 

Zabytki Z uwagi na charakter inwestycji oraz 

znaczne oddalenie od zabytków 

chronionych, nie przewiduje się 

oddziaływania inwestycji na zabytki.  

Z uwagi na charakter inwestycji oraz 

znaczne oddalenie od zabytków 

chronionych, nie przewiduje się 

oddziaływania inwestycji na zabytki. 

Wzajemne 

oddziaływanie między 

elementami o których 

mowa w art. 66 ust.1 

Nie przewiduje się wzajemnego 

oddziaływania pomiędzy elementami o 

których mowa w art. 66 ust.1 pkt.6a lit 

a-f ustawy ooś. 

Nie przewiduje się wzajemnego 

oddziaływania pomiędzy elementami o 

których mowa w art. 66 ust.1 pkt.6a lit 

a-f ustawy ooś. 
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pkt.6a lit a-f ustawy ooś. 

7. Analiza wariantów. 

Analiza wariantów została przeprowadzona w oparciu o metodę porównań stanów 

środowiska. Metoda ta polega na porównaniu wariantów w obszarze pewnych określonych 

zmiennych charakteryzujących stan środowiska. W omawianym przypadku, jako zmienne 

wybrano składniki środowiska, na które może oddziaływać planowana inwestycja 

wytypowane na podstawie wstępnej analizy wykonanej z zastosowaniem eksperckiego 

szacowania. Ponadto w celu szerokiej i wieloaspektowej analizy wariantów jako zmienne 

oprócz składników środowiska wykorzystano również czynniki społeczne, ekonomiczne oraz 

rozwiązania techniczne, technologiczne i organizacyjne (pod względem niezawodności oraz 

jak najmniejszego oddziaływania na środowisko). Następnie dla każdej zmiennej został 

wyznaczony względny współczynnik znaczenia (WWZ), w tym celu każda zmienna 

porównywana była z każda inną zmienną w celu określenia, która z nich może być uważana 

za najbardziej znaczącą dla danego obszaru. Zmiennej, która została uznana za ważniejszą 

nadano wartość: 1, pozostałej zmiennej z danej pary wartość: 0. Jeżeli znaczenie obu 

zmiennych było jednakowe lub niemożliwe do rozstrzygnięcia, nadano im wartość: 0,5. 

Następnie nadane wartości dla każdej zmiennej były sumowane i dzielone przez całkowitą 

sumę wszystkich wartości, uzyskany w ten sposób wynik to WWZ zmiennej. Kolejnym 

etapem było wyznaczenie współczynnika wyboru wariantów (WWW) stosując również 

metodę porównywania parami. Końcową macierz współczynników otrzymano poprzez 

pomnożenie WWZ i WWW, a następnie zsumowanie otrzymanych współczynników 

końcowych dla każdego wariantu. Wariant z najwyższą sumą współczynników końcowych 

jest wariantem najkorzystniejszym dla środowiska. W tabeli poniżej przedstawiono wyniki 

obliczeń względnych współczynników znaczenia, współczynników wyboru wariantów oraz 

współczynników końcowych.  
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Tabela 72.Wyniki analizy wariantów. 

Zmienna WWZ 

WWW WWZ x WWW 

Wariant 1 Wariant 2 Wariant 1 Wariant 2 

Ukształtowanie terenu 0,0043 0,5 0,5 0,0022 0,0022 

Krajobraz 0,0281 0,5 0,5 0,0141 0,0141 

Zajęta powierzchnia 0,0043 0,5 0,5 0,0022 0,0022 

Obszary rolnicze 0,0130 0,5 0,5 0,0065 0,0065 

Gleby 0,0498 0,5 0,5 0,0249 0,0249 

Jednolite części wód 

powierzchniowych 
0,0498 0,5 0,5 0,0249 0,0249 

Jednolite części wód podziemnych 0,0498 0,5 0,5 0,0249 0,0249 

Klimat 0,0563 0,5 0,5 0,0282 0,0282 

Klimat akustyczny 0,0498 0,5 0,5 0,0249 0,0249 

Powietrze atmosferyczne 0,0563 0,6667 0,3333 0,0375 0,0188 

Pola elektromagnetyczne 0,0390 0,5 0,5 0,0195 0,0195 

Flora 0,0563 0,5 0,5 0,0282 0,0282 

Fauna 0,0563 0,5 0,5 0,0282 0,0282 

Siedliska przyrodnicze 0,0563 0,5 0,5 0,0282 0,0282 

Obszary chronione 0,0563 0,5 0,5 0,0282 0,0282 

Konflikty społeczne 0,0411 0,6667 0,3333 0,0274 0,0137 

Zdrowie i bezpieczeństwo ludzi 0,0909 0,5 0,5 0,0455 0,0455 



187 

 

Gospodarka odpadami 0,0411 0,5 0,5 0,0206 0,0206 

Grzyby 0,0563 0,5 0,5 0,0282 0,0282 

Powierzchnia ziemi (z 

uwzględnieniem ruchów masowych 

ziemi) 

0,0563 0,5 0,5 0,0282 0,0282 

Dobra materialne 0,0433 0,5 0,5 0,0217 0,0217 

Zabytki 0,0455 0,5 0,5 0,0228 0,0228 

    
0,5163 0,4839 

Analiza wariantów wykazała, że wariantem najkorzystniejszym dla środowiska 

przyrodniczego spośród wariantów realnych do zrealizowania jest wariant „1”. 

Wariant "2" nie został wybrany do realizacji z uwagi na zastosowanie mniej 

korzystnego dla środowiska ogrzewania opartego na węglu. Wariant „1” i „2” 

charakteryzowały się podobnym oddziaływaniem na następujące elementy środowiska: 

 Ukształtowanie terenu, 

 Krajobraz, 

 Zajęta powierzchnia, 

 Obszary rolnicze, 

 Gleby, 

 Jednolite części wód powierzchniowych, 

 Jednolite części wód podziemnych, 

 Klimat, 

 Klimat akustyczny, 

 Pola elektromagnetyczne, 

 Flora, 

 Fauna, 

 Siedliska przyrodnicze, 

 Obszary chronione, 

 Zdrowie i bezpieczeństwo ludzi, 

 Gospodarka odpadami, 

 Grzyby, 
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 Powierzchnia ziemi (z uwzględnieniem ruchów masowych ziemi), 

 Dobra materialne, 

 Zabytki. 

Natomiast wariant „1” okazał się korzystniejszy pod względem: możliwości 

wystąpienia konfliktów społecznych oraz pod względem powietrza atmosferycznego.  

8. Uzasadnienie proponowanego wariantu.  

Teren przedsięwzięcia zlokalizowany jest poza obszarami: 

 wodno-błotnymi, inne obszarami o płytkim zaleganiu wód podziemnych, w tym 

poza siedliskami łęgowymi oraz ujściami rzek, 

 wybrzeży i środowiska morskiego, 

 górskimi lub leśnymi,  

 objętymi ochroną, w tym strefami ochronnymi ujęć wód i obszarami ochronnymi 

zbiorników wód śródlądowych, 

 na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone lub istnieje 

prawdopodobieństwo ich przekroczenia, 

 o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne, 

 gęsto zaludnionymi, 

 przylegającymi do jezior, 

 uzdrowisk i obszarami ochrony uzdrowiskowej. 

Nowoczesne rozwiązania zgodne z obowiązującymi przepisami zapewnią hodowlę 

kurczaków w dobrych i komfortowych warunkach, zgodnych z obowiązującymi przepisami. 

Zastosowane urządzenia oraz rozwiązania technologiczne zapewnią brak przekroczeń 

dopuszczalnych poziomów emitowanych substancji w powietrzu. Inwestycja nie spowoduje 

wystąpienia uciążliwości odrowej na terenach zamieszkałych. Na terenach chronionych 

akustycznie nie zostaną przekroczone dopuszczalne poziomy hałasu.  

Na pomiot (obornik) istnieje duże zapotrzebowanie w regionie, stąd będzie on na 

bieżąco odbierany przez gospodarstwa rolne i będzie stosowany do nawożenia pól zgodnie z 

obowiązującymi przepisami i planami nawożenia ustalonymi dla gospodarstw oraz będzie 

wykorzystywany jako surowiec do produkcji biogazu i podłoże do produkcji pieczarek.  
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Planowana inwestycja będzie związana z powstaniem nowych miejsc pracy 

bezpośrednio przy obsłudze fermy, ale również pośrednio u innych podmiotów (gospodarstwa 

rolne, handel paszami).  

Inwestycja nie będzie oddziaływała w sposób znaczący na zdrowie i warunki życia 

ludzi, rośliny, zwierzęta, grzyby oraz siedliska przyrodnicze. Inwestycja w nieznaczny sposób 

wpłynie pozytywnie na bioróżnorodność, dzięki utrzymywaniu na terenie inwestycji terenów 

biologicznie czynnych, na których dominować będą rodzime gatunki traw. W trakcie 

użytkowania inwestycji dojdzie do oddziaływania na powietrze, przy czym nie zostaną 

przekroczone dopuszczalne poziomy zanieczyszczeń w powietrzu. Inwestycji nie będzie 

związana z zanieczyszczeniem wód powierzchniowych, podziemnych oraz gleby. Zużycie 

wody do celów technologicznych oraz socjalno-bytowych nie spowoduje pogorszenia stanu 

ilościowego wód podziemnych, ponieważ będzie się odbywało w granicach zasobów 

dyspozycyjnych. W wyniku realizacji inwestycji zostanie zmieniony krajobraz, przy czym 

wybrane cechy krajobrazu, takie jak: trwałość, tradycja, unikatowość, walory przyrodnicze, 

walory kulturowo-historyczne - nie ulegną pogorszeniu. Ponadto Inwestor planuje 

zastosowanie rozwiązań chroniących krajobraz przed jednym z potencjalnych zagrożeń 

walorów krajobrazowych, jakim jest „Upowszechnianie się wielkich ferm hodowlanych” 

(związane z intensyfikacją rolnictwa). Do zastosowanych rozwiązań należą np.: nierażące 

kolory planowanych obiektów, posadzenie roślinności izolacyjnej oraz niewielka wysokość 

kurników. Dzięki tym rozwiązaniom zagrożenie dla krajobrazu, jakim są fermy hodowlane 

zostanie zminimalizowane. Inwestycja nie spowoduje powstania ruchów masowych ziemi 

oraz zanieczyszczenia powierzchni ziemi. Planowane inwestycji nie spowoduje zniszczeń 

w dobrach materialnych. Inwestycja nie będzie miała wpływu na zabytki oraz krajobraz 

kulturowy. Ferma zostanie zlokalizowana poza korytarzami migracyjnymi, dzięki czemu nie 

będzie na nie oddziaływała. Zarówno etap realizacji inwestycji jak i jej użytkowania nie będą 

związane z łamaniem zakazów obowiązujących na terenie Solecko-Pacanowskiego Obszaru 

Chronionego Krajobrazu. 
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9. Opis przewidywanych znaczących oddziaływań planowanego 
przedsięwzięcia na środowisko, obejmujący bezpośrednie, 
pośrednie, wtórne, skumulowane, krótko-, średnio-, 
długoterminowe, stałe i chwilowe oddziaływania na środowisko, 
wynikające z: istnienia przedsięwzięcia, wykorzystania zasobów 
środowiska, emisji.  

W tabeli poniżej przedstawiono charakterystykę znaczących oddziaływań 

planowanego przedsięwzięcia. 

Tabela 73. Charakterystyka oddziaływań wariantów (specyficzne oddziaływania dla danego wariantu odpowiednio 

oznaczono). 

Typ 

oddziaływania 

Etap realizacji Etap użytkowania 

Bezpośrednie Usunięcie roślinności w miejscu 

prowadzonych prac. 

Hałas związany z pracami budowlanymi. 

Emisja gazów i pyłów do powietrza w 

związku z prowadzonymi pracami 

budowlanymi. 

Usunięcie warstwy humusu pod 

planowane obiekty. 

Zniszczenie powierzchni terenu przez 

sprzęt budowlany. 

Emisja hałasu. 

Emisja gazów i pyłów do powietrza. 

 

Pośrednie Utrudnienia komunikacyjne w pobliżu 

prowadzonych prac. 

Zwiększenie natężenia ruchu w okolicy 

terenu inwestycji. 

Zwiększenie dostępności naturalnego 

nawozu. 

Wystąpienie zjawiska leja depresji. 

Wtórne Brak Zmniejszenie skali procesu spływu nawozów 

sztucznych z pól do cieków. 

Skumulowane Brak Brak 

Krótkoterminowe Hałas budowlany i wibracje. 

Utrudnienia komunikacyjne. 

Zanieczyszczenie powietrza. 

Brak 

Długoterminowe Uszczelnienie powierzchni. 

 

Zwiększenie natężenia ruchu w okolicy 

terenu inwestycji. 

Powstanie odpadów. 

Stałe Brak Emisja hałasu. 

Emisja gazów i pyłów do powietrza. 

Uszczelnienie powierzchni. 

Wystąpienie zjawiska leja depresji. 

Chwilowe Powstanie odpadów budowlanych. Pogorszenie, jakości zapachowej powietrza 

na terenie inwestycji. 

9.1. Oddziaływanie na środowisko wodno gruntowe. 

9.1.1. Faza realizacji. 

W trakcie realizacji inwestycji oddziaływanie na środowisko wodno gruntowe będzie 

głównie polegało na wykonaniu wykopów pod planowane obiekty, a tym samym usunięciu 

wierzchniej warstwy gruntu (gleby). Będzie to oddziaływanie o charakterze 

długoterminowym, oddziaływanie to zostanie załagodzone dzięki zagospodarowaniu gleby 
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pochodzącej z wykopów na terenie inwestycji. W trakcie realizacji inwestycji nie zostanie 

zmieniony stan wody na gruntach sąsiednich. 

W przypadku konieczności prowadzenia prac odwodnieniowych wykopów dojdzie do 

krótkoterminowego oddziaływania na wody gruntowe, a konkretnie na ich stan ilościowy. 

Oddziaływanie to będzie polegało na miejscowym obniżeniu zwierciadła wód gruntowych. 

Oddziaływanie to będzie miało charakter jedynie miejscowy nie wykraczający poza teren 

inwestycji. 

9.1.2. Faza użytkowania. 

W trakcie normalnego użytkowania fermy oddziaływanie na środowisko gruntowo 

wodne będzie miało przede wszystkim pośredni, pozytywny charakter polegający na 

zapewnieniu lokalnym rolnikom naturalnego nawozu, a co za tym idzie eliminację nawozów 

sztucznych.  

Przedsięwzięcie nie będzie związane ze zmianą stanu wody na gruntach sąsiednich. 

Inwestycja nie będzie również oddziaływała na obszary wodno-błotne oraz obszary o płytkim 

zaleganiu wód podziemnych. Hodowla będzie prowadzona na utwardzonej i uszczelnionej 

powierzchni dzięki czemu odchody zwierzęce nie będą przedostawały się do gruntu. 

Na terenie inwestycji nie będą magazynowane substancje priorytetowe wymienione 

w załączniku do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 6 maja 2016 r. w sprawie 

wykazu substancji priorytetowych w dziedzinie polityki wodnej (Dz. U. 2016, poz. 681) oraz 

substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego określone w rozporządzeniu 

Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić 

przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie 

szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1800), które przy przedostaniu 

się do środowiska wodno-gruntowego stwarzałyby ryzyko nieosiągnięcia celów 

środowiskowych dla jednolitych wód powierzchniowych i podziemnych.  

W przypadku zastosowania pomiotu (obornika kurzego) jako nawóz, sposób 

nawożenia będzie zgodny z opracowanymi i zatwierdzonymi planami nawożenia, przy czym 

przy postępowaniu zgodnym z obowiązującymi przepisami w zakresie stosowania nawozów 

naturalnych nie wystąpi istotne oddziaływanie na środowisko wodno gruntowe. Pomiot 
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będzie miał stałą konsystencję, co ograniczy jego ewentualny spływ do wód 

powierzchniowych.  

9.1.3. Faza likwidacji. 

W fazie likwidacji, z uwagi na charakter prac rozbiórkowych, nie wystąpi istotne 

oddziaływanie na środowisko wodno-gruntowe. 

9.2. Oddziaływanie na jednolite części wód powierzchniowych. 

9.2.1. Faza realizacji. 

W trakcie realizacji inwestycji oddziaływanie na jednolite części wód 

powierzchniowych nie wystąpi. Prowadzone prace nie będą związane z emisją ścieków do 

wód powierzchniowych, ponadto nie będą prowadzone prace w obrębie koryt rzecznych i 

potoków.  

9.2.2. Faza użytkowania. 

W trakcie użytkowania fermy nie dojdzie do emisji ścieków ani żadnych substancji do 

wód powierzchniowych. Inwestycja nie będzie również związana ze zmianami morfologii 

koryta oraz zmianami kierunków spływu powierzchniowego. Wykorzystywanie przez 

rolników pomiotu, jako nawozu będzie zgodne z obowiązującymi przepisami i pozwoli na 

ograniczenie stosowania nawozów sztucznych.  

Odprowadzanie ścieków z SUW do ziemi (poprzez przelew ze zbiornika p.poż.) z 

uwagi na charakter, wcześniejsze oczyszczanie ścieków w odstojniku oraz w związku z 

niewielką ilością powstających ścieków - nie będzie miało istotnego wpływu na JCWP. 

Ferma z uwagi na brak odprowadzania ścieków przemysłowych z mycia kurników do wód i 

do ziemi w obrębie swojego terenu nie będzie miała wpływu na stan jednolitych części wód 

powierzchniowych Pobocznica (Europejski kod JCWP PLRW200062178869). Inwestycja nie 

będzie miała wpływu na osiągnięcie celów środowiskowych określonych dla JCWP 

Pobocznica w Planie gospodarowania wodami w obszarze dorzecza Wisły. W celu 

scharakteryzowania oddziaływania przedsięwzięcia na stan jednolitych części wód 

powierzchniowych oraz realizację celów środowiskowych ustalonych dla tych części 

przeanalizowano wpływ na poszczególne elementy stanu wód. W tabeli poniżej 

przedstawiono wyniki analizy. 
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Tabela 74. Wyniki analizy wpływu na JCWP Pobocznica. 

Elementy JCWP 
Wskaźnik Opis oddziaływania  

Elementy biologiczne 
Fitoplankton (wskaźnik 

fitoplanktonowy) 

Brak ingerencji w koryto i wody rzeki - brak 

oddziaływania. 

 
Fitobentos – 

(Multinumeryczny Indeks 

Okrzemkowy) 

Brak ingerencji w koryto i wody rzeki - brak 

oddziaływania. 

 
Makrofity – (Makrofitowy 

Indeks Rzeczny) 

Brak ingerencji w koryto i wody rzeki - brak 

oddziaływania. 

 
Makrobezkręgowce 

bentosowe 

Brak ingerencji w koryto i wody rzeki - brak 

oddziaływania. 

 
Ichtiofauna Brak ingerencji w koryto i wody rzeki - brak 

oddziaływania. 

Elementy 

hydromorfologiczne 

Reżim hydrologiczny (Ilość i 

dynamika przepływu wody. 

Połączenie z częściami wód 

podziemnych) 

Brak zmian, brak oddziaływania. 

 
Ciągłość strugi, strumienia, 

potoku lub rzeki (Liczba i 

rodzaj barier. Zapewnienie 

przejścia dla organizmów 

wodnych) 

Brak ingerencji w koryto i wody rzeki - brak 

oddziaływania. 

 
Warunki morfologiczne 

(Głębokość strugi, strumienia, 

potoku lub rzeki i zmienność 

szerokości. Struktura i 

podłoże koryta strugi, 

strumienia, potoku lub rzeki. 

Struktura strefy nadbrzeżnej. 

Szybkość prądu) 

Brak ingerencji w koryto i wody rzeki - brak 

oddziaływania. 

Elementy fizyko-

chemiczne 

Grupa wskaźników 

charakteryzująca stan 

fizyczny, w tym warunki 

termiczne (Temperatura wody, 

zawiesina ogólna) 

Brak zmian, brak oddziaływania. Inwestycja nie będzie 

związana z emisją ścieków i innych substancji do wód 

powierzchniowych JCWP Pobocznic. 

 
Grupa wskaźników 

charakteryzująca warunki 

tlenowe (warunki natlenienia) 

i zanieczyszczenia organiczne 

(tlen rozpuszczony, BZT5, 

ChZT-Mn, ogólny węgiel 

organiczny, ChZT-Cr) 

Brak zmian, brak oddziaływania. Inwestycja nie będzie 

związana z emisją ścieków i innych substancji do wód 

powierzchniowych JCWP Pobocznic. 

 
Grupa wskaźników 

charakteryzujących zasolenie 

(przewodność w temperaturze 

20°C, substancje 

rozpuszczone, siarczany, 

chlorki, wapń, magnez, 

twardość ogólna) 

Brak zmian, brak oddziaływania. Inwestycja nie będzie 

związana z emisją ścieków i innych substancji do wód 

powierzchniowych JCWP Pobocznic. 

 
Grupa wskaźników 

charakteryzujących 

zakwaszenie (odczyn pH, 

zasadowość ogólna) 

Brak zmian, brak oddziaływania. Inwestycja nie będzie 

związana z emisją ścieków i innych substancji do wód 

powierzchniowych JCWP Pobocznic. 

 
Grupa wskaźników 

charakteryzujących warunki 

Brak zmian, brak oddziaływania. Inwestycja nie będzie 

związana z emisją ścieków i innych substancji do wód 
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biogenne (azot amonowy, azot 

Kjeldahala, azot azotanowy, 

azot ogólny, fosforany, fosfor 

ogólny) 

powierzchniowych JCWP Pobocznic. 

Biorąc pod uwagę powyższe przedsięwzięcie nie będzie miało wpływu na stan 

ekologiczny i chemiczny jednolitych części wód powierzchniowych Pobocznica (Europejski 

kod JCWP PLRW200062178869).  Inwestycja nie spowoduje nie osiągnięcia celów 

środowiskowych dla jednolitych części wód powierzchniowych. 

Na terenie fermy będą powstawały ścieki przemysłowe z mycia kurników oraz ścieki z 

mycia pomieszczeń technicznych (sterówek), będą one odprowadzane do szczelnych 

zbiorników bezodpływowych, skąd będą odbierane przez firmę asenizacyjną i beczkowozami 

będą przewożone do biogazowni oraz do oczyszczalni ścieków komunalnych, gdzie zostaną 

oczyszczone i odprowadzone do wód powierzchniowych. Ścieki przemysłowe z mycia 

odprowadzane z fermy zawierają substancje szkodliwe dla środowiska wodnego, stąd dla 

inwestycji konieczne będzie uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie tych 

ścieków do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością innego podmiotu. Z uwagi na 

stosunkowo niewielką ilość ścieków odprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych w 

stosunku do przepustowości oczyszczalni oraz oczyszczenie tych ścieków w oczyszczalni do 

wartości określonych w przepisach wpływ przedmiotowego działania na stan JCWP będzie 

nieznaczący. 

9.2.3. Faza likwidacji. 

W fazie likwidacji podobnie jak podczas budowy oddziaływanie na jednolite części 

wód powierzchniowych nie wystąpi. 

9.3. Oddziaływanie na jednolite części wód podziemnych. 

9.3.1. Faza realizacji. 

W trakcie realizacji inwestycji oddziaływanie jednolite części wód podziemnych nie 

wystąpi. Teren budowy zostanie zabezpieczony przed możliwością skażenia wód 

podziemnych przez substancje ropopochodne. Prace budowlane nie będą związane ze 

wzrostem poboru wód podziemnych oraz odprowadzaniem ścieków do ziemi, stąd realizacja 

inwestycji nie wpłynie na stan ilościowy i jakościowy JCWPd. 
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9.3.2. Faza użytkowania. 

Dzięki zastosowanym rozwiązaniom technologicznym odchody nie będą miały 

kontaktu ze środowiskiem wodno gruntowym, dzięki czemu nie dojdzie do zanieczyszczenia 

wód gruntowych. Przedsięwzięcie nie wywrze negatywnego wpływu na cele środowiskowe 

wyznaczone dla jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych.  

Gospodarka wodno-ściekowa fermy nie wpłynie w sposób znaczący na wody 

podziemne.  

Pobór wód podziemnych na terenie zakładu będzie prowadzony w ramach ustalonych 

zasobów eksploatacyjnych planowanych ujęć. Ujęcie wód będzie prowadzone w ramach 

zasobów dyspozycyjnych. Nie przewiduje się trwałego statycznego obniżenia zwierciadła 

wód podziemnych. Cele środowiskowe określone dla wód podziemnych i powierzchniowych 

nie będą zagrożone w wyniku realizacji inwestycji. Pobór wód prowadzony w ramach 

zasobów dyspozycyjnych nie spowoduje pogorszenia stanu ilościowego wód podziemnych. 

Użytkowanie ujęć wód oraz farmy nie spowoduje zanieczyszczenia wód podziemnych, a tym 

samym nie wpłynie na ich jakość i stan chemiczny. W obrębie obszaru oddziaływania ujęć 

wody nie występują obszary chronione oraz ekosystemy lądowe bezpośrednio zależne od 

wód.  

Ścieki przemysłowe (poza wodami z uzdatniania wody) powstające na terenie zakładu 

zostaną odprowadzone do biogazowni oraz do oczyszczalni ścieków, skąd po ich 

oczyszczeniu trafią do wód powierzchniowych. Do gromadzenia ścieków przemysłowych 

wykorzystywane będą szczelne zbiorniki bezodpływowe uniemożliwiający przedostawanie 

się ścieków do gruntu.  

Ścieki z uzdatniania wody (SUW) będą odprowadzane do zbiornika p.poż. Zbiornik 

p.poż z uwagi na konieczność zapewnienia odpowiedniej ilości wód do celów 

przeciwpożarowych będzie zbiornikiem szczelnym. W przypadku jego przepełnienia nadmiar 

nagromadzonych ścieków z SUW będzie odprowadzanych poprzez przelew zainstalowany 

w górnej części zbiornika p.poż do rowu. Rów ziemny jest rowem rozsączającym (nie jest 

uszczelniony). Ścieki odprowadzane do rowu spełnią wymagania określone w rozporządzeniu 

Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić 

przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie 

szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1800). 
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Ścieki socjalno-bytowe również będą odprowadzane do szczelnego zbiornika 

bezodpływowego, a następnie będą wywożone do oczyszczalni ścieków, skąd po 

oczyszczeniu trafią do wód powierzchniowych.  

Biorąc powyższe pod uwagę wnioskowane przedsięwzięcie nie będzie miało wpływu 

na stan jakościowy i ilościowy wód podziemnych, a zatem nie będzie miało wpływu na 

osiągnięcie celów środowiskowych określonych dla JCWPd w Planie gospodarowania 

wodami w obszarze dorzecza Wisły. 

9.3.3. Faza likwidacji. 

W fazie likwidacji, z uwagi na charakter prac rozbiórkowych, nie wystąpi istotne 

oddziaływanie na jednolite części wód podziemnych. 

9.4. Oddziaływanie na klimat. 

9.4.1. Faza realizacji. 

Na etapie realizacji przedsięwzięcia nie wystąpi oddziaływanie na klimat zarówno 

w skali mikro, jak i makro. 

9.4.2. Faza użytkowania. 

Użytkowanie inwestycji będzie miało pośredni wpływ na klimat i jego zmiany. 

Oddziaływanie to będzie polegało na emisji metanu, będącym jednym z gazów 

odpowiedzialnych za tzw. efekt cieplarniany, który potencjalnie prowadzi do istotnych zmian 

klimatycznych. Z uwagi na skalę inwestycji oddziaływanie to nie będzie miało istotnego 

znaczenia.  

W celu adaptacji do zmian klimatu, które zgodnie z obowiązującymi prognozami będą 

polegały głównie na występowaniu ekstremalnych zjawisk pogodowych takich jak susze i 

powodzie, teren inwestycji został zlokalizowany poza obszarem zagrożonym powodzią. 

W celu przeciwdziałania skutkom suszy inwestor zakłada ograniczenia zużycia wody na 

terenie fermy zgodnie z wymaganiami BAT – stosowanie urządzeń myjących 

wysokociśnieniowych o niskim zużyciu wody, przeprowadzanie regularnych kalibracji 

instalacji wody pitnej, przeciwdziałające jej rozlewaniu zachowywanie rejestrów zużycia 

wody, wykrywanie i naprawa ewentualnych przecieków. 
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9.4.3. Faza likwidacji. 

 Na etapie likwidacji przedsięwzięcia nie wystąpi oddziaływanie na klimat zarówno 

w skali mikro, jak i makro. 

9.5. Oddziaływanie na klimat akustyczny. 

9.5.1. Faza realizacji. 

Na etapie realizacji przedsięwzięcia nastąpi emisja hałasu od pojazdów oraz maszyn 

budowlanych. Uciążliwości dla okolicznych mieszkańców wystąpią jedynie w porze dnia, 

bowiem wówczas będą prowadzone prace realizacyjne. Z uwagi na czas trwania prac 

budowlanych oddziaływanie to będzie miało charakter krótkoterminowy. Emisja hałasu 

podczas realizacji przedsięwzięcia nie spowoduje przekroczenia dopuszczalnych poziomów 

na obszarach chronionych akustycznie.  

9.5.2. Faza użytkowania. 

Podczas użytkowania przedsięwzięcia dojdzie do emisji hałasu od pracujących 

urządzeń, zwierząt przebywających w kurnikach oraz pojazdów poruszających się po terenie 

inwestycji. W przeprowadzonej prognozie hałasu wykazano, że w trakcie użytkowania 

inwestycji nie dojdzie do wystąpienia przekroczeń dopuszczalnych poziomów hałasu na 

terenach chronionych akustycznie zarówno w porze dnia, jak i nocy.  

9.5.3. Faza likwidacji. 

 Podobnie jak w przypadku fazy realizacji, do emisji hałasu dojdzie podczas 

stosowania maszyn i urządzeń budowlanych oraz środków transportu. Prace będą prowadzone 

w porze dnia. Oddziaływanie będzie miało charakter krótkoterminowy. 

9.6. Oddziaływania na powietrze atmosferyczne. 

9.6.1. Faza realizacji. 

Podczas budowy obiektów inwentarskich emitowane będą gazy i pyły do powietrza w 

trakcie poruszania się po terenie inwestycji pojazdów spalinowych. Z uwagi na stosunkowo 

krótki okres realizacji oraz jej zakres oddziaływanie to nie będzie znaczące. 
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9.6.2. Faza użytkowania. 

Użytkowanie fermy będzie związane z emisją gazów i pyłów do środowiska. Dzięki 

zastosowanym rozwiązaniom technicznym w postaci dobrze dobranej i zaprojektowanej 

instalacji wentylacji mechanicznej, emisja gazów i pyłów nie spowoduje przekroczenia 

dopuszczalnych wartości i nie spowoduje wystąpienia istotnego oddziaływania na 

środowisko. Najwyższą szkodliwość dla zdrowia spośród emitowanych substancji ma 

amoniak, który również odpowiedzialny jest za oddziaływanie zapachowe. Jak wykazały 

przeprowadzone analizy rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń nie zostaną przekroczone 

dopuszczalne poziomy amoniaku w środowisku, w związku z czym oddziaływanie na 

zdrowie ludzi oraz zapach środowiska nie będzie znaczące. 

9.6.3. Faza likwidacji. 

 Oddziaływanie na etapie likwidacji będzie zbliżone do oddziaływania na etapie 

realizacji. 

9.7. Oddziaływanie pól elektromagnetycznych.  

9.7.1. Faza realizacji. 

Na etapie realizacji przedsięwzięcia nie będzie występowało istotne oddziaływanie pól 

elektromagnetycznych na środowisko. 

9.7.2. Faza użytkowania. 

W trakcie użytkowania przedsięwzięcia nie zostaną wytworzone pole 

elektromagnetyczne mogące zagrażać zdrowiu i życiu ludzi oraz innym elementom 

środowiska przyrodniczego. 

9.7.3. Faza likwidacji. 

 Na etapie likwidacji przedsięwzięcia nie będzie występowało istotne oddziaływanie 

pól elektromagnetycznych na środowisko. 
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9.8. Oddziaływania na gospodarkę odpadami. 

9.8.1. Faza realizacji. 

Podczas realizacji przedsięwzięcia wytworzone odpady będą zagospodarowane 

zgodnie z obowiązującymi przepisami, a z uwagi na ich ilość, nie będą miały istotnego 

znaczenia. 

9.8.2. Faza użytkowania. 

Podczas użytkowania przedsięwzięcia nie będą powstawały odpady stwarzające 

problemy z ich zagospodarowaniem oraz odpady w sposób istotny zagrażający zdrowiu i 

bezpieczeństwu ludzi. Ponadto inwestycja zlokalizowana jest poza strefami ochronnymi ujęć 

wodnych, stąd ewentualne krótkoterminowe magazynowanie odpadów nie będzie stwarzało 

dodatkowego zagrożenia środowiskowego. Wszelkie powstające w trakcie użytkowania 

przedsięwzięcia odpady zostaną zagospodarowane zgodnie z obowiązującymi przepisami 

w tym zakresie. 

9.8.3. Faza likwidacji. 

 Podczas likwidacji przedsięwzięcia odpady zostaną zagospodarowane zgodnie z 

obowiązującymi przepisami. Z uwagi na charakter przedsięwzięcia nie przewiduje się 

istotnego oddziaływania na środowisko. 

9.9. Oddziaływanie na gospodarkę ściekami.  

9.9.1. Faza realizacji. 

Podczas realizacji przedsięwzięcia wytwarzane będą jedynie ścieki bytowe. Ścieki 

bytowe będą zbierane w bezodpływowych zbiornikach w toaletach przenośnych, a następnie 

będą odbierane przez firmę asenizacyjną i będą przekazywane do oczyszczalni ścieków. Ze 

względu na planowany sposób zagospodarowania tych ścieków oraz ich niewielką ilość 

(stosunkowo krótki czas realizacji inwestycji) nie wystąpi istotne oddziaływanie na 

gospodarkę ściekową.  

9.9.2. Faza użytkowania. 

Użytkowanie przedsięwzięcia związane będzie z wytwarzaniem ścieków bytowych, 

ścieków przemysłowych z mycia obiektów i urządzeń, ścieków z uzdatniania wody oraz wód 
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opadowych i roztopowych z powierzchni utwardzonej (niebędących ściekami zgodnie z 

ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz.U. 2017 poz. 1566 z późn. zm.)). Ścieki 

socjalno-bytowe oraz ścieki przemysłowe będą odprowadzane do osobnych szczelnych 

zbiorników bezodpływowych, skąd zostaną odebrane przez firmę asenizacyjną i zostaną 

przekazane do oczyszczenia w oczyszczalni ścieków. Ponadto ścieki przemysłowe z mycia 

kurników mogą zostać przekazane jako substrat do biogazowni. Z uwagi na stosunkowo 

niewielką ilość powstających ścieków ich wytwarzanie i zagospodarowanie nie spowoduje 

istotnego oddziaływania na środowisko. Ścieki z uzdatniania wody zostaną odprowadzone do 

zbiornika p.poż., a po jego przepełnieniu zostaną odprowadzone przelewem do rowu. Poziom 

zanieczyszczeń ścieków z uzdatniania wody będzie zgodny z obowiązującymi przepisami, 

dzięki czemu ścieki te będą mogły być odprowadzone do ziemi. Oddziaływanie gospodarki 

ściekami bytowymi oraz przemysłowymi na środowisko nie będzie znaczące.  

Wody opadowe i roztopowe z utwardzonych terenów będą ujmowane w system 

kanalizacyjny i będą odprowadzane do zbiornika na wody opadowe. Wody opadowe z 

dachów (czyste) będą odprowadzane poprzez kanalizację burzową do zbiornika na wody 

opadowe. 

9.9.3. Faza likwidacji. 

Podczas likwidacji przedsięwzięcia, podobnie jak podczas jego realizacji, nie wystąpi 

istotne oddziaływanie na gospodarkę ściekową.  

9.10. Oddziaływania na faunę. 

9.10.1. Faza realizacji. 

Z uwagi na obecny charakter użytkowania terenu inwestycji realizacja przedsięwzięcia 

nie będzie związana z występowaniem zagrożenia dla zwierząt. 

9.10.2. Faza użytkowania. 

W trakcie użytkowania przedmiotowej fermy nie powstaną zagrożenia dla zwierząt. 

Inwestycja nie będzie związana z emisją toksycznych substancji i odpadów, które mogłyby 

zagrażać dzikiej faunie. Teren inwestycji będzie ogrodzony, dzięki czemu dzikie zwierzęta 

nie dostaną się w pobliże urządzeń i obiektów ani w miejsca, gdzie będą poruszały się 

pojazdy, co uchroni je przed ewentualnym nieszczęśliwym wypadkiem, np. potrąceniem 
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przez pojazd. Możliwość swobodnej migracji zwierząt pomiędzy kompleksami leśnymi a 

łąkami i polami uprawnymi nie zostanie znacząco obniżona.  

9.10.3. Faza likwidacji. 

 W fazie likwidacji nie wystąpi oddziaływanie na faunę. 

9.11. Oddziaływanie na florę. 

9.11.1. Faza realizacji. 

Podczas prac budowlanych zostanie usunięta roślinność z terenu planowanej 

inwestycji, który w znaczniej mierze stanowią tereny wykorzystywane pod działalność 

rolniczą oraz tereny łąkowe. Z uwagi na charakter roślinności, która obecnie zasiedla 

przedmiotowy teren oddziaływanie na florę nie będzie istotne. 

9.11.2. Faza użytkowania. 

Użytkowanie przedsięwzięcia nie będzie związane z usuwaniem dzikiej roślinności. 

Do środowiska nie będą również wprowadzane gatunki inwazyjne, mogące spowodować 

wypieranie dziko występujących gatunków rodzimych. Biorąc pod uwagę powyższe 

oddziaływanie na florę nie wystąpi.  

9.11.3. Faza likwidacji. 

Brak oddziaływania przedsięwzięcia na florę w fazie likwidacji. 

9.12. Oddziaływanie na siedliska przyrodnicze. 

9.12.1. Faza realizacji. 

Podczas realizacji inwestycji konieczne będzie przekształcenie terenów 

wykorzystywanych w znacznej mierze do produkcji rolnej, na których nie stwierdzono 

występowania cennych siedlisk przyrodniczych będących przedmiotem zainteresowania 

Wspólnoty. Z uwagi na niewielką skalę inwestycji oraz brak w jej pobliżu cennych siedlisk 

przyrodniczych w fazie realizacji nie przewiduje się oddziaływania na nie. 
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9.12.2. Faza użytkowania. 

Podczas użytkowania inwestycji nie wystąpi oddziaływanie na cenne siedliska 

przyrodnicze będące przedmiotem zainteresowania Wspólnoty. Podczas użytkowania 

inwestycji nie będzie dochodziło do emisji gazów i pyłów oraz ścieków mogących w sposób 

istotny zagrażać cennym siedliskom przyrodniczym. Inwestycja nie spowoduje również 

zmian stosunków wodnych poza terenem inwestycji. 

9.12.3. Faza likwidacji. 

 Na etapie likwidacji nie wystąpi oddziaływanie przedsięwzięcia na siedliska 

przyrodnicze. 

9.13. Oddziaływanie na bioróżnorodność. 

9.13.1. Faza realizacji. 

W związku z brakiem istotnego oddziaływania na dziką florę i faunę w fazie realizacji 

oddziaływanie na bioróżnorodność nie wystąpi.  

9.13.2. Faza użytkowania. 

Użytkowanie inwestycji nie będzie miało znaczącego wpływu na bioróżnorodność 

gatunkową. Inwestycja jedynie w nieznaczny sposób wpłynie pozytywnie na 

bioróżnorodność, dzięki utrzymywaniu na terenie inwestycji terenów biologicznie czynnych, 

na których dominować będą rodzime gatunki traw. 

9.13.3. Faza likwidacji. 

 Podczas likwidacji tak jak w fazie realizacji nie przewiduje się wystąpienia 

oddziaływania na bioróżnorodność. 

9.14. Oddziaływania na formy ochrony przyrody. 

9.14.1. Faza realizacji. 

 

Teren inwestycji znajduje się na terenie Solecko-Pacanowskiego Obszaru 

Chronionego Krajobrazu. Zarówno etap realizacji inwestycji jak i jej użytkowania nie 

spowodują niemożliwości realizacji działań w zakresie czynnej ochrony  ekosystemów. 
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Ponadto etap realizacji i użytkowania inwestycji nie będą związane z łamaniem zakazów 

obowiązujących na terenie Solecko-Pacanowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. 

Biorąc powyższe pod uwagę realizacja inwestycji nie będzie związana z negatywnym 

wpływem na formy ochrony przyrody.  

9.14.2. Faza użytkowania. 

Użytkowanie inwestycji, podobnie jak jej realizacja, nie wywrze negatywnego 

wpływu na obszar chronione. 

9.14.3. Faza likwidacji. 

W fazie likwidacji nie wystąpi oddziaływanie na formy ochrony przyrody. 

9.15. Oddziaływanie na krajobraz.  

9.15.1. Faza realizacji. 

Analizując wpływ planowanego przedsięwzięcia na typy krajobrazów występujących 

na przedmiotowym obszarze można dojść do wniosku, że realizacja planowanej inwestycji 

zmniejszy obszar krajobrazu kodzie „B.6a” (krajobrazy z przewagą wstęgowo ułożonych 

niewielkich pól ornych, łąk i pastwisk). Zgodnie z podręcznikiem pt. „Przygotowanie 

opracowania pt. Identyfikacja i ocena krajobrazów – metodyka oraz główne założenia” dla 

krajobrazu o kodzie „B.6a” udział innych form pokrycia terenu (lasów, nieużytków 

bagiennych, stawów) oraz terenów osadniczych i zabudowanych może być bardzo zmienny. 

Realizacja przedmiotowej inwestycji nie wpłynie na zmianę typu krajobrazu, a jedynie na 

zmianę stopnia pokrycia terenu wykorzystywanego głównie jako łąki. 

Realizacja inwestycji będzie się wiązała z wystąpieniem jednego z potencjalnych 

zagrożeń walorów krajobrazowych krajobrazów rolniczych, jakim jest „Upowszechnianie się 

wielkich ferm hodowlanych”. Zjawisko to jest związane z intensyfikacją rolnictwa. 

W przedmiotowej inwestycji dzięki zastosowanym rozwiązaniom takim jak np.: nierażące 

kolory planowanych obiektów, niewielka wysokość kurników, obsadzenie terenu inwestycji 

drzewami z gatunków zimozielonych, zagrożenie dla krajobrazu, jakim są fermy hodowlane 

zostanie zminimalizowane W związku z realizacją inwestycji powstanie ferma hodowlana o 

powierzchni ok. 21,8652 ha, której powierzchna zabudowy oraz powierzchnia utwardzona 

wyniosą łącznie ok. 7,29 ha.  
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W celu określenia oddziaływania przedsięwzięcia na przyrodnicze cechy 

charakterystyczne krajobrazu posłużono się poniższą tabelą. 

Tabela 75. Przyrodnicze cechy charakterystyczne krajobrazu przed i po realizacji inwestycji. 

Lp. Cecha Kategorie cechy 

Wartość 

wskaźnika 

przed realizacją 

inwestycji 

Wartość 

wskaźnika po 

realizacji 

inwestycji 

Jednostka 

pomiaru 

1 
siedliska Natura 

2000 
powierzchnia 

BRAK  

OBSZARÓW 

BRAK  

OBSZARÓW 

% powierzchni 

krajobrazu 

2 obszary chronione 

łącznie obszary Natura 

2000, parki narodowe, 

rezerwaty przyrody 

BRAK 

OBSZARÓW 

BRAK 

OBSZARÓW 

% powierzchni 

krajobrazu 

3 obszary chronione 

łącznie parki 

krajobrazowe i obszary 

chronionego krajobrazu 

nie wchodzące do 2 

100  100  
% powierzchni 

krajobrazu 

4 
cenne obiekty 

przyrodnicze 

pojedyncze formy 

geologiczne i 

geomorfologiczne, 

pomniki przyrody 

BRAK 

OBIEKTÓW  

BRAK 

OBIEKTÓW  
liczba 

5 
cenne obiekty 

przyrodnicze 

małe zbiorniki wodne 

naturalne i sztuczne nie 

objęte siecią Natura 

2000 

5  5  liczba 

6 pokrycie terenu 
lasy i tereny 

zadrzewione 
15,54 15,54 

% powierzchni 

krajobrazu 

7 pokrycie terenu 

pola orne, łąki, 

pastwiska, sady, 

plantacje, ugory, odłogi, 

inne tereny zielone 

82,17 78,55 
% powierzchni 

krajobrazu 

8 pokrycie terenu 
wody (w tym rowy 

melioracyjne) 
0,52 0,52 

% powierzchni 

krajobrazu 

9 pokrycie terenu 

obszary zabudowane 

(zabudowa 

mieszkaniowa i 

zagrodowa) 

0,19 0,19 
% powierzchni 

krajobrazu 

10 pokrycie terenu nieużytki bagienne 
BRAK 

OBSZARÓW 

BRAK 

OBSZARÓW 

% powierzchni 

krajobrazu 

11 pokrycie terenu 

pozostałe tereny (w tym 

teren planowanej fermy i 

powierzchnie dróg) 

1,58 5,20 
% powierzchni 

krajobrazu 

W celu zidentyfikowania oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na kulturowo-

historyczne cechy charakterystyczne krajobrazu sporządzono poniższą tabelę. 
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Tabela 76. Kulturowo-historyczne cechy charakterystyczne krajobrazu przed i po zrealizowaniu inwestycji. 

Lp. Kategoria Wskaźnik 

Wartość wskaźnika 

przed realizacją 

inwestycji 

Wartość wskaźnika po 

realizacji inwestycji 

1 Obiekty archeologiczne 

Liczba/zajęta 

powierzchnia (ha) 
BRAK OBSZARÓW BRAK OBSZARÓW 

Stan zachowania - - 

2 

Obiekty zabudowy 

wiejskiej (budynki 

mieszkalne i gospodarcze) 

Liczba/zajęta 

powierzchnia (ha) 
30/ok. 0,37 ha 30/ok. 0,37 ha 

Stan zachowania Stan dobry Stan dobry 

3 
Infrastruktura 

komunikacyjna 

Zajęta powierzchnia 

(ha) 
Ok. 1,95 ha Ok. 1,95 ha 

Stan zachowania Stan dobry Stan dobry 

Zajęta powierzchnia 

(ha) 
Ok. 1 ha Ok. 1 ha 

Stan zachowania 

Stan zły (drogi 

utwardzone i 

gruntowe) 

Stan zły (drogi 

utwardzone i gruntowe) 

4 
Obiekty i kompleksy 

religijne 

Liczba/zajęta 

powierzchnia (ha) 
BRAK OBSZARÓW BRAK OBSZARÓW 

Stan zachowania - - 

5 Cmentarze 

Liczba/zajęta 

powierzchnia (ha) 
BRAK OBSZARÓW BRAK OBSZARÓW 

Stan zachowania - - 

6 

Obiekty dawnej 

architektury przemysłowej 

i rzemieślniczej 

Liczba/zajęta 

powierzchnia (ha) 
BRAK OBSZARÓW BRAK OBSZARÓW 

Stan zachowania - - 

7 
Obiekty architektury 

dworskiej i rezydencjalnej 

Liczba/zajęta 

powierzchnia (ha) 
BRAK OBSZARÓW BRAK OBSZARÓW 

Stan zachowania - - 

8 

Obiekty zainwestowania 

turystycznego i 

rekreacyjnego 

Liczba/zajęta 

powierzchnia (ha) 
BRAK OBSZARÓW BRAK OBSZARÓW 

Stan zachowania - - 

9 
Obiekty użyteczności 

publicznej 

Liczba/zajęta 

powierzchnia (ha) 
BRAK OBSZARÓW BRAK OBSZARÓW 

Stan zachowania - - 

Jak widać w powyższych tabelach (Tabela 75 i 
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Tabela 76) planowana inwestycja nie będzie znacząco oddziaływać na przyrodnicze i 

kulturowo-historyczne cechy krajobrazu. Zmianami związanymi z realizacją inwestycji będą: 

- zmniejszenie udziału pokrycia powierzchni polami ornymi, łąkami, pastwiskami, 

sadami, plantacjami, ugorami, odłogami oraz pozostałymi terenami zielonymi 

z 82,17% na 78,55%, 

- zwiększenie terenu pozostałej zabudowy w skład, której wejdą zabudowania oraz 

powierzchnie utwardzone zlokalizowane na teren fermy (powierzchnia ta zwiększy się 

z 1,58% na 5,20%). 

Skumulowanej oceny oddziaływania inwestycji na krajobraz dokonano w oparciu o cechy 

syntetyczne krajobrazu (trwałość, tradycja, unikatowość), a także w oparciu o walory 

przyrodnicze i kulturowo-historyczne krajobrazu (kryteria nadania wartości poszczególnym 

cechom krajobrazu są takie same jak w przypadku Tabela 9).  

Wyniki oceny przedmiotowego krajobrazu z uwzględnieniem powyższych kryteriów 

przedstawiono w poniższej tabeli. 

Tabela 77. Ocena krajobrazu na podstawie wybranych cech przed i po realizacji inwestycji. 

Lp. Cecha krajobrazu 
Nadana wartość przed 

realizacją inwestycji 

Wartość 

średnia 

Nadana wartość po 

realizacji inwestycji 

Wartość 

średnia 

1 Trwałość 2 

1,2 

2 

1,2 

2 Tradycja 1 1 

3 Unikatowość 1 1 

4 
Walory 

przyrodnicze 
1 1 

5 
Walory kulturowo-

historyczne 
1 1 

Jak wynika z przeprowadzonej oceny oddziaływania inwestycji na krajobraz 

w związku z realizacją inwestycji najważniejsze cechy i walory krajobrazu nie ulegną 

pogorszeniu. 

9.15.2. Faza użytkowania. 

Ze względu na charakter planowanej inwestycji, jej oddziaływanie na krajobraz 

w fazie użytkowania będzie miało charakter trwały. Z uwagi na nierażące kolory 

planowanych obiektów oraz niewielką wysokość kurników – zmiana krajobrazu nie będzie 

znacząca. Dodatkowo wzdłuż granic terenu inwestycji zostanie posadzony pas 

wielowarstwowej zieleni izolacyjnej z roślin zimozielonych o szybkim przyroście, co również 

będzie minimalizowało oddziaływanie inwestycji na krajobraz.  
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9.15.3. Faza likwidacji. 

Likwidacja przedsięwzięcia nie będzie oddziaływała na krajobraz. 

9.16. Oddziaływanie na zabytki. 

9.16.1. Faza realizacji. 

Skala i charakter przedsięwzięcia nie spowodują zagrożenia dla obiektów 

zabytkowych, a tym samym inwestycja nie będzie na nie oddziaływała. 

9.16.2. Faza użytkowania. 

Skala i charakter przedsięwzięcia nie spowodują zagrożenia dla obiektów 

zabytkowych, a tym samym inwestycja nie będzie na nie oddziaływała.  

9.16.3. Faza likwidacji. 

Brak oddziaływania przedsięwzięcia na okoliczne zabytki. 

9.17. Oddziaływanie na zdrowie i bezpieczeństwo ludzi. 

9.17.1. Faza realizacji. 

W trakcie realizacji wystąpi krótkoterminowe oddziaływanie na bezpieczeństwo 

lokalnej ludności związane ze wzrostem natężenia ruchu samochodów ciężarowych 

poruszających się po drogach, w związku z koniecznością dostarczenia materiałów 

budowlanych i eksploatacyjnych do fermy. 

9.17.2.  Faza użytkowania. 

W trakcie użytkowania przedsięwzięcia wystąpi stałe, chwilowe oddziaływanie 

polegające na wzroście natężenia ruchu samochodów ciężarowych poruszających się po 

okolicznych drogach, związane z koniecznością transportu paszy, odbioru odpadów, pomiotu 

(nawozu) oraz brojlerów. Oddziaływanie w postaci zwiększenia natężenia ruchu będzie się 

kumulowało z oddziaływaniem ruchu już istniejącego. Emisja zanieczyszczeń do powietrza 

nie spowoduje wystąpienia immisji zagrażającej zdrowiu i życiu ludności. Zapachy 

pochodzące z obiektów nie będą uciążliwe. Hałas emitowany z terenu inwestycji nie 

spowoduje przekroczenia dopuszczalnych poziomów na terenach chronionych akustycznie. 
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9.17.3. Faza likwidacji. 

 Oddziaływanie na bezpieczeństwo i zdrowie ludzi będzie takie, jak w przypadku 

realizacji przedsięwzięcia. 

9.18. Oddziaływanie na środowisko w przypadku wystąpienia awarii 
przemysłowej, katastrofy naturalnej, katastrofy budowlanej. 

9.18.1. Faza realizacji. 

Podczas realizacji inwestycji na terenie budowy nie wystąpią awarie przemysłowe. 

Zasięg ewentualnej katastrofy budowlanej ograniczy się do terenu inwestycji, ponieważ 

planowane budynki nie będą wysokie i nawet przy ich zawaleniu ich elementy nie powinny 

przekroczyć terenu inwestycji. Ponadto w ramach prowadzonych prac nie będą wykonywane 

głębokie wykopy, które mogły by spowodować wystąpienie ruchów masowych i zapadnięć 

gruntu poza terenem inwestycji. Pod warunkiem właściwie prowadzonego procesu budowy, a 

zwłaszcza stosowania się przez realizujących obiekty do przepisów bhp i projektu 

budowlanego nie przewiduje się możliwości wystąpienia katastrof budowlanych. Teren 

inwestycji znajduje się poza terenami zlewowymi stąd ewentualna katastrofa naturalna 

w postaci powodzi nie zagraża budowie. Teren inwestycji zlokalizowany jest również poza 

terenami osuwisk, stąd katastrofa naturalna w postaci osunięcia się gruntu lub błota w trakcie 

intensywnych opadów również jest mało prawdopodobna. W przypadku wystąpienia silnych 

wiatrów, istnieje konieczność zabezpieczenia terenu inwestycji przed rozwiewaniem 

materiałów budowlanych. 

9.18.2. Faza użytkowania. 

Pod warunkiem wykonania budynków i obiektów fermy zgodnie z obowiązującymi 

normami i przepisami budowlanymi wystąpienie katastrofy budowlanej jest mało 

prawdopodobne, przy czym oddziaływanie ewentualnej katastrofy budowlanej powinno się 

zamknąć w obrębie terenu inwestycji - kilku metrów od budynków. Teren inwestycji 

zlokalizowany jest poza terenami zalewowymi stąd nie przewiduje się oddziaływania na 

inwestycję katastrofy naturalnej w postaci powodzi. W przypadku silnych wiatrów (w randze 

katastrofy naturalnej) potencjalnie istnieje ryzyko zerwania dachów kurników lub 

przewrócenia silosów, w takim przypadku oddziaływanie w postaci upadku przesuwanego 

przez wiatr elementu powinno zamknąć się w obrębie terenu inwestycji lub w niedalekim 

sąsiedztwie - nie powinno dotrzeć do najbliższej zabudowy mieszkaniowej. Z uwagi na 

obecne i planowane ukształtowanie terenu oraz brak czynnych osuwisk w obrębie terenu 
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inwestycji nie przewiduje się oddziaływania w postaci osuwania się gruntu, wywracania się 

budynków itp.  

Ryzyko związane z awarią zbiorników na gaz płynny będzie minimalizowane poprzez 

zastosowanie szeregu rozwiązań technicznych i organizacyjnych uniemożliwiających 

wystąpienie awarii.  

9.18.3. Faza likwidacji. 

Podobnie jak podczas realizacji inwestycji oddziaływanie ewentualnej katastrofy 

budowlanej nie powinno wykroczyć poza teren inwestycji. Z uwagi na lokalizację inwestycji 

nie przewiduje się również wystąpienia oddziaływania katastrof naturalnych podczas 

likwidacji inwestycji. 

10. Opis zastosowanych metod prognozowania. 

W celu prognozowania oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko wykorzystano: 

 metodę szacowania eksperckiego, 

 oprogramowanie do prognozowania poziomów dźwięków SOUNDPLAN 

ESSENTIAL 4.0, 

 oprogramowanie do modelowania rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w powietrzu 

atmosferycznym OPERAT FB dla Windows. 

 Dokładne opisy metod prognozowania zostały opisane w tekście raportu w punktach 

poświęconych poszczególnym etapom prognozowania. 

 Analizę wariantów przeprowadzono za pomocą metody porównywania stanów 

środowiska, której dokładny opis został zamieszczony w punkcie 7. Analiza wariantów. 
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11. Opis przewidywanych działań mających na celu unikanie, 
zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą 
negatywnych oddziaływań na środowisko, w szczególności na 
formy ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z 
dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody, w tym na cele i 
przedmioty ochrony obszaru Natura 2000, oraz ciągłość łączących 
je korytarzy ekologicznych, wraz z oceną ich skuteczności 
odpowiednio na etapach realizacji, eksploatacji i likwidacji 
przedsięwzięcia.  

W trakcie realizacji inwestycji zostaną zastosowane następujące rozwiązania 

chroniących środowisko: 

 Właściwy nadzór i organizacja robót budowlanych, co powinno zapobiec 

zanieczyszczeniu środowiska przez substancje ropopochodne z maszyn i urządzeń 

budowlanych;  

 Postępowanie z odpadami, które powstaną na etapie budowy, eksploatacji i likwidacji 

zgodne z hierarchią postępowania określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2012r. o 

odpadach (t.j. Dz.U. 2018 poz. 992z późn. zm.), w szczególności gromadzenie 

poszczególnych rodzajów odpadów w przystosowanych do tego celu kontenerach, 

przekazywanie odpadów do transportu, odzysku lub unieszkodliwiania jedynie 

wyspecjalizowanym firmom, posiadającym odpowiednie zezwolenia;  

 Zabezpieczenie w trakcie robót budowlanych warstwy humusowej ziemi, i 

wykorzystanie jej po zakończeniu robót budowlanych na terenie inwestycji;  

 Prowadzenie prac budowlanych jedynie w porze dziennej;  

 Urządzenia i wyposażenie wchodzące w skład inwestycji będą oparte o nowe, ale 

sprawdzone rozwiązania; 

 Wody z ewentualnego odwodnienia wykopów będą oczyszczane z zawiesin, a 

następnie będą odprowadzane do rowu melioracyjnego.  

 Teren budowy zostanie wyposażony w sorbenty substancji ropopochodnych. 
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 Sprzęt budowlany każdorazowo przed rozpoczęciem prac będzie oceniany pod kątem 

występowania wycieków płynów eksploatacyjnych. Prace będą prowadzone jedynie 

sprawnym sprzętem. 

 Prace ziemne na terenie fermy zostaną wykonane w okresie od połowy sierpnia do 

połowy października, gdy zwierzęta będą już po okresie rozrodczym, a jednocześnie 

nie będą na stałe przebywać w zimowych kryjówkach, co pozwoli im na znalezienie 

bezpiecznych miejsc zimowania poza terenem prac.  

Zastosowanie w/w rozwiązań powinno w pełni zabezpieczyć środowisko przed 

ewentualnym zanieczyszczeniem.  

W trakcie użytkowania inwestycji zostaną zastosowane następujące rozwiązania 

chroniące środowisko: 

 W obiektach będzie użytkowana sprawna i odpowiednio dobrana instalacja wentylacji 

mechanicznej. Wydajność wentylacji zapewni brak przekraczania dopuszczalnych 

poziomów zanieczyszczeń powietrza w środowisku. 

 Hałas emitowany od urządzeń zastosowanych na terenie inwestycji nie doprowadzi do 

przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu na terenach chronionych 

akustycznie. 

 Ścieki socjalno-bytowe oraz przemysłowe będą gromadzone w szczelnych 

zbiornikach bezodpływowych i będą przekazywane do oczyszczenia w oczyszczalni 

ścieków. Dodatkowo ścieki z mycia kurników mogą zostać przekazane jako substrat 

do biogazowni. Rozwiązanie to w pełni zabezpieczy przed zanieczyszczeniem 

środowiska wodno-gruntowego. 

 Urządzenia oraz obiekty będą myte urządzeniami ciśnieniowymi, co zapewni 

ograniczenie zużycia wody do tego celu. 

 Pasza będzie podawana zwierzętom w taki sposób by ograniczyć jej rozsypywanie na 

terenie kurnika. Zastosowane podajniki paszy zapewnią jej odpowiednią wymianę i 

brak zalegania wewnątrz odchowalni, co znacznie ograniczy emisję nieprzyjemnych 

zapachów. 
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 Pasza podawana kurom będzie dostosowywana do wieku kur pod względem 

jakościowym i ilościowym. 

 Instalacja będzie zgodna z wymaganiami BAT. 

W ramach inwestycji w celu redukcji odorów zostaną zastosowane następujące 

rozwiązania: 

 Wykonanie posadzki betonowej zatartej i utwardzonej chemicznie, która nie nasiąka i 

jest łatwo zmywalna. Rozwiązanie to zapewni odpowiednią higienę kurników oraz 

brak "nasiąkania zapachem" posadzki podczas długotrwałego jej stosowania (w 

przeciwieństwie do posadzek nie zacieranych i nie zatartych i nie utwardzonych 

chemicznie). 

 Zastosowanie systemów pojenia posiadających aktywne alarmy awarii, które 

monitorują możliwość wystąpienia nieszczelności, a co za tym idzie zalania ściółki. W 

zalanej ściółce uruchamiają się procesy gnilne i związana z nimi emisja odorów.  

 Obornik nie będzie magazynowany na terenie fermy, będzie on ładowany 

bezpośrednio na środki transportu i będzie przekazywany do odbiorców - brak emisji 

odorów z magazynowania odchodów.  

 Zastosowanie systemu sterowania kurnikami opartego na zintegrowanym 

współdziałaniu czujników : CO2, NH3, wilgotności, temperatury, ciśnienia co 

powoduje optymalną wymianę powietrza utrzymując jednocześnie suchą (mniejszy 

odór) ściółkę oraz zmniejszenie czasów pracy wentylatorów wydmuchowych.  

12. Odniesienie się do celów środowiskowych wynikających z 
dokumentów strategicznych istotnych z punktu widzenia realizacji 
przedsięwzięcia. 

Z punktu widzenia realizacji inwestycji dokumentem strategicznym jest Plan 

gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (Rozporządzenie Rady Ministrów z 

dnia 18 października 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza 

Wisły (Dz.U. 2016 poz. 1911 z późn. zm.)). Zgodnie z w/w planem dla wód 

powierzchniowych i podziemnych (jednolitych części tych wód) zostały określone cele 

środowiskowe. Planowana inwestycja nie wpłynie na osiągnięcie tych celów, stąd 

przedsięwzięcie będzie zgodne z założeniami w/w dokumentów.  
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13. Wskazanie czy dla planowanego przedsięwzięcia jest konieczne 
ustanowienie obszaru ograniczonego użytkowania, o którym mowa 
w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska. 

Dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie jest konieczne utworzenie obszaru 

ograniczonego użytkowania.  

14. Analiza możliwych konfliktów społecznych. 

W związku z realizacją inwestycji przewiduje się wystąpienie konfliktów społecznych. 

Najczęstszymi obawami mieszkańców miejscowości, w których powstają obiekty 

inwentarskie to obawa przed nieprzyjemnym zapachem oraz nadmiernym hałasem. W celu 

uniknięcia konfliktów społecznych urządzenia wentylacyjne zostały dobrane w taki sposób by 

nie doszło do przekroczenia dopuszczalnych poziomów substancji w powietrzu, w tym 

zapachów na terenach sąsiadujących z inwestycją, a zwłaszcza na terenach zabudowanych. 

Emisja hałasu nie będzie związana z wystąpieniem przekroczeń dopuszczalnych poziomów 

na terenach chronionych akustycznie.  

Inwestycja nie jest związana z koniecznością przekształcenia terenów cennych 

przyrodniczo, w związku z czym nie przewiduje się protestów organizacji ekologicznych. 

15. Propozycja monitoringu oddziaływania planowanego 
przedsięwzięcia na etapie jego budowy i eksploatacji lub 
użytkowania, w szczególności na formy ochrony przyrody, o 
których mowa w art. 6 ust. 1. ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o 
ochronie przyrody, w tym na cele i przedmiot ochrony obszaru 
Natura 2000, oraz ciągłość łączących je korytarzy ekologicznych, 
oraz informacje o dostępnych wynikach innego monitoringu, które 
mogą mieć znaczenie dla ustalenia obowiązków w tym zakresie. 

Na początku etapu użytkowania inwestycji proponuje się jednorazowe 

przeprowadzenie pomiarów hałasu. Pomiary hałasu powinny zostać wykonane na granicy 

najbliższego terenu chronionego akustycznie. Ponadto dla fermy konieczne jest prowadzenie 

rejestru emisji zanieczyszczeń oraz rejestru zużycia wody. Dane przechowywane w rejestrach 

muszą podlegać okresowym analizom, na podstawie których inwestor powinien podejmować 

działania zmierzające na usunięciu ewentualnych nieprawidłowości. 
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16. Wskazanie trudności wynikających z niedostatków techniki lub 
luk we współczesnej wiedzy, jakie napotkano, opracowując raport.  

W trakcie sporządzania raportu nie natrafiono na trudności wynikające z niedostatków 

techniki lub luk we współczesnej wiedzy. 
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