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1. Wstęp 

 

 

Zamawiający / 

Inwestor: 

Beata Smulska 

01-466 Warszawa 

ul. Powstańców Śląskich nr 106c m.14 

 

Wykonawca raportu: Zakład Ochrony Środowiska INWEST-EKO  

S. Obarski i Wspólnicy Sp.J. 

ul. Złota 23, 25-100 Kielce 

 

Temat: Budowa i eksploatacja 12 kurników do ściołowego chowu drobiu – 

brojlera kurzego o obsadzie początkowej 61 000 szt./kurnik/cykl, łącznej 

wydajności 732 000 szt./cykl (2928 DJP) oraz 5 124 000 szt./rok w 

obrębie fermy drobiu w miejscowości Brzegi, gmina Sobków, powiat 

jędrzejowski w granicach działek o nr ew. 440/4 i 440/5. 

 

Lokalizacja: województwo świętokrzyskie 

powiat jędrzejowski 

gmina Sobków 

miejscowość Brzegi 

 

Podstawa 

opracowania:  

Ustawa z dn. 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji  

o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 

środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 

z 2008 r., poz. 1227 wraz z późn. zm.) 

 Umowa pomiędzy Zleceniodawcą a Wykonawcą 
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Opracowanie - raport o oddziaływaniu na środowisko planowanego przedsięwzięcia p.n. 

„Budowa i eksploatacja 12 kurników do ściołowego chowu drobiu – brojlera kurzego o obsadzie 

początkowej 61 000 szt./kurnik/cykl, łącznej wydajności 732 000 szt./cykl (2928 DJP) oraz 5 124 

000 szt./rok w obrębie fermy drobiu w miejscowości Brzegi, gmina Sobków, powiat jędrzejowski w 

granicach działek o nr ew. 440/4 i 440/5”, zostało wykonane na zlecenie inwestora. 

Niniejsze opracowanie wykonano zgodnie z wymogami art. 66 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 (Dz. U. N z 2008 r. Nr 199 poz. 1227) 

oraz postanowieniem Wójta Gminy Bałtów. 

 Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie 

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, przedsięwzięcie jest kwalifikowane 

do inwestycji mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, ponieważ spełniony jest 

zapis:  

§ 2 ust. 1 pkt. 51 

„chów lub hodowla zwierząt w liczbie nie mniejszej niż 210 dużych jednostek przeliczeniowych 

inwentarza (DJP)”,  

Ponadto ze względu na pobór wody ze studni przedsięwzięcie zaliczać się będzie do inwestycji 

mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko zgodnie z: 

§ 3 ust. 1 pkt 70 

„urządzenia lub zespoły urządzeń umożliwiające pobór wód podziemnych (…) inne niż 

wymienione w § 2 ust. 1 pkt 37, o zdolności poboru wody nie mniejszej niż 10 m
3
 na godzinę”. 

 Niniejszy raport jest częścią postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia niezbędnej do uzyskania decyzji o 

pozwoleniu na budowę, decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego oraz decyzji o warunkach 

zabudowy i zagospodarowania terenu.  

Niniejszy raport został sporządzony w 5 jednobrzmiących egzemplarzach: 1 egzemplarz 

otrzymuje Inwestor – p. Beata Smulska, 3 – Urząd Gminy w Sobkowie, 1 – Zakład Ochrony 

Środowiska Inwest-Eko S. Obarski i Wspólnicy Sp.J. 
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1.1 Podstawy formalno-prawne 

Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2008 r. Nr 199 poz. 

1227 z późn. zm.) 

Ustawa z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu (Dz.U. 2007 r. Nr 147, poz. 1033 z późn. zm.). 

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity: Dz. U. 2009 r. Nr 151 poz. 1220 z późn. 

zm.). 

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. 2012 r. Nr 0, poz. 145 z późn. zm.). 

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2003 r. Nr 162 poz. 1568 z 

późn. zm.). 

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2013 r. Nr 0 poz. 21). 

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. 2008 r. Nr 25 poz. 150 z 

późn. zm.). 

Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz.U. 1995 r. Nr 16 poz. 78 z późn. zm.). 

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. 2011 r. Nr 163, poz. 981). 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 25 października 2005 r. w sprawie szczegółowego sposobu 

postępowania z odpadami opakowaniowymi (Dz. U. 2005 r. Nr 219, poz.1858). 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 6 września 1999 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy 

magazynowaniu, napełnianiu i rozprowadzaniu gazów płynnych. (Dz.U. 1999 r. Nr 75 poz. 846) 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 9 kwietnia 2002 r. w sprawie rodzajów i ilości substancji 

niebezpiecznych, których znajdowanie się w zakładzie decyduje o zaliczeniu go do zakładu o zwiększonym 

ryzyku albo zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. z 2002 r. Nr 58 poz. 535 

z późn. zm.). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14.01.2002r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia 

wody (Dz.U.2002 r. Nr 8, poz. 70). 

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 kwietnia 2008 r. w sprawie szczegółowego sposobu 

stosowania nawozów oraz prowadzenia szkoleń z zakresu ich stosowania (Dz.U. 2008 r. Nr 80, poz. 479 z późn. 

zm.). 

Rozporządzenie Ministra Środowiska z 22 kwietnia 2011 r., w sprawie standardów emisyjnych z instalacji (Dz. U. 

2011 r., Nr 95, poz. 558) 

Rozporządzenie Ministra Środowiska z 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. 2001 r. Nr 112, 

poz. 1206). 

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

środowisku (Dz. U. 2007 r. Nr 120 poz. 826 z późn. zm.). 

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 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. 2006 r. nr 137 poz. 984 z późn. zm.). 

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych 

substancji w powietrzu (Dz. U. 2010r. Nr 16, poz.87). 

Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w 

powietrzu (Dz. U. 2012 Nr 0, poz. 1031). 
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Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 listopada 2008 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia 

pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody (Dz.U.2008r. Nr 206, poz.1291). 

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002 r. w sprawie standardów jakości gleby oraz 

standardów jakości ziemi (Dz.U. 2002 r. r 165, poz. 1359) 

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

oddziaływać na środowisko (Dz.U. 2010 r. Nr 213 poz.1397) 

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i rozwoju wsi z dnia 15 lutego 2010 r., w sprawie wymagań i sposobów 

postępowania przy utrzymywaniu gatunków zwierząt gospodarskich, dla których normy ochrony zostały 

określone w przepisach Unii Europejskiej (Dz. U. 2010 r. Nr 56, poz. 344) 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń 

używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do Środowiska (Dz. U. 2005 Nr 263 poz. 2202, z 

późn. zm.) 

Dokument referencyjny BREF dotyczący Najlepszych Dostępnych Technik dla intensywnego chowu drobiu i 

świń (Reference Dokument on Best Available Techniques for Intensiva Reading of Poultry and Pigs), lipiec 2003, 

tłumaczenie MŚ 2005r. 

 



Raport o oddziaływaniu na środowisko planowanego przedsięwzięcia 

 

 

 

 
ZAKŁAD OCHRONY ŚRODOWISKA INWEST EKO SP. J. LUTY 2013 r. 

/ (0048-41) 343-15-17 

 e-mail: inwesteko@inwesteko.pl 
str. 9 

 

 

2. Opis planowanego przedsięwzięcia 

2.1 Charakterystyka przedsięwzięcia 

2.1.1 Lokalizacja przedsięwzięcia 

Planowane przedsięwzięcie położone jest na działkach o nr 440/4 i 440/5 w miejscowości 

Brzegi, gmina Sobków, powiat jędrzejowski, województwo świętokrzyskie. Analizowany obszar 

nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.  

Działki, na których zlokalizowane będzie przedsięwzięcie położone są w obrębie gruntów 

rolnych oraz w terenach istniejących lasów. Zgodnie ze studium gminy Sobków na północ od 

terenu planowanego przedsięwzięcia przebiega projektowana droga ekspresowa wraz z obszarem 

ograniczonego użytkowania. Zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska obszar ograniczonego 

użytkowania ustanawia się dla trasy komunikacyjnej, gdy nie ma możliwości zastosowania 

technicznych rozwiązań walki z hałasem. Tego typu działania pozwalają ograniczyć budowę 

nowych obiektów podlegających ochronie akustycznej na terenach zagrożonych. W przypadku 

planowanego przedsięwzięcia jego zakres nie obejmuje budowy obiektów podlegających ochronie 

akustycznej.  

Tereny zabudowy mieszkaniowej – zagrodowej znajdują się w odległościach 

przekraczających 900 m. Najbliższe tereny zabudowy zagrodowej znajdują się w miejscowościach: 

Ossowa, Miąsowa, Brzegi.  

2.1.2 Istniejące zagospodarowanie terenu 

W stanie istniejącym teren inwestycji jest niezbudowany i użytkowany rolniczo. Działki, na 

których zlokalizowane będzie przedsięwzięcie położone są w obrębie gruntów rolnych wskazanych 

w studium do zagospodarowania wielofunkcyjnego oraz częściowo w terenach istniejących lasów. 

Przez działki nr 440/4 i 440/5 nie przebiegają żadne sieci kanalizacyjne (sanitarna, deszczowa, 

wodociągowa). Działka 440/4 ma powierzchnię 13,0237 ha natomiast działka 440/5 – 0,4862 ha. 

Realizacja planowanego przedsięwzięcia przebiegać będzie na działce o nr 440/4, natomiast działka 

440/5 wchodząca w skład terenu przedsięwzięcia, która pokryta jest częściowo lasem pozostanie 

niezmieniona. 

Tereny bezpośrednio sąsiadujące z obszarem inwestycji są niezabudowane i użytkowane 

rolniczo. Częściowo tereny sąsiednie stanowi las. Na północ od terenu planowanego 

przedsięwzięcia przebiega droga ekspresowa S7, po wschodniej i południowej stronie znajduje się 

las i użytki rolne, natomiast po zachodniej stronie użytki rolne. W kierunku zachodnim, poza 

obszarem planowego przedsięwzięcia, w rejonie działki 381/2 znajduje się stacja benzynowa. 

Dojazd do terenu przedsięwzięcia zapewniony zostanie poprzez działkę nr 48, która posiada 

połączenie z istniejącą drogą gruntową a dalej z istniejącą drogą gminną i S7.  

2.1.3 Projektowane zagospodarowanie terenu 

Planowane przedsięwzięcie realizowane będzie na działkach nr 440/4 i 440/5  

w miejscowości Brzegi, gm Sobków. Za powierzchnię terenu, na którym realizowane będzie 

przedsięwzięcie przyjęto wielkość ok. 13,5099 ha. 
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W niniejszym raporcie na podstawie koncepcji zagospodarowania terenu oszacowano, że 

całkowita powierzchnia zabudowy obejmuje ok. 4,56 ha w tym: 

 powierzchnie utwardzone (drogi wewnętrzne, podjazdy itp.) ok. 1,015 ha 

 powierzchnie zabudowy budynków ok. 3,546 ha 

 

Zakres planowanego przedsięwzięcia nie obejmuje budowy parkingów. Samochody będą 

parkowane wzdłuż utwardzonych dróg. 

Teren pod zabudowę planowanych obiektów pozbawiony jest roślinności średniej i 

wysokiej, w związku z czym nie ma konieczności prowadzenia wycinki drzew i krzewów. Teren 

pokryty lasem nie koliduje z planowanymi obiektami fermy i pozostanie niezmieniony.  

 

Powierzchnia dachów na tym etapie jest trudna do oszacowania, ponieważ na obecnym 

etapie dysponowano jedynie koncepcją zagospodarowania terenu (brak jest projektu budowlanego) 

i całkowita powierzchnia połaci dachowej nie jest znana. W niniejszym raporcie za powierzchnię 

połaci dachowej przyjęto powierzchnię zabudowy budynków, ale należy mieć na uwadze, że na 

etapie wykonywania projektu budowlanego wielkość powierzchnia połaci dachowej będzie różna 

od powierzchni zabudowy.  

 

Projektowane zagospodarowanie terenu obejmuje budowę fermy drobiu p. Beaty Smulskiej, 

które przebiegać będzie w dwóch etapach: 

Etap I – budowa 6 budynków inwentarskich nr 1-6, 

Etap II – budowa 6 budynków inwentarskich nr 7-12. 

Na terenie przedmiotowej fermy drobiu docelowo zlokalizowanych będzie:  

 12 budynków inwentarskich (kurników) do ściołowego chowu brojlerów, 

 12 silosów do magazynowania paszy 

 18 zbiorników do magazynowania gazu płynnego, 

 30 szczelne zbiorniki bezodpływowe na ścieki przemysłowe, 

 1 szczelny zbiornik bezodpływowy na ścieki bytowe, 

 zadaszona płyta na konfiskatory do magazynowania sztuk padłych, 

 budynek administracyjno-socjalny, 

 budynek techniczny z hydrofornią, magazynem, pomieszczeniem na agregaty prądotwórcze 

i dwa zbiorniki dwupłaszczowe na olej opałowy o poj. ok. 1 m
3
 oraz stację 

transformatorową  

 stodoła, 

 studnia – szt 2 

 

Budowa fermy drobiu będzie przebiegała etapowo: 

I etap budowy będzie obejmował: 

 6 budynków inwentarskich (kurników) do ściołowego chowu brojlerów, 

 6 silosów do magazynowania paszy, 

 9 zbiorników do magazynowania gazu płynnego, 

 15 szczelnych zbiorników bezodpływowych na ścieki przemysłowe o pojemności ok. 1 m
3
 

każdy, 
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 1 szczelny zbiornik bezodpływowy na ścieki bytowe o pojemności ok. 10 m
3
, 

 zadaszona płyta na konfiskator do magazynowania sztuk padłych 

 budynek administracyjno-socjalny, 

 budynek techniczny z hydrofornią, magazynem, pomieszczeniem na agregaty prądotwórcze 

i stację transformatorową, 

 stodoła, 

 studnie – 2 szt 

II etap budowy będzie obejmował: 

 6 budynków inwentarskich (kurników) do ściołowego chowu brojlerów, 

 6 silosów do magazynowania paszy, 

 9 zbiorników do magazynowania gazu płynnego, 

 15 szczelnych zbiorników bezodpływowych na ścieki przemysłowe o pojemności ok. 1 m
3
 

każdy, 

Teren fermy drobiu będzie ogrodzony i oświetlony. Wjazdy będą zabezpieczone 

zamkniętymi bramami. Dojazdy i dojścia do budynków będą utwardzone. 

Na terenie projektowanej fermy nie planuje się instalowania kontenera z systemem 

chłodniczym do czasowego przechowywania odpadów w postaci padliny. 

 

Charakterystyka instalacji 

Ferma drobiu p. Beaty Smulskiej docelowo będzie się składać z 12 budynków inwentarskich  

o następujących parametrach technicznych (dla jednego kurnika): 

 powierzchnia zabudowy kurnika ok. 2835,04 m
2
  

 powierzchnia użytkowa kurnika: ok. 2700 m
2
 

Kurniki wyposażone będą w niezbędne instalacje konieczne do ich funkcjonowania, które 

opisano w dalszej części niniejszego rozdziału.  

 

Na terenie Fermy będzie się również znajdować: 

 12 silosów na paszę o pojemności 25 Mg każdy (po 1 na każdy kurnik), 

 18 zbiorników na gaz płynny o pojemności 6400 dm
3
 każdy, 

 zadaszona płyta na konfiskator do magazynowania sztuk padłych, 

 30 szczelne zbiorniki bezodpływowe o pojemności 1 m
3
 każdy na ścieki porządkowe z 

mycia i dezynfekcji urządzeń i pomieszczeń kurników oraz na odcieki z kurników, 

 sterownie przy każdym z kurników 

 1 szczelny zbiornik bezodpływowy na ścieki bytowe o pojemności ok. 10 m
3
, 

 budynek administracyjno-socjalny, 

 budynek techniczny z hydrofornią, magazynem, pomieszczeniem na agregaty prądotwórcze 

– 2 szt. i stację transformatorową, 

 stodoła, 

 studnie – 2 szt 

Budynki kurników będą obiektami wolnostojącymi, parterowymi, niepodpiwniczonymi,  

o wymiarach po zewnętrznym obrysie ścian hali kurnika 150,8 m x 18,8 m. Podłogi będą szczelnie 

wybetonowane i dodatkowo uszczelnione folią. Budynki kurników składać się będą  
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z jednonawowej hali produkcyjnej i dostawionego pomieszczenia technicznego. W szczytowej 

ścianie znajdować się będą wrota wjazdowe o rozmiarach ok. 3 m x 3 m. Przed każdymi wrotami 

znajdować się będzie utwardzona płyta, która będzie posiadała rynnę ściekową, odprowadzającą 

odcieki do lokalnego, szczelnego zbiornika bezodpływowego. 

W budynkach wydzielona będzie część do obsługi technicznej kurnika (tzw. sterownia). 

 

Procesy i czynności związane z chowem brojlerów są sterowane komputerowo. Wspomniany 

sposób sterowania dotyczy systemów:  

 zadawania paszy, 

 kontroli środowiska wewnątrz kurnika oraz sterowania wentylacją z elektronicznym 

kontrolerem do optymalizacji warunków środowiskowych w kurniku (chłodzenie, 

wilgotność, temperatura, włączanie poszczególnych sekcji wentylacji w zależności od 

warunków wewnątrz, jak i na zewnątrz kurników), 

 elektrycznego, 

 alarmowego, reagującego na: zanik napięcia, temperaturę minimalną i maksymalną, brak 

wody w poidełkach, złe funkcjonowanie systemu karmienia. 

Obiekty wyposażone będą w instalacje wod.–kan., wentylacji, ogrzewania, elektryczne  

i odgromowe. 

 

1. Wentylacja kurników 

Wentylacja każdego kurnika 1 – 12 – typ mieszany z 8 wentylatorami Air Master typu EM  

o wydajności ok. 36 000 Nm
3
/h każdy w ścianie szczytowej i 14 wentylatorami kominowymi CL 

650 o wydajności ok. 12 000 - 12500 Nm
3
/h każdy. 

Nawiew powietrza odbywa się za pomocą otworów nawiewnych znajdujących się  

w bocznych ścianach kurnika. Dla zobrazowania działania wentylatorów szczytowych, poniżej na 

rysunku, zaprezentowano podobny schemat działania wentylatorów bocznych.  

 

 

Rysunek 1. Schemat obiegu powietrza w kurniku i działania wentylatorów bocznych. 
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Rysunek 2. Przykład wentylatorów kominowych typu CL. 

 

W kurnikach zastosowano wentylację kominową typu „Multistep”. Metoda sterowania 

wentylacją „Multistep” jest najnowszym osiągnięciem w tej dziedzinie. W porównaniu  

z konwencjonalnym systemem podciśnieniowym obniża koszty zużycia energii o 40 do 70 % 

rocznie. „Mózgiem” systemu jest komputer klimatyzacyjny Viper TOUCH. Steruje on obrotami 

jednego wentylatora w zakresie od 0 do 100 %, podczas gdy reszta włączana jest w grupach z pełną 

wydajnością, kiedy sytuacja tego wymaga. „Multistep” zapewnia stabilne wartości ciśnienia w 

budynku. Komputer klimatyzacyjny dostarcza danych dotyczących wydajności poszczególnych 

wentylatorów, ponadto automatycznie sprawdza, czy poszczególne wentylatory włączają się we 

właściwym czasie. 

Wentylatory umieszczone na dachu będą funkcjonowały ze zmienną wydajnością przez cały 

czas chowu brojlera. Przy wzroście temperatury w kurniku powyżej optymalnej dla 4 i 5 fazy 

chowu – latem – włączane będą automatycznie poszczególne sekcje wentylatorów EM 

umieszczonych w szczytowej ścianie kurnika. W okresie zimy wentylatory te będą wyłączone, a ich 

wyloty zabezpieczone płytami. 

Maksymalny wskaźnik wymiany powietrza przy temperaturze zewnętrznej ok. 30 °C wynosi 

dla brojlerów 5,0 m
3
/h/kg masy ciała. 

 

2. Ogrzewanie kurników 

Do ogrzewania kurników w pierwszej fazie cyklu chowu stosowany będzie gaz płynny 

propan. Na Fermie Drobiu gaz magazynowany będzie w 18 zbiornikach o pojemności 6400 m
3
 

każdy i przewodami rurowymi doprowadzany do instalacji grzewczych w kurnikach. 

Ogrzewanie każdej z hal odbywać się będzie za pomocą 8 nagrzewnic gazowych Jet-Master 

GP 70 na gaz płynny o wydmuchu bezpośrednim, każda o mocy do ok. 95 kW. 

Spaliny odprowadzane będą wraz z powietrzem wentylacyjnym wentylatorami dachowymi. 
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Rysunek 3. Przykład nagrzewnicy. 

 
3. Instalacja wodociągowa 

Woda do kurników oraz budynku socjalno–magazynowego i dla celów p. pożarowych 

dostarczana będzie z własnych studni 2 szt. 

Warunki eksploatacji ujęcia zostaną określone na etapie wystąpienia z wnioskiem o wydanie 

pozwolenia zintegrowanego (zgodnie z art. 202 ust. 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo 

ochrony środowiska). Operat wodno-prawny na pobór wód podziemnych zostanie dołączony do 

wyżej wymienionego wniosku. 

 W rejonie planowanego przedsięwzięcia brak sieci wodociągowej, w związku z czym dla 

pokrycia zapotrzebowania na wodę planowanej fermy w wysokości ok. 25,25 m
3
/h przewiduje się 

ujęcie o wydajności ok. 30 m
3
/h składające się z dwóch studni: zasadniczej i awaryjnej.  

 

4. Instalacja kanalizacyjna 

Ścieki bytowe powstające w budynku administracyjno-socjalnym będą odprowadzane 

przewodami kanalizacyjnymi do lokalnego, betonowego zbiornika bezodpływowego o pojemności 

ok. 10 m
3
.  

Ścieki technologiczne powstające przy myciu urządzeń i pomieszczeń kurników, odcieki z 

płyt przed kurnikami w trakcie wypychania obornika po zakończeniu każdego cyklu chowu 

odprowadzane będą rurami kanalizacyjnymi do szczelnych zbiorników bezodpływowych. 

Każda para kurników wyposażona będzie w 5 zbiorników bezodpływowych o pojemności 

1,0 m
3
 każdy. W sumie na terenie planowanego przedsięwzięcia znajdzie się 30 szt. takich 

zbiorników. 

Powstające na terenie fermy ścieki będą wywożone do oczyszczalni ścieków, na podstawie 

umowy, którą Inwestor zawrze z posiadającą stosowne uprawnienia firmą. 

 

5. Instalacja elektryczna 

Ferma zaopatrywana będzie z lokalnej sieci energoelektrycznej – moc przyłączeniowa – 

375kW. W budynku technicznym będzie zlokalizowana stacja transformatorowa z transformatorem 

dobranym do planowanego obciążenia oraz dwa źródła awaryjnego zasilania energetycznego 

agregaty prądotwórcze o mocy 360 kW ( 25 kW x 12 kurników + 20%) każdy. 

 

 

 

 



Raport o oddziaływaniu na środowisko planowanego przedsięwzięcia 

 

 

 

 
ZAKŁAD OCHRONY ŚRODOWISKA INWEST EKO SP. J. LUTY 2013 r. 

/ (0048-41) 343-15-17 

 e-mail: inwesteko@inwesteko.pl 
str. 15 

 

6. System zadawania paszy  

Zadawanie paszy w każdym kurniku odbywać się będzie za pomocą 5 linii paszociągu z 

karmnikami BIG PAN 330. Odległość pomiędzy poszczególnymi stanowiskami podawania paszy 

wynosić będzie ok. 0,75 m. 

Pasza dostarczana będzie z silosów paszowych znajdujących się na zewnątrz budynku za 

pomocą przenośnika spiralnego FlexVey. Przy każdym kurniku, czyli 12 szt., znajdować się będzie 

silos paszowy o pojemności 25 Mg, z podajnikiem spiralnym paszy Flex-Vey 90. Przeładunek 

dokonywany będzie pneumatycznie. 

 

 
Rysunek 4. Przykład paszociągu z karmnikami typu BIG PAN. 

 

7. System pojenia  

Ptaki w kurnikach pojone będą wodą z własnego ujęcia. Pojenie odbywać się będzie za 

pomocą poideł smoczkowo-miseczkowych. Planuje się instalację 6 linii poideł w każdym budynku. 

Poidła ustawione będą w odległości co 0,25 m. 

 

 
Rysunek 5. Przykład systemu pojenia. 

 

2.2 Warunki użytkowania terenu w fazie budowy i eksploatacji 

W fazie realizacji i likwidacji zaleca się, aby: 

1) podczas realizacji przedsięwzięcia należy korzystać ze sprzętu budowlanego spełniającego 

normy w zakresie emisji hałasu i zanieczyszczeń gazowych,  

2) wszelkie prace związane z robotami ziemnymi w trakcie realizacji inwestycji powinny być 

prowadzone w sposób ograniczający ich wpływ na stosunki wodne terenu, 

3) sprzęt transportowy i budowlany podczas prowadzenia robót był sprawny, aby nie dopuścić 

do niekontrolowanego wycieku olejów, 
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4) w przypadku niekontrolowanego wycieku olejów, substancji należy przedsięwziąć stosowne 

środki w celu usunięcia zanieczyszczenia – zebranie rozlanych cieczy za pomocą sorbentów 

i przekazanie specjalistycznej firmie posiadającej odpowiednie zezwolenia na gospodarkę 

odpadami, 

5) wyznaczyć miejsce utwardzone przeznaczone do usuwania przyczyn awarii maszyn,  

6) po zakończeniu prac montażowych, teren budowy oczyścić z wszelkich zalegających 

zanieczyszczeń i odpadów 

7) odpady powstające w trakcie realizacji i likwidacji przedsięwzięcia należy maksymalne 

wykorzystać lub przekazać specjalistycznym firmom w ramach ich odzysku lub 

unieszkodliwiania 

 

W fazie eksploatacji zaleca się, aby: 

1) działalność produkcyjna nie powodowała przekroczenia standardów jakości środowiska 

poza terenem, do którego inwestor posiada tytuł prawny,  

2) wielkość emisji gazów i pyłów wprowadzanych do powietrza atmosferycznego nie może 

przekraczać wartości określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 22 

kwietnia 2011 r. w sprawie standardów emisyjnych z instalacji (Dz. U. 2011 r. Nr 95, poz. 

558),  

3) poziom hałasu przenikającego do środowiska nie przekraczał wartości określonych  

w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie 

dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2007 r. Nr 120 poz. 826 z późn. 

zm.),  

4) wytwórca odpadów powstałych podczas eksploatacji przedsięwzięcia postępował  

z wytworzonymi odpadami zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o odpadach z dnia 

14 grudnia 2012 r. (Dz. U. 2013 r. Nr 0 poz. 21),  

5) odpady były gromadzone selektywnie w bezpieczny dla środowiska sposób. Odbiorcami 

odpadów powinny być specjalistyczne firmy, posiadające stosowne zezwolenia właściwego 

organu na prowadzenie działalności w zakresie gospodarki odpadami,  

6) sprzęt transportowy i maszyny w fazie eksploatacji przedsięwzięcia były sprawne, aby nie 

dopuścić do niekontrolowanego wycieku olejów, 

7) w przypadku niekontrolowanego wycieku olejów, substancji należy przedsięwziąć stosowne 

środki w celu usunięcia zanieczyszczenia 

8) ścieki przemysłowe i socjalno-bytowe należy gromadzić w bezodpływowych zbiornikach,  

a następnie przekazywać wozami asenizacyjnymi do oczyszczalni ścieków.  

2.3 Główne cechy charakterystyczne procesów produkcyjnych 

Technologia produkcji  

Zasadą fermy będzie utrzymanie na całej fermie ptaków tego samego gatunku w jednej 

grupie wiekowej według zasady „wszystko pełne/ wszystko puste” (all in/all out). Cykl chowu 

wynosi max. 40 dni. Rocznie na każdy kurnik przypada 7 cykli chowu.  

Po wyczyszczeniu i wymyciu wodą pod wysokim ciśnieniem oraz dezynfekcji urządzeń  

i pomieszczeń, ściółka oraz wyposażenie kurnika przygotowane będą na 3 dni przed wstawieniem 

stada. 
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Materiałem na ściółkę jest słoma w ilości ok. 1,6 kg materiału ściółkowego na 1 m
2
. 

Budynki inwentarskie przed zasiedleniem ogrzewane będą przez 24 godziny w okresie wiosenno-

letnim oraz co najmniej 48 godzin w okresie jesienno-zimowym. 

Pisklęta stanowiące podstawowy surowiec dostarczane będą z zewnątrz przez zakład wylęgu drobiu 

w ilości: 

ok. 61 000 szt/każdy kurnik, 

tj. ok. 22,6 szt./m
2
 powierzchni kurnika. 

W okresie pierwszych tygodni liczebność stada maleje z powodu naturalnego ubytku od 2-3 

%. Po 4-5 tygodniach chowu zdejmuje się ok. 30% tj. ok. 17 750 szt/każdy kurnik (tzw. selekcja 

oraz kurczęta grilowe). Zasiedlenie po 5 tygodniu chowu wynosi ok. 15 szt./m
2
 powierzchni 

kurnika. 

 

Tabela 1. Zmiana obsady w każdym z kurników w czasie cyklu chowu. 

Powierzchnia kurnika dostępna dla ptaków m
2
/kurnik 2 700 

Początkowa obsada kurnika 
szt/kurnik 61 000 

szt/m
2
 22,6 

Upadki 
% 3 

szt/kurnik 1 830 

Obsada kurnika przed ubiórką 
szt/kurnik 59 170 

szt/m
2
 21,9 

średnia waga jednego ptaka w czasie ubiórki 
kg/szt 1,93 

kg/m
2
 42,3 

Ubiórka w 34 dniu chowu 
% 30 

szt/kurnik 17 751 

Obsada kurnika na końcu cyklu 
szt/kurnik 41 419 

szt/m
2
 15,3 

średnia waga jednego ptaka na końcu cyklu 
kg/szt 2,4 

kg/m
2
 36,8 

 

Rozporządzenie 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) dopuszcza maksymalne zagęszczenie obsady do 39 kg/m
2
 pod warunkiem, że kurnik spełnia 

wymagania określone w § 35, 36 i 37 w/w rozporządzenia.  

Planowane kurniki będą spełniały wymagania określone w § 35, 36 i 37 Rozporządzenia 

Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 lutego 2010 r. w tym w szczególności stężenie 

mierzone na poziomie głów kurcząt: 

 amoniaku nie przekroczy 20 ppm, 

 dwutlenku węgla nie przekroczy 3000 ppm. 

Pomiar stężeń w/w substancji będzie prowadzony okresowo, przenośnymi miernikami 

będącymi na wyposażeniu fermy. 

Proces technologiczny chowu polega na: 

 obsadzeniu kurników pisklętami jednodniowymi i zapewnieniu temperatury ok. 33-34°C, 

 po trzecim tygodniu życia zapewnieniu w pomieszczeniu temperatury 22 °C, 

 regularnym dostarczaniu paszy, 
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 regularnym pojeniu wodą, 

 opiece weterynaryjnej, 

 ewentualnym podawaniu lekarstw i witamin (w przypadku nakazu podania przez służby 

weterynaryjne) , 

 sprzedaży brojlerów, 

 wywiezieniu i zagospodarowaniu powstałego obornika po zakończonym cyklu chowu, 

 myciu i dezynfekcji kurników. 

Żywienie kurcząt na Fermie oparte będzie na gotowych mieszankach paszowych odpowiednich 

dla etapu chowu, dostarczanych na Fermę z zewnątrz. Pasza w postaci granulowanej zadawana 

będzie systemem paszociągów z silosów magazynowych. 

Zużycie pasz kształtuje się na poziomie ok. 3,9 kg /ptaka/cykl. 

Po zakończeniu cyklu chowu odchowane brojlery będą oddawane do ubojni. 

Czyszczenie budynków inwentarskich – wypychanie obornika, omiatanie, mycie i 

dezynfekcja wykonywane będą przez firmy zewnętrzne, jak również przez pracowników Fermy 

zgodnie z instrukcją dezynfekcji pomieszczeń inwentarskich. Na fermie wdrożony zostanie 

Program Profilaktyki i Zwalczania Szkodników, zapewniający niedopuszczenie do migracji 

szkodników na teren Fermy oraz do zasiedlenia jego budynków. 

Program realizowany będzie m. in. poprzez funkcjonującą barierę ochronną wokół Fermy, 

jaką stanowić będą odpowiednio rozstawione karmniki deratyzacyjne z rodentycydami. 

Obsługa karmników prowadzona będzie przez firmę posiadającą w tym zakresie stosowne 

zezwolenia, na podstawie zawartej umowy. 

 

Parametry charakterystyczne i zdolność produkcyjna 

Maksymalna wydajność (zdolność produkcyjna) fermy drobiu 

Maksymalna zdolność produkcyjna instalacji wynosić będzie 732 000 szt. brojlerów /cykl  

i 5 124 000 szt. brojlerów /rok. 

W tabeli poniżej zestawiono parametry charakterystyczne i zdolność produkcyjną instalacji 

do chowu brojlerów. 

 

Tabela 2. Parametry charakterystyczne chowu brojlerów dla całej instalacji. 

Ilość kurników szt. 12 

Obsada kurników – ilość brojlerów 
szt./cykl 732 000 

szt./rok 5 124 000 

Zużycie wody do pojenia ptaków 
m

3
/instalację/cykl 5 673 

m
3
/instalację/rok 39 711 

Zużycie wody do mycia i dezynfekcji kurników 
m

3
/instalację/cykl 42 

m
3
/instalację/rok 294 

Zużycie paszy 
Mg/instalację/cykl 2 854,8 

Mg/instalację/rok 19 983,6 

Zużycie energii elektrycznej kWh/instalację/rok 975 024 

Zużycie gazu m
3
/instalację/rok 2640 

Ilość zużytej słomy 
Mg/instalację/cykl 51,84 

Mg/instalację/rok 363 

Ilość powstającego obornika 
Mg/instalację/cykl 1061,4 

Mg/instalację/rok 7 729,8 
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Tabela 3. Maksymalna wydajność (zdolność produkcyjna) określona dla jednego kurnika. 

Kurnik nr 1- 12 

Rodzaj chowu rodzaj  ściółkowy 

Powierzchnia użytkowa kurnika m
2
 2 700 m

2
 

Ilość cykli szt./ rok 7 

 

Obsada kurnika- ilość brojlerów 

szt./ cykl 61 000  

szt./ rok 427 000  

kg/ m
2
 <39 

Woda 

System pojenia rodzaj Poidła smoczkowo- miseczkowe 

 

Zużycie wody- średnie  

w kurniku do pojenia 

dm
3
/ ptaka/ cykl 7,75 

dm
3
/ stanowisko/ rok 54,25 

m
3
/ kurnik/ cykl 473 

m
3
/ kurnik/ rok 3311 

Zużycie wody- średnie  

w kurniku do mycia i dezynfekcji 

m
3
/ kurnik/ cykl 3,5 

m
3
/ kurnik/ rok 24,5 

Pasza 

System podawania paszy  rodzaj automatyczny 

Rodzaj stosowanej paszy Gotowe mieszanki pełnoporcjowe 

Przechowywanie paszy Silos paszowy 25 Mg, załadunek pneumatyczny 

System transportu paszy Spiralny podajnik paszy 

 

Zużycie paszy- średnie w kurniku 

kg/ ptaka/ cykl 3,9 

kg/ stanowisko/ rok 27,3 

Mg/ kurnik/ cykl 238 

Mg/ kurnik/ rok 1666 

Ściółka 

Rodzaj ściółki rodzaj  Słoma 

 

Zużycie ściółki- średnie w kurniku 

kg/ ptaka/ cykl 0,071 

kg/ stanowisko/ rok 0,5 

Mg/ kurnik/ cykl 4,33 

Mg/ kurnik/ rok 30,317 

Obornik 

Sposób usuwania obornika Mechaniczny załadunek koparką na przyczepę 

 

Średnia ilość powstającego obornika 

kg/ ptaka/ cykl 1,45 

kg/ stanowisko/ rok 10,17 

Mg/ kurnik/ cykl 88,45 

Mg/ kurnik/ rok 619,15 

Wentylacja  

 

 

 

Rodzaj 

wentylacji 

 

Mechaniczna 

Szczytowa 

Typ wentylatora Air -Master EM- 

Wydatek                                     m
3
/ h 36 000 

Szt./ kurnik 8 

Łączny wydatek                          m
3
/ h 288 000 

 

Mechaniczna 

Góra 

Typ wentylatora Komin wentylacyjny CL 650 

Wydatek                                     m
3
/ h 12 500 

Szt./ kurnik 14 

Łączny wydatek 175 000 

Maksymalny wydatek  

wszystkich wentylatorów 

                                                    m
3
/ h 2 100 000 

Ogrzewanie  

 

Ogrzewanie kurników 

Rodzaj  Nagrzewnica Jet- Master typ GP na 

gaz płynny o mocy do ok. 95 kW 

Szt./ kurnik 8 

Gaz 

Zużycie gazu propan- butan m
3
/ kurnik/ rok 220 m

3
/kurnik/rok 

Energia elektryczna 

Zużycie energii elektrycznej w kWh/ ptaka/ dzień 0,0037 
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kurniku w czasie trwania cyklu 

produkcyjnego 

kWh/ ptaka cykl 0,148 

kWh/ kurnik/ m-c 6771 

Średnie zużycie energii elektrycznej 

w kurniku, obejmujące również 

okresy poza cyklami produkcyjnymi 

kWh/ kurnik/ rok 81252 

 

Substancje i materiały 

Podstawowymi substancjami i materiałami stosowanymi na Fermie będą: 

 materiał do chowu (pisklęta), 

 pasza do karmienia ptaków, 

 preparaty witaminowe, 

 woda do pojenia, 

 preparaty do dezynfekcji pustych kurników i do dezynfekcji bieżącej, 

 ściółka (słoma), 

 dodawany do ściółki, preparat do redukcji emisji amoniaku. 

 

Materiał do chowu 

Pisklęta dostarczane będą na Fermę z zakładu wylęgowego, z przeznaczeniem ich do tuczu, 

a następnie sprzedaży do zakładu ubojowego. 

 

Woda 

Woda będzie dostarczana na fermę z własnych studni.  

Zużycie wody do pojenia 

Średnie zużycie wody do pojenia ptaków wynosi ok.7,75 dm3/ptak/cykl, tj. ok. 54,25 

dm
3
/stanowisko/rok i leży w średnim zakresie wielkości podanych przez BREF. 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia 

przeciętnych norm zużycia wody podaje wielkość 0,5 dm
3
/ptaka/dobę jako przeciętne zużycie wody 

w cyklu chowu brojlera. 

W praktyce, rzeczywiste średnio dobowe zużycie wody jest znacznie niższe, i przy 

wskaźniku ok. 7,75dm
3
/ptak/cykl wynosi 0,19 dm

3
/ptaka/dobę, 

(7,75 dm
3
/ptaka/cykl : 40 dni/cykl= 0,19 dm

3
/ptaka/dobę ) 

 

Biorąc pod uwagę: 

obsada – 732 000 sztuk/cykl 

liczba cykli w roku – 7 

to zużycie wody równa się: 

7,75 l/sz./cykl × 732 000 = 5 673 000 l/cykl = 5 673 m
3
/cykl x 7 = 39 711 m

3
/rok) 

 

W przypadku hodowli drobiu obliczono maksymalne dobowe zapotrzebowanie (Qmax
d
) oraz 

średnie (Qsr
h
) i maksymalne godzinowe zapotrzebowanie (Qmax

h
) z następujących wzorów: 

 

Qśr
d
 = M * N [m

3
/d] – średnie dobowe zapotrzebowanie na wodę 

Qśr
h 

= Qmax
d
 /24 [m

3
/h] – średnie godzinowe zapotrzebowanie na wodę 
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Qmax
d

 = Qsr
d

 * Nd [m
3
/d] – maksymalne dobowe zapotrzebowanie na wodę 

Qmax
h 

= Qśr
h
 * Nh, [m

3
/h] - maksymalne godzinowe zapotrzebowanie na wodę 

 

gdzie:  

N – jednostkowe średnie dobowe zapotrzebowanie, N = 0,0005 m
3
/ptaka/dobę 

M – jednostka; M = 732000 sztuk 

Nd – współczynnik nierównomierności dobowej rozbioru; Nd = 1,1 

Nh- współczynnik nierównomierności godzinowej rozbioru; Nh = 1,5 

Zapotrzebowanie na wodę dla instalacji przedstawia się następująco:  

Qśr
d 
[m

3
/d] Qśr

h 
[m

3
/h] Qmax

d 
[m

3
/d] Qmax

h
 [m

3
/h] 

366 16,78 402,6 25,16 

 

 

Woda na cele dezynfekcji 

Po zakończeniu cyklu chowu z kurników usuwany będzie obornik, podłoga zostanie 

dokładnie zamieciona, a następnie umyta urządzeniem typu Karcher o wydajności 0,5 m
3
/h przez 

ok. 6-7 godzin (dla jednego kurnika). 

 

Dane Jednostka Zużycie wody w kurniku do mycia i dezynfekcji 

0,5 m
3
/h wydajność karchera 

7 h czas mycia kurnika po cyklu 

3,5 m
3
 zużycie wody na mycie po każdym cyklu 

24,5 m
3
 zużycie wody na mycie kurnika na rok  

 

Biorąc pod uwagę: 

12 kurników  

ilość zabiegów w ciągu roku: 7 (po każdym cyklu produkcyjnym) 

stąd zużycie wody = 3,5 m
3
/czyszczenie x 12 kurników = 42 m

3
/czyszczenie

 
x 7 = 294 m

3
/rok 

 

Całkowite zużycie wody przez instalację: 

5 673m
3
/cykl + 42 m

3
/czyszczenie = 5715 m

3
/cykl  

39 711 m
3
/rok + 294 m

3
/rok = 40005 m

3
/rok 

 

Zużycie wody na cele socjalno – bytowe: 

Przewidywana ilość pracowników wyniesie 8 osób, w tym 1 kierownik fermy, pozostali – 

pracownicy produkcyjni. Będą oni korzystać z zaplecza socjalnego zlokalizowanego w budynku 

administracyjno-socjalnym. 

Jednostkowe zapotrzebowanie na wodę na pracownika – 60 dm
3
/doba (pracownicy 

korzystają z prysznica przed wejściem na fermę). 

Dla celów socjalno-bytowych obliczono maksymalne dobowe zapotrzebowanie (Qmax
d
) oraz 

średnie (Qsr
h
) i maksymalne godzinowe zapotrzebowanie (Qmax

h
) z następujących wzorów: 

 

Qśr
d
 = M * N [m

3
/d] – średnie dobowe zapotrzebowanie na wodę 

Qśr
h 

= Qmax
d
 /24 [m

3
/h] – średnie godzinowe zapotrzebowanie na wodę 
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Qmax
d

 = Qsr
d

 * Nd [m
3
/d] – maksymalne dobowe zapotrzebowanie na wodę 

Qmax
h 

= Qśr
h
 * Nh, [m

3
/h] - maksymalne godzinowe zapotrzebowanie na wodę 

 

gdzie:  

N – jednostkowe średnie dobowe zapotrzebowanie N = 0,06 m
3
/doba 

M – jednostka; M = 8 osób 

Nd – współczynnik nierównomierności dobowej rozbioru; Nd = 1,5 

Nh- współczynnik nierównomierności godzinowej rozbioru; Nh = 3,0 

 

Zapotrzebowanie na wodę na cele socjalno-bytowe przedstawia się następująco:  

Qśr
d 
[m

3
/d] Qśr

h 
[m

3
/h] Qmax

d 
[m

3
/d] Qmax

h
 [m

3
/h] 

0,48 0,03 0,72 0,09 

 

Maksymalne godzinowe zużycie wody dla całego przedsięwzięcia 

Qmax
h
 = 25,16 + 0,09 = 25,25 [m

3
/h] 

Zapotrzebowanie na wodę dla całego przedsięwzięcia wyniesie 25,25 [m
3
/h] 

 

Pasza 

Wg Dokumentu Referencyjnego o Najlepszych Dostępnych Technikach dla Intensywnego 

Chowu Drobiu i Świń, zakres poziomu żywienia dla brojlerów wynosi 3,3-4,5 kg/ptaka/cykl. 

Przyjmując wartość średnią tj. 3,9 kg/ptaka/cykl oraz obsadę 732 000 sztuk/cykl to zużycie paszy 

będzie kształtowało się na następującym poziomie: 

3,9 kg/ptaka/cykl × 732 000 = 2 854,8 Mg/cykl 

2 854,8 Mg/cykl x 7 cykli/rok = 19 983,6 Mg/rok 

 

Pasza dostarczana będzie paszowozami do 12 silosów o pojemności 25 Mg każdy, 

zlokalizowanych obok każdego z kurników. Przeładunek dokonywany będzie pneumatycznie,  

a rozdział paszy będzie następować poprzez sterowany komputerowo system zadawania paszy  

i kontroli wagi silosu. 

Pasze zapewniają prawidłowy rozwój i są zgodne z wymaganiami technologicznymi 

prowadzenia stad brojlerowskich. 

Na fermie obowiązywać będzie trójfazowy program żywienia ptaków starter → grower 

→finisher. 

Starter podawany jest ptakom do skarmiania w postaci kruszonki do około 15 dnia życia.  

Grower granulat od 15 dnia do ostatniego tygodnia tuczu przed sprzedażą stada. 

Finisher w postaci granulatu przez ostatni tydzień tuczu. 

Dostawa paszy odbywać się będzie w zależności od cyklu chowu średnio 1-3 razy  

w tygodniu do każdego z kurników. 

 

Stosowane będą gotowe mieszanki paszowe wg poniższej tabeli. 
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Tabela 4. Charakterystyka stosowanych pasz. 

Brojler Starter Pasza pełnoporcjowana 

Pasza pełnoporcjowana dla 

kurcząt rzeźnych pow. 36 

dni tuczu (14) i do 

10-14 dnia tuczu (14) 

Brojler Finiszer powyżej 

35 dnia tuczu (15) 

białko 21 % Białko 21,5 % Białko 19 % Białko 19 % 

tłuszcz 5 % Włókno 3,5 % Włókno 4 % Tłuszcz 8 % 

włókno 3,5 % Lizyna 1,27 % Lizyna 1,06 % Włókno 4 % 

popiół 6 % Metionina 0,58 % Metionina 0,46 % Popiół 6 % 

lizyna 1,26 % Met + Cyst 1 % Met + Cyst 0,82 % Lizyna 1,14 % 

metionina 0,55 % 

Ca 1,1 % 

P 0,45 % 

Na 0,15 % 

Ca 0,88 % 

P 0,38 % 

Na 0,15 % 

NaCl 1 % (max) 

Metionina 0,50 % 

Składniki dodatkowe 

witaminy A, D3, E, 

siarczan miedzi, 

enzymy, stymulator – 

avitamycyna, 

salinomycyna. 

Stymulator – Avitamycyna + 

Salinomycyna 60 ppm 
Stymulator – Avitamycyna  

Składniki dodatkowe 

witaminy A, D3, E, 

siarczan miedzi, enzymy, 

stymulator – avitamycyna, 

salinomycyna. 

 

Zawartość paszy: 

pszenica, kukurydza, śruta 

sojowa, olej, kreda paszowa, 

fosforan paszowy, 

aminokwasy syntetyczne, 

premixmineralno – 

witaminowy, kwaśny węglan 

sodu, 

enzym, sól 

Zawartość paszy: 

pszenica, pszenżyto, 

kukurydza, olej, smalec, 

kreda paszowa, fosforan 

paszowy, 

aminokwasy syntetyczne, 

premixmineralno – 

witaminowy, kwaśny 

węglan sodu, 

enzym sól 

 

 

Instrukcja żywienia brojlerów zawarta będzie w Księdze dobrej praktyki higienicznej  

i produkcyjnej. 

 

Ściółka 

Stosowanym przez inwestora materiałem na ściółkę będzie słoma. Ilość ściółki stosowanej 

na 1 m
2
 wynosi ok. 1,6 kg. 

Przyjmując powierzchnię użytkową 2700 m
2
 x 12 kurników x 1,6 kg = 51 840 kg/cykl, czyli 

ok. 51,84 Mg/cykl = 362,88 Mg/rok ~ 363 Mg/rok (przyjmując 7 cykli w roku). 

 

Nawóz naturalny 

W przypadku rozpatrywanej instalacji nawozem naturalnym jest obornik. 

Obornik składa się z odchodów zwierzęcych, tj. kału i moczu oraz ze ściółki. W oborniku znajduje 

się przeciętnie 25% suchej masy, a zawartość składników pokarmowych w świeżej masie wynosi 

0,5% azotu, 0,25% fosforu i 0,6% potasu. Jednakże skład chemiczny obornika może ulegać dużym 

zmianom, w zależności od gatunku zwierząt, ich wieku oraz od sposobu żywienia i jakości 

skarmianej paszy, a także od stanu zwierzęcia (zła czy dobra kondycja) i od ilości stosowanej 

ściółki. 

W rozpatrywanym przypadku stałe odchody powstają w pomieszczeniu chowu drobiu, tam 

są gromadzone i okresowo usuwane po każdym cyklu produkcyjnym. Odchody brojlerów są prawie 
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suche o zawartości suchej masy około 60%, co wynika z faktu wymieszania odchodów  

z materiałem ściółki (zrębki, trociny, słoma). Jakość i skład pomiotu zależy od: 

 stosunku ilości paszy do wody, 

 ilości paszy, 

 jakości paszy, 

 ilości ściółki; 

Ilości powstającego obornika w przypadku analizowanej instalacji przedstawiono na 

podstawie Dokumentu Referencyjnego o Najlepszych Dostępnych Technikach dla Intensywnego 

Chowu Drobiu i Świń. 

Zgodnie z powyższym Dokumentem Referencyjnym ilość powstającego obornika kształtuje 

się na poziomie 10,17 kg/miejsce/rok. Przyjmując obsadę – 732 000 sztuk/cykl, ilość powstającego 

obornika będzie wynosiła: 

10,17 kg/miejsce/rok : 7 cykli = 1,45 kg/miejsce/cykl x 732 000 = 1061,4 Mg/cykl (7729,8 

Mg/rok) 

Ponieważ w przypadku analizowanej instalacji nawóz naturalny będzie zbywany w 100%, 

obowiązek sporządzenia planu nawożenia spoczywa na nabywcy nawozu naturalnego.  

Zgodnie z zapisami obowiązującej Ustawy z dnia 10 lipca 2007r. o nawozach i nawożeniu, 

zastosowana w okresie roku dawka nawozu naturalnego nie może zawierać więcej niż 170 kg azotu 

(N) w czystym składniku na 1 ha użytków rolnych.  

Z obliczeń prof. dr hab. Zbigniewa Dobrzańskiego (Akademia Rolnicza we Wrocławiu 

„Zależność między nowoczesnymi systemami...”) wynika, że w typowym kurniku ściołowym 1 

DJP kur produkuje rocznie 9,8 Mg odchodów o zawartości 118 kg N. W analizowanym przypadku 

ilość odchodów wynosi 7429,8 Mg/rok.  

Uwzględniając powyższe dane zawartość azotu dla analizowanego przypadku wyniesie: 

7429,8 Mg/rok x 118 kg N/ 9,8 Mg = 89460,86 kg N 

Przyjmując, że dopuszczalna jest ilość 170 kg azotu na 1 ha, to powierzchnia użytków 

rolnych dla omawianej instalacji wyniesie ok. 526 ha, wg poniższego wyliczenia: 

89460,86 kg N / 170 kg N /ha =~ 526 ha 

 

Zużycie gazu 

Każdy kurnik wyposażony będzie w 8 nagrzewnic gazowych o mocy do ok. 95 kW każda, 

zasilanych gazem płynnym. Nagrzewnice pracują dla potrzeb utrzymania temperatury 34 °C w 

pierwszych dwóch tygodniach chowu brojlerów (w pierwszej fazie cyklu). Spaliny odprowadzane 

będą z powietrzem wentylacyjnym poprzez wentylatory dachowe. 

Maksymalny czas pracy nagrzewnic 2016 h/rok. 

Maksymalne zużycie gazu przez jedną nagrzewnicę wynosi ok. 6,8 kg/h (13,6 dm
3
/h), co 

daje roczne zużycie gazu przez 1 kurnik na poziomie ok. 220 m
3
/kurnik/rok.  

 

Preparaty do mycia i dezynfekcji kurników oraz silosów paszowych 

Do mycia i dezynfekcji kurników, stosowane będą następujące preparaty: TORNAX 

AGRO, CID 2000, DM CID-S, KICK-START, VIROCID, BAYCIDAL, SOLFAC, ECOCID, soda 

kaustyczna, wapno. Substancje dezynfekcyjne rozpylane będą w kurniku pod ciśnieniem. Do 

rozpylania stosowane będą opylacze ciągnikowe oraz przenośne zamgławiacze ręczne. 
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Rozpylane kolejne roztwory dezynfekcyjne osadzają się na wewnętrznych powierzchniach 

kurnika i wysychają przed rozpyleniem następnej substancji. W trakcie dezynfekcji będzie 

wyłączona wentylacja kurnika. 

Substancje dezynfekcyjne dostarczane będą w standardowych opakowaniach transportowo-

handlowych. 

Stosowana metoda dezynfekcji to metoda bezściekowa, która jest obecnie powszechnie 

stosowaną techniką BAT. Treść przykładowej instrukcji dezynfekcji pomieszczeń inwentarskich 

zaprezentowano w załączniku tekstowym nr 1.1. Bilans zużycia preparatów do mycia i dezynfekcji 

kurników stanowi załącznik tekstowy nr 1.2. 

W tabeli poniżej zestawiono rodzaje i prognozowane ilości substancji i preparatów 

niebezpiecznych, które będą stosowane na terenie fermy (preparaty do dezynfekcji kurników po 

zakończonym cyklu chowu oraz do nasączania mat dezynfekcyjnych). Preparaty stosowane będą  

w rozcieńczeniu, zgodnie z instrukcją dezynfekcji. Tabela poniżej klasyfikacji preparatów dotyczy 

preparatów w formie nierozcieńczonej. 

 

Tabela 5. Rodzaje i ilości substancji i preparatów niebezpiecznych występujących na terenie fermy. 
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Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 9 kwietnia 2002 r. w sprawie 

rodzajów i ilości substancji niebezpiecznych, których znajdowanie się w zakładzie decyduje  

o zaliczeniu go do zakładu o zwiększonym ryzyku albo zakładu o dużym ryzyku wystąpienia 

poważnej awarii przemysłowej ( Dz.U. nr 58/02 poz. 535 z późn. zm. ), magazynowane na Fermie 

drobiu ilości substancji niebezpiecznych, decydują iż Ferma nie należy do zakładów o 

zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej. 

 

Preparat do redukcji emisji amoniaku 

Planuje się dodawanie do ściółki, w celu obniżenia emisji amoniaku, preparatu Dryer Cid 

(in. osuszacz). Zgodnie ze źródłami literaturowymi (Współczesna problematyka odorów, M. 

Szynkowska, J. Gwoździak, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 2010 r.), 

zastosowanie wspomnianych preparatów podczas cyklu chowu obniża emisję amoniaku od 40 do 

70 %. W obliczeniach emisji substancji do powietrza, przyjęto obniżenie emisji amoniaku (w 

efekcie zastosowania proszku DRYER CID lub AGRISANU) w dolnej granicy, tj. 40 % dla 

czwartej i piątej fazy cyklu chowu.  

Powyższe ma swoje uzasadnienie w fakcie, iż wielkość emisji amoniaku, a tym samym 

wielkość redukcji emisji amoniaku do powietrza, jest ściśle powiązana z wilgotnością ściółki (w 

początkowych fazach cyklu chowu ściółka jest sucha). 

DRYER CID to proszek poprawiający mikroklimat w pomieszczeniach inwentarskich 

poprzez zmniejszanie stężenia amoniaku oraz poziomu wilgotności. Produkt może być stosowany 

w obecności zwierząt. DRYER CID stosuje się poprzez rozsypywanie produktu na powierzchnię w 

dawce 40 – 100g/m
2
. Zabieg należy powtarzać co 7 dni. Jeżeli produkt jest stosowany po raz 

pierwszy to należy go stosować przez pierwsze 3 dni codziennie i następnie co 7 dni. DRYER CID 

może być stosowany na wszystkie rodzaje posadzek (również rusztowe) i ściółek (załącznik 

tekstowy nr 1.3a-b).  

 

Materiały otrzymane od producenta preparatu AGRISAN, potwierdzające skuteczność 

preparatu (spadek zawartości amoniaku o 75 % w próbie, gdzie stosowano preparat, w stosunku do 

ilości amoniaku w próbie kontrolnej). Materiały wraz z kartą charakterystyki stanowią załącznik 

tekstowy nr 1.4. 

Zgodnie z zaleceniami producenta minimalna ilość preparatu, gwarantująca redukcję emisji 

amoniaku o 40 % w czwartej i piątej fazie cyklu chowu, wynosi: 

 dla DRYER CID: 40 – 100 g/m
2
 (średnio 70 g/m

2
) powierzchni użytkowej kurnika; jeżeli 

produkt jest stosowany po raz pierwszy to należy go stosować przez pierwsze 3 dni 

następnie zabieg rozsypywania na powierzchnię należy powtarzać co 7 dni, tj. 1 dawka  

w odstępie tygodniowym (ok. 6 dawek na kurnik), co daje: 

0,63 kg preparatu/m
2
/cykl x 2 700 m

2
 x 12 kurników = 13608 kg/ferma/ cykl 

 dla AGRISANU: 50 g/m
2
 powierzchni użytkowej kurnika przed nałożeniem ściółki,  

a następnie stosowanie w czwartej i piątej fazie cyklu chowu co 4 dni (3 dawki preparatu na 

kurnik), co daje: 

0,2 kg preparatu/m
2
/cykl x 2 700 m

2
 x 12 kurników = 6480 kg/ferma/ cykl 
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2.4 Przewidywanie rodzaje i ilości zanieczyszczeń 

2.4.1 Odpady 

Faza realizacji/ likwidacji 

W fazie realizacji/ likwidacji inwestycji będą powstawały typowe odpady związane  

z pracami budowlanymi. Będą one wstępnie segregowane i magazynowane na terenie budowy. 

Zgodne z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu 

odpadów (Dz. U. Nr 112 z 2001 roku, poz. 1206), w fazie realizacji przedsięwzięcia będą 

powstawały następujące rodzaje odpadów: 

 

Tabela 6. Klasyfikacja odpadów powstających w czasie realizacji przedsięwzięcia. 

Kod 
odpadu 

Grupy, podgrupy i rodzaje odpadów Charakterystyka odpadu 
Szacowana 
ilość [Mg] 

Odpady niebezpieczne 

08 01 11* 
Odpady farb i lakierów zawierających 
rozpuszczalniki organiczne lub inne 
substancje niebezpieczne 

Odpad związany ze 
stosowaniem farb lub 
lakierów 

0,1  

Odpady inne niż niebezpieczne 

15 01 01 Opakowania z papieru i tektury 
Opakowania po 
materiałach budowlanych 

0,1 

15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych 0,1 

15 01 03 Opakowania z drewna 0,2 

17 01 07 

Zmieszane odpady z betonu, gruzu 
ceglanego, odpadowych materiałów 
ceramicznych i elementów 
wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06 

Odpady związane z 
budową obiektów 
budowlanych 

1,0 

17 04 05 Żelazo i stal Metale pozostałe m.in. z 
pokrycia dachowego 

0,2 

17 04 07 Mieszaniny metali 0,2 

17 05 04 
Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż 
wymienione w 17 05 03 

Masy ziemne z wykopów 4800 m
3
 

 

Na obecnym etapie planowanego przedsięwzięcia trudno oszacować ilość powstających 

odpadów w związku z realizacją przedsięwzięcia, trudno również oszacować ilość odpadów 

powstających w związku z likwidacją gdyż nie jest ona przewidywana. Przewiduje się, iż  

w przypadku zaistnienia likwidacji powstające odpady będą tego samego typu (o takich samych 

kodach), jak wymienione w fazie realizacji. 

 

Faza eksploatacji 

Przewidywane rodzaje i ilości odpadów, zgodne z katalogiem odpadów (Dz. U. Nr 112  

z 2001 roku, poz. 1206), jakie będą powstawały w trakcie funkcjonowania przedsięwzięcia 

przedstawia poniższa tabela.  

 

Tabela 7. Przewidywane rodzaje i ilości odpadów w fazie eksploatacji. 

Kod 
odpadu 

Ilość [Mg/rok] Rodzaj odpadu Charakterystyka odpadu 

Odpady niebezpieczne 

02 01 80* 
 

1 756 800 Mg/rok 
 
Uzasadnienie ilości: przyjęto 
jednorazowe wystąpienie sytuacji 

Zwierzęta padłe i ubite z 
konieczności oraz 
odpadowa tkanka 
zwierzęca, wykazujące 

Odpad stanowią padłe w 
sposób naturalny lub ubite 
z konieczności ptaki w 
sytuacji wystąpienia 
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awaryjnej w ciągu roku, przy 
założeniu warunków najbardziej 
niekorzystnych tj. upadek całego 
dorosłego już stada  
(waga ptaka = 2,4kg), stąd:  
732 000 sztuk x 2,4 kg =  
1 756 800 Mg/rok 

właściwości 
niebezpieczne 

epidemii – w sytuacji 
poważnej awarii (masowe 
padnięcia lub konieczność 
ubicia zwierząt). 
Odpad składa się z 
substancji organicznej 
wykazującej właściwości 
niebezpieczne,  
w postaci martwych 
ptaków, które w zależności 
od wieku maja różną wagę. 

16 02 13* 0,39 Mg/rok 
 
W pomieszczeniach inwentarskich 
moż znajdować się około 130 
sztuk/kurnik tzw.  
świetlówek i masie 250 g każda. 
Czas użytkowania stosowanych 
obecnie świetlówek np. Philips 
wynosi 3 000 godzin.  
Czas użytkowania oświetlenia w 
kurniku wynosi 10-15 godzin dziennie 
w zależności od  
wieku ptaka, średnio w cyklu 
hodowlanym 12 godzin dziennie. Tak 
więc teoretyczny czas  
użytkowania pojedynczej świetlówki 
wynosi około 11 miesięcy.  
Ilość powstałego odpadu wyniesie 
ok. 390 kg/rok.  

Zużyte urządzenia 
zawierające 
niebezpieczne elementy 
inne niż wymienione w 16 
02 09 do 16 02 12 

Odpad stanowią zużyte 
elementy oświetlenia. 
Żarówki energooszczędne 
(czyli świetlówki 
kompaktowe) zbudowane 
są podobnie do 
tradycyjnych świetlówek tj. 
w formie rurki szklanej, 
podzielonej na kilka części 
odpowiednio połączonej i 
ukształtowanej. We 
wnętrzu rury znajduje się 
niewielka ilość rtęci i gaz 
szlachetny. Wewnętrzna 
ścianka rury pokryta jest 
warstwą luminoforu. 
Główny składnik lamp to 
aluminiowe końcówki i rtęć. 

15 01 10* 1,8 Mg/rok Opakowania zawierające 
pozostałości substancji 
niebezpiecznych lub nimi 
zanieczyszczone (np. 
środkami ochrony roślin I i 
II klasy toksyczności - 
bardzo toksyczne i 
toksyczne 

Odpad powstały w wyniku 
przeprowadzania 
dezynfekcji (kurników, 
silosów) po zakończeniu 
cyklu chowu, stosowania 
preparatów do nasączania 
mat dezynfekcyjnych oraz 
przeprowadzania procesu 
deratyzacji. 

18 02 02* 0,04 Mg/rok Części ciała i organy oraz 
pojemniki na krew i 
konserwanty służące do 
jej przechowywania (z 
wyłączeniem 18 01 03) 

Odpad stanowią narzędzia 
zabiegowe i ich resztki. 
Powstają podczas 
wykonywania rutynowych 
kontroli sztuk padłych 
przez lekarza weterynarii. 

Odpady inne niż niebezpieczne 

02 01 82 102,242 Mg/rok 
 
Uzasadnienie ilości: ilość padłych 
zwierząt jest różna w zależności od 
tygodnia cyklu produkcyjnego: Do 
obliczenia ilości padłych zwierząt 
przyjęto następujące założenia  
(wg opracowania „Poradnik 
metodyczny w zakresie PRTR dla 
instalacji do intensywnego chowu i 
hodowli drobiu” – ATMOTERM 
Inżynieria Środowiska Sp. z o.o. 
Warszawa 2009) 
- upadki w ciągu cyklu = 3,7% 

Zwierzęta padłe i ubite z 
konieczności 

Odpad stanowią padłe w 
sposób naturalny lub ubite 
z konieczności ptaki. 
Odpad składa się z 
substancji organicznej w 
postaci martwych ptaków, 
które w zależności od 
wieku mają różną wagę. 
Większy udział stanowią 
pisklęta niż dorosłe 
brojlery. 
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- 3,7% x 732 000 sztuk = 24 084 szt. 
Masa ciała ptaków jest różna w 
zależności od tygodnia cyklu 
produkcyjnego (przykładowe 
wielkości w tabeli poniżej) 

Wiek [tygodnie] Masa ciała [g] 

0 40 

1 150 

2 410 

3 790 

4 1280 

5 1800 

6 2350 

Przyjmując, że  
- 70% upadków przypada na okres 
do 3 tyg. życia (średnia waga 1 szt. 
to 0,2 kg) 
  70% x 24084 x 0,2 = 3,371 Mg 
- 30% upadów przypada na 
pozostały okres (średnia waga 1 szt. 
to 1,555 kg) 
  30% x 24084 x 1,555 = 11,235 
 
RAZEM: 14,606 Mg/cykl x 7 cykli = 
102,242 Mg/rok 

15 02 03 0,024 Mg/rok 
 
Uzasadnienie ilości: dobrze 
serwisowane maty mogą spełniać 
swoją rolę nawet przez kilka lat, bez 
konieczności ich wymiany; na 
potrzeby niniejszego wniosku 
przyjęto wymianę jednej maty (waga 
2 kg) w ciągu roku tj. 12 kurników x 
0,002 Mg = 0,024 Mg/rok 

Sorbenty, materiały 
filtracyjne, tkaniny do 
wycierania (np. szmaty, 
ścierki) i ubrania 
ochronne inne niż 
wymienione w 15 02 02 

Odpad stanowią zużyte 
maty dezynfekcyjne. 
Odpad składa się z 
naturalnych i syntetycznych 
włókien. 

07 04 99 0,1 Mg/rok Inne niewymienione 
odpady 

Odpad stanowią 
pozostałości preparatów 
chemicznych – 
prowadzonej deratyzacji. 
Okresowo wymieniane 
będą kostki znajdujące się 
w karmnikach 
deratyzacyjnych 

02 01 06 7729,8 Mg/rok Odchody zwierzęce Pomiot kurzy powstający 
po zrealizowaniu dwóch 
etapów inwestycji  

 

2.4.2 Ścieki  

Faza realizacji i/lub likwidacji 

Ścieki socjalno-bytowe 

W fazie realizacji i/lub likwidacji będą powstawać ścieki socjalno-bytowe. Na etapie 

sporządzania raportu trudno wskazać ilość tych ścieków, która uzależniona będzie od ilości 

robotników budowlanych. 

 

Faza eksploatacji 
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Ścieki socjalno-bytowe 

Zakład zatrudniać będzie ok. 8 pracowników, przy których zużycie wody wyniesie ok. 0,72 

dm
3
/dobę. Ścieki stanowią ok. 90% tego zużycia, zatem ilość ścieków socjalno-bytowych wyniesie 

ok. 0,648 m
3
/dobę.  

 

Ścieki przemysłowe (wody myjące) 

Pochodzenie i ilość ścieków 

Ścieki przemysłowe powstawać będą w wyniku czyszczenia kurników. Przyjęto, że ilość 

ścieków odpowiada ilości zużytej wody do czyszczenia.  

Biorąc pod uwagę: 

 12 kurników  

 ilość zabiegów w ciągu roku: 7 (po każdym cyklu produkcyjnym) 

stąd zużycie wody = 3,5 m
3
/czyszczenie x 12 kurników = 42 m

3
/czyszczenie

 
x 7 = 294 m

3
/rok 

Stan i skład ścieków 

Przewidywana charakterystyka ścieków (na podstawie danych literaturowych: 

„Zaopatrzenie w wodę i kanalizacja wsi” – A. Szpindor, ARKADY 1998) przedstawia się wg 

poniższej tabeli. 

Tabela 8. Przewidywany skład ścieków. 

Wskaźniki zanieczyszczeń Jednostka Wartości średnie 

BZT5 g O2/m
3
 537 

Zawiesina ogólna g/m
3
 5777 

Odczyn pH 7,47 

Temperatura C 9,9 

Zagniwalność h 0,5 

Chlorki g Cl/m
3
 137,8 

Sód g Na/m
3
 106,6 

Potas g K/m
3
 28,1 

Magnez g Mg/m
3
 29,6 

Wapń g Ca/m
3
 67,3 

Zasadowość mval/dm
3
 16,3 

Azot organiczny g Norg/m
3
 104,6 

 
Wody opadowo-roztopowe 

W stanie prognozowanym głównymi powierzchniami szczelnymi będą powierzchnie 

dachowe, których wody opadowe traktuje się jako „czyste”. Powierzchnia dachów na tym etapie 

jest trudna do oszacowania, ponieważ dysponowano jedynie koncepcją zagospodarowania terenu 

(brak jest projektu budowlanego). W niniejszym raporcie za powierzchnię połaci dachowej przyjęto 

powierzchnię zabudowy budynków.  

W przypadku przedmiotowego przedsięwzięcia, zgodnie z § 19. ust 2 rozporządzenia 

Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków jakie należy spełnić przy 

wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla 

środowiska wodnego, wody opadowe pochodzące z powierzchni innych niż powierzchnie, o 

których mowa w ust. 1 (powierzchnie szczelne terenów przemysłowych, składowych, baz 

transportowych, portów, lotnisk, miast, budowli kolejowych, dróg zaliczanych do kategorii dróg 



Raport o oddziaływaniu na środowisko planowanego przedsięwzięcia 

 

 

 

 
ZAKŁAD OCHRONY ŚRODOWISKA INWEST EKO SP. J. LUTY 2013 r. 

/ (0048-41) 343-15-17 

 e-mail: inwesteko@inwesteko.pl 
str. 31 

 

krajowych, wojewódzkich i powiatowych klasy „G”, a także parkingów o powierzchni powyżej 0,1 

ha, z zanieczyszczonej powierzchni szczelnej obiektów magazynowania i dystrybucji paliw) mogą 

być odprowadzane do wód lub do ziemi bez oczyszczania ponieważ stężenia zanieczyszczeń nie 

przekroczą dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń 100 mg/l – zawiesiny ogólnej  

i 15 mg/l – węglowodorów ropopochodnych. Biorąc pod uwagę zakres przedsięwzięcia  

i uwarunkowania prawne nie stwierdza się konieczności podczyszczania wód opadowo-

roztopowych. 

Wody opadowo-roztopowe będą powstawać w ilości ok. Q = 518 dm
3
/s = 0,518 m

3
/s , 

biorąc pod uwagę planowane zagospodarowanie terenu: 

 

Tabela 9. Zestawienie zagospodarowania terenu 

ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

OBIEKTY powierzchnia [ha] 
współczynnik 

spływu 

obiekty zadaszone F1=3,546 0,9 

tereny utwardzone: drogi, podjazdy F2=1,015 0,75 

tereny zielone F2=8,949 0,2

 

Objętość wód opadowych wyniesie: 

Q=q*Ψ*F, gdzie 

 

Q – objętość wód opadowych [dm
3
/s]; 

q – natężenie deszczu [dm
3
/(s*ha)];  

Ψ – współczynnik spływu powierzchniowego; 

F – powierzchnia zlewni [ha] 

 

 Rodzaj powierzchni F [ha] Ψ q dm
3
/s 

obiekty zadaszone 3,546 0,9 131 418 

drogi, podjazdy 1,015 0,75 131 100 

tereny zielone 8,949 0,2 131 234 

Suma  518 

 

Q = 518 dm
3
/s = 0,518 m

3
/s 

 

Ilość wchłanianej wody dla gruntów na terenie planowanego przedsięwzięcia oszacowano 

na podstawie poniższego wzoru wg opracowania Edela R. (2006): 

 

 gdzie: 

Qf – zdolność chłonna [m
3
/s] 

kf – współczynnik filtracji gruntu [m/s], z uwagi na zróżnicowaną budowę geologiczną 

analizowanego terenu przyjęto wartość średnią 0,0000495 m/s 

hf – głębokość filtracji w gruncie [m], przyjęto głębokość do zwierciadła wód gruntowych ok. 5 m  
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hw – głębokość wody [m], przyjęto głębokość występowania zwierciadła wód gruntowych ok. 5 m  

F – powierzchnia czynna (chłonna) [m
2
], przyjęto 89488 m

2
 (8,949 ha) 

 

Na podstawie powyższych danych zdolność chłonna analizowanego terenu wynosi Qf = 2,95 m
3
/s.  

 

Ilość szacowanych wód opadowych wyniesie 0,518 m
3
/s, a zatem powierzchnia biologicznie 

czynna analizowanego terenu jest wystarczająca dla przejęcia oszacowanej ilość tych wód.  

Na analizowanym obszarze występują korzystne warunki wsiąkania wód opadowych, 

ponieważ w budowie geologicznej biorą udział piaski i żwiry a ponadto z dostępnych dokumentacji 

geologicznych wynika, że poziom wód gruntowych znajduje się dosyć głęboko. 

2.4.3 Emisja hałasu  

Faza realizacji i/lub likwidacji 

W trakcie realizacji i/lub likwidacji inwestycji wystąpią oddziaływania akustyczne związane 

z wykonywaniem prac montażowych, pracą sprzętu budowlanego oraz transportem materiałów i 

surowców. Szczegółowo opisano ten etap w podrozdziale 7.5 Oddziaływanie w zakresie emisji 

hałasu. Biorąc pod uwagę odległość terenu inwestycji od najbliższych terenów mieszkalnych, hałas 

powstający na etapie budowy i/lub likwidacji nie powinien stanowić uciążliwości dla tych terenów. 

 

Faza eksploatacji 

Standardy jakości środowiska akustycznego  

Obowiązujące obecnie prawo krajowe w zakresie hałasu wprowadza podwójny system ocen, 

który wprowadza rozróżnienie na (art.112a ustawy Prawo ochrony środowiska): 

 prowadzenie długookresowej polityki w zakresie ochrony środowiska przed hałasem, 

w szczególności do sporządzania map akustycznych,  

 ustalanie i kontrola warunków korzystania ze środowiska. 

Dla obu tych obszarów działań stosowane są inne wskaźniki oceny hałasu. Do celów 

prowadzenia długookresowej polityki w zakresie ochrony środowiska przed hałasem, mają 

zastosowanie wskaźniki: 

 LDWN – długookresowy średni poziom dźwięku A wyrażony w decybelach (dB), wyznaczony 

w ciągu wszystkich dób roku, z uwzględnieniem pory dnia (rozumianej jako przedział czasu 

od godz. 6.00 do godz. 18.00), pory wieczoru (rozumianej jako przedział czasu od godz. 

18.00 do godz. 22.00), oraz pory nocy (rozumianej jako przedział czasu od godz. 22.00 do 

godz. 6.00), 

 LN – długookresowy średni poziom dźwięku A wyrażony w decybelach (dB), wyznaczony 

w ciągu wszystkich pór nocy w roku (rozumianej jako przedział czasu od godz. 22.00 do 

godz. 6.00). 

Do celów oceny oddziaływania na środowisko stosuje się wskaźniki określone dla ustalania 

i kontroli warunków korzystania ze środowiska. Dla potrzeb ustalenia i kontroli warunków 

korzystania ze środowiska, mają zastosowanie wskaźniki: 

 LAeqD – równoważny poziom hałasu dla pory dnia, rozumianej jako przedział czasu od godz. 

6.00 do godz.22.00 (przedział czasu odniesienia równy 16 godzinom dla hałasu drogowego 
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bądź 8 najmniej korzystnym godzinom dnia kolejno po sobie następujących dla hałasu 

przemysłowego), 

 LAeqN – równoważny poziom hałasu dla pory nocy, rozumianej jako przedział czasu od 

godz.22.00 do godz.6.00 (przedział czasu odniesienia równy 8 godzinom dla hałasu 

drogowego bądź 1 najmniej korzystnej godzinie nocy dla hałasu przemysłowego). 

 

Standardy jakości środowiska w zakresie emisji hałasu, określone są przez dopuszczalne 

poziomy hałasu. Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku określa zmienione rozporządzenie 

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

w środowisku. (Dz. U. z 2007 r. Nr 120, poz. 826 z późn. zm.). 

Dopuszczalne poziomy hałasu zależą od rodzaju źródła oraz funkcji i przeznaczenia terenu. 

Rodzaje terenów powinny być określone na podstawie miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego (mpzp) bądź w przypadku braku mpzp na podstawie stanu faktycznego.  

Ochronie przed hałasem podlegają przede wszystkim tereny zabudowy mieszkaniowej, 

tereny związane ze stałym pobytem dzieci i młodzieży, tereny szpitali, domów opieki, a także 

tereny o charakterze wypoczynkowo-rekreacyjnym. Dla terenów przemysłowych, a także leśnych 

oraz terenów upraw rolnych nie ma określonych dopuszczalnych poziomów hałasu. 

Dopuszczalne poziomy hałasu od przemysłu dla terenów prawnie chronionych przed 

hałasem, zamieszczono poniżej w tabeli.  

 

Tabela 10. Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku 

Rodzaj terenu 

Dopuszczalny poziom hałasu w [dB] 

Drogi lub linie kolejowe 1) 
Pozostałe obiekty i działalność będąca 

źródłem hałasu 

LAeqD 

przedział czasu 

odniesienia równy 

16 godzinom 

LAeqN 

przedział czasu 

odniesienia równy 

8 godzinom 

LAeqD 

przedział czasu 

odniesienia równy 

8 najmniej 

korzystnym 

godzinom dnia 

kolejno po sobie 

następującym 

LAeqN 

przedział czasu 

odniesienia równy 

1 najmniej 

korzystnej 

godzinie nocy 

a) Strefa ochronna „A” uzdrowiska 
b) Tereny szpitali poza miastem 

50 45 45 40 

a) Tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej 

b) Tereny zabudowy związanej ze stałym 
lub czasowym pobytem dzieci i 
młodzieży 

2)
 

c) Tereny domów opieki społecznej 
d) Tereny szpitali w miastach 

61 56 50 40 

a) Tereny zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej i zamieszkania 
zbiorowego 

b) Tereny zabudowy zagrodowej 
c) Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe 

2)
 

d) Tereny mieszkaniowo-usługowe 

65 56 55 45 

Tereny w strefie śródmiejskiej miast 

powyżej 100 tys. mieszkańców 3) 
68 60 55 45 

1) Wartości określone dla dróg i linii kolejowych stosuje się także do torowisk tramwajowych poza pasem drogowym i kolei linowych. 

2) W przypadku niewykorzystania tych terenów, zgodnie z ich funkcją, w porze nocy, nie obowiązuje na nich dopuszczalny poziom hałasu w 

porze nocy. 
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3) Strefa śródmiejska miast powyżej 100 tyś. mieszkańców to teren zwartej zabudowy mieszkaniowej z koncentracją obiektów 
administracyjnych, handlowych i usługowych. W przypadku miast, w których występują dzielnice o liczbie mieszkańców pow. 100 tyś., 

można wyznaczyć w tych dzielnicach strefę  śródmiejską, jeżeli charakteryzuje się ona zwartą zabudową mieszkaniową z koncentracją 

obiektów administracyjnych, handlowych i usługowych. 

 

Kwalifikacja akustyczna terenów  

Planowane przedsięwzięcie położone jest na działkach nr 440/4 i 440/5 w miejscowości 

Brzegi, gmina Sobków. Od północnej strony inwestycja sąsiaduje z droga ekspresową S7, od 

wschodu z lasem, a od południa częściowo z lasem i użytkami rolnymi. Pozostałe tereny 

sąsiadujące z terenem inwestycji są niezabudowane i użytkowane rolniczo. W bezpośrednim 

sąsiedztwie inwestycji brak terenów podlegających ochronie akustycznej. 

Najbliższe tereny podlegające ochronie akustycznej (zał. nr 2.2) to tereny zlokalizowane: 

 w kierunku północnym, w odległości ponad 1100 m od granicy fermy – miejscowość: Brzegi  

i Brzegi Małe; 

 w kierunku południowo-zachodnim, w odległości ponad 900 m od granicy fermy – 

miejscowość: Ossowa i Miąsowa; 

 w kierunku południowo-wschodnim, w odległości ponad 1200 m od granicy fermy – 

miejscowość: Kresy; 

Na wyżej wymienionych terenach przeważa zabudowa zagrodowa, dlatego dopuszczalne 

poziomy hałasu ustalono jak dla przeważającej funkcji terenu (art. 114, ust 2, POŚ) - zgodnie  

z obowiązującym rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie dopuszczalnych poziomów 

hałasu w środowisku, wynoszą one 55 dB w porze dnia i 45 dB w porze nocy. 

 

Na podstawie przeprowadzonej analizy szczegółowo przedstawionej w podrozdziale 7.5 

Oddziaływanie w zakresie emisji hałasu, wyciągnąć można następujące wnioski: 

 Najbliższe tereny podlegające ochronie akustycznej zlokalizowane są w odległości ponad 900 m 

od granicy fermy. 

 Głównym źródłem hałasu środowiskowego z terenu fermy są wentylatory kominowe  

i szczytowe. 

 Hałas, emitowany do środowiska z terenu zakładu, o wartości 50-55 dB w porze dnia i 40-45 

dB w porze nocy nie obejmuje swoim zasięgiem terenów chronionych akustycznie. 

 Inwestycja nie spowoduje przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu na terenach 

najbliższej zabudowy mieszkaniowej. 

2.4.4 Emisja zanieczyszczeń do powietrza 

Faza realizacji i/lub likwidacji 

 Podczas fazy realizacji i ewentualnej likwidacji analizowanej inwestycji zanieczyszczenie 

powietrza atmosferycznego powodować będą następujące procesy: 

 prace ziemno – budowlane prowadzone w trakcie przygotowywania podłoża, w wyniku 

czego powstanie zapylenie typu mineralnego. Wystąpi emisja niezorganizowana, bardzo 

trudna do oszacowania ze względu na jej intensywność związaną głównie z warunkami 

pogodowymi (prędkość wiatru, nasłonecznienie, temperatura) i wilgotnością podłoża.  

 zanieczyszczenie powietrza spalinami pochodzić będzie z pracujących maszyn i pojazdów 

dostarczających materiały budowlane; ruch pojazdów będzie występował okresowo. Średnia 
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jednostkowa wielkość emisji (g) z pojedynczego pojazdu ciężarowego po przejechaniu 1 

km, przedstawiono poniżej. 

Jednostkowe wielkości emisji z pojazdów g/km 

Grupa pojazdów Prędk.km/h CO  C6H6 HC HC al. HC ar.  NOx TSP Pb  SOx 
samochody ciężarowe       20      3,76667        0,05597        2,96424        2,07497        0,62249        8,88600        0,71711        0,00000        0,68984   

Źródło: OPERAT 2000, wg prof. Z. Chłopka 

 

Ponieważ emisja występująca w trakcie realizacji inwestycji jest niezorganizowana, bardzo 

trudno oszacować jej wielkość, tym bardziej, że dotyczy niewielkich obszarów. Na skalę tej emisji 

bardzo duży wpływ mają chwilowe warunki atmosferyczne, jak m. in. aktualna wilgotność podłoża, 

częstość, wielkość i rodzaj opadów, temperatura powietrza, siła i częstość występowania wiatrów. 

Ponadto emisja zanieczyszczeń w tej fazie będzie krótkotrwała i ustanie z chwilą zakończenia prac 

budowlanych.  

Przedsięwzięcie na etapie budowy dzięki prawidłowej organizacji robót budowlanych (np. 

zminimalizowanie zbędnych przejazdów) będzie oddziaływać na środowisko w ograniczonym 

zakresie. Zanieczyszczenia gazowe i pyłowe powstające w wyniku prowadzonych prac 

budowlanych będą ograniczone swoim oddziaływaniem do terenu budowy.  

 

Faza eksploatacji 

W związku z eksploatacją analizowanego przedsięwzięcia wyróżniamy następujące rodzaje 

emisji:  

emisja zorganizowana: 

- hale hodowlane, w tym źródło ciepła, 

- agregaty prądotwórcze, 

emisja niezorganizowana 

- ruch samochodowy; 

- załadunek silosów na paszę, 

- napełnianie zbiorników gazem płynnym. 

 

PRZEWIDYWANE RODZAJE I WIELKOŚCI EMISJI Z BUDYNKÓW INWENTARSKICH 

Fermy drobiu, obok trzody chlewnej należą do największych źródeł zanieczyszczeń typu 

chemicznego (gazy) i mechanicznego (pyły). Wielkość emisji z ferm chowu drobiu jest ściśle 

związana z ilością, strukturą i składem odchodów zwierzęcych. Skład odchodów jest uzależniony 

od jakości pokarmu wyrażonego: zawartością suchej masy, stężeniem składników pokarmowych 

(N, P, itp.) i sprawnością z jaką zwierzyna przyswaja pokarm. W literaturze najczęściej spotyka się 

informacje na temat emisji amoniaku i metanu powstającego w procesach przemiany materii 

(trawiennych) zwierząt. Dodatkowo dochodzi emisja podtlenku azotu, który jest produktem wtórnej 

reakcji amoniaku z mocznikiem, jego powstawanie jest związane z gromadzeniem odchodów 

kurzych wewnątrz pomieszczeń. Przy systemach chowu ściółkowego obserwuje się również emisję 

pyłów.  

W poniższej tabeli przedstawiono wielkość emisji poszczególnych zanieczyszczeń  

z pomieszczeń chowu drobiu wg opracowania „Charakterystyka technologiczna hodowli drobiu  

i świń w Unii Europejskiej” wykonanego pod kierownictwem mgr inż. Mariusza Mihułka na 

zlecenie Ministerstwa Środowiska. 
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 NH3
* 

CH4
* 

N2O
* 

Pyły
* 

Brojlery 0,005 – 0,315 0,004-0,006 0,009- 0,024 0,014–0,018 

*- wartości przybliżone wyrażone w kg/ptaka/rok. 

 

Z chowem drobiu jest również związana emisja siarkowodoru, występuje on jednak w bardzo 

małych ilościach około 1 ppm. Do obliczania wielkości emisji siarkowodoru z wentylacji budynku 

inwentarskiego stosuje się wskaźnik emisji podany w Dokumencie referencyjnym Unii 

Europejskiej BREF „Integrated Pollution Prevention and Control (IPPC). Reference Document on 

Best Available Techniques for Intensive Rearing of Poultry and Pigs”, lipiec 2003. 

Wartość wskaźnika wynosi: 

Substancja Wskaźnik emisji 

siarkowodór /H2S/ 
1 ppm – 1 mg/m

3  

– 
 
0,004 kg/szt./rok

 

 

Wielkość emisji, będzie zależeć od ilości substratów biorących udział w reakcjach oraz od 

temperatury. Wynika stąd, że zwiększenie ilości powstających zanieczyszczeń będzie zależeć od 

ilości zalegających odchodów, a więc z upływem czasu hodowli powinna rosnąć. Wzrost 

temperatury sprzyja zwiększeniu szybkości procesów gnilnych oraz reakcji biuretowej, a więc przy 

niższych temperaturach w końcowych fazach hodowlanych reakcje są spowolnione. Należy jednak 

zauważać, że szybkość reakcji pozostanie stała, a więc niezależna zarówno od temperatury jak też 

ilości odchodów. Wynika to z następującej okoliczności: młode ptaki (pisklęta) wydalają mniej 

odchodów, ale wymagana temperatura przy ich hodowli jest wyższa, zaś starsze brojlery wydalają 

więcej odchodów, ale temperatura chowu jest niższa. Stężenie tych zanieczyszczeń można 

zmniejszyć przez częste usuwanie odchodów. 

Amoniak i siarkowodór to podstawowe składniki odorotwórcze. Cuchnące składniki gazów 

odlotowych są produktami biochemicznych i chemicznych przemian białek, niebiałkowych 

połączeń azotowych oraz lipidów. Przemiany te zachodzą samoczynnie, jednak wzrost temperatury 

wyraźnie je przyspiesza, a tym samym potęguje powstawanie odorów. Oprócz siarkowodoru  

i amoniaku (główne składniki) w gazach odlotowych z wymienionych obiektów wykrywa się 

obecność kilkudziesięciu związków organicznych, w tym aldehydy, węglowodory alifatyczne  

i aromatyczne, wielosiarczki, estry. Jednak dociekanie składu chemicznego gazów nie wydaje się 

tak istotne. W tym wypadku większe znaczenie ma informacja o stopniu odorotwórczego 

zanieczyszczenia gazów. Według literatury obiekty hodowlane, w zależności od stosowanej 

technologii, emitują gazy, których LJO (liczba jednostek odoru – [ou] Odour Unit) jest okresowo 

na poziomie przekraczającym 10000. LJO jest to, najprościej mówiąc, liczba określająca krotność 

rozcieńczania powietrzem, przy której poziom stężeń odorów spada do progu wyczuwalności 

węchowej. 

Sprawy oceny uciążliwości odorowej nie doczekały się w naszym kraju do tej pory 

uregulowań prawnych, choć ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska zaleca 

ministrowi właściwemu do spraw środowiska w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw 

zdrowia, określenie w drodze rozporządzenia standardów zapachowej jakości powietrza i metody 

oceny zapachowej jakości powietrza. W rozporządzeniu tym mają być ustalone dopuszczalne 

poziomy substancji zapachowych w powietrzu i dopuszczalne częstości ich przekraczania, a także 
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zróżnicowane dopuszczalne częstości przekraczania poziomu substancji zapachowych w powietrzu 

w zależności od sposobu zagospodarowania terenu i jakości zapachu (neutralny, przyjemny, 

nieprzyjemny). Dotychczasowe próby wydania tego rozporządzenia nie powiodły się. Nadal nie jest 

uchwalona także tzw. “ustawa odorowa”, której projekt był już konsultowany społecznie. Te 

powody nasuwają ogromne trudności w sparametryzowaniu i właściwej ocenie wielkości stężeń 

substancji zapachowych (w sensie ogólnym) w powietrzu. 

Jednak substancje, będące najważniejszymi składnikami odorów - siarkowodór  

i amoniak, mają określoną normę dopuszczalnego stężenia w powietrzu atmosferycznym (tzw. 

wartość odniesienia). Nie ma tu jednak żadnego powiązania z progiem wyczuwalności. Dla 

niektórych bowiem związków i substancji próg wyczuwalności węchowej leży znacznie poniżej ich 

stężeń dopuszczalnych. Stąd też już ich śladowe ilości w powietrzu mogą stanowić istotną 

uciążliwość odorową.  

Analiza czasu pracy źródeł emisji zanieczyszczeń 

Czas trwania chowu podczas jednego cyklu wynosić będzie ok. 40 dni. W ciągu roku 

prowadzonych będzie 7 takich cykli. Reszta czasu to mycie, dezynfekcja, prace porządkowe  

i remontowe w budynku, czyli tzw. przestój technologiczny, trwający ok. 2 tygodnie, a następnie 

ponowne zasiedlenie młodymi kurami. Czas emisji z zasiedlonych kurników będzie więc okresowy 

i krótszy niż rok.  

 Pora zimowa Pora letnia Łącznie 

Roczny czas emisji 2880 h 3840 h 6720 

CEMIS  0,329 0,438 0,767 

 

Wentylację hal stanowić będą: 

 Każdy z kurników wyposażony będzie w  

 14 wywiewnych, kominowych i niezadaszonych wentylatorów dachowych; 

 8 wywiewnych wentylatorów ściennych zainstalowanych w ścianach szczytowych 

budynku; 

 Nawiew powietrza odbywa się za pomocą otworów nawiewnych znajdujących się  

w bocznych ścianach kurnika. 

Wszystkie wentylatory i otwory nawiewne załączane będą automatycznie na podstawie 

parametrów powietrza wewnątrz budynku hodowlanego.  

Wentylatory umieszczone na dachu będą funkcjonowały ze zmienną wydajnością przez cały 

czas chowu brojlera. Przy wzroście temperatury w kurniku powyżej optymalnej dla 4 i 5 fazy 

chowu – latem – włączane będą automatycznie poszczególne sekcje wentylatorów EM 

umieszczonych w szczytowej ścianie kurnika. W okresie zimy wentylatory EM będą wyłączone,  

a ich wyloty zabezpieczone płytami. 

 

Obliczenia wielkości emisji z budynków inwentarskich 

Do obliczeń emisji przyjęto następujące założenia: 

1) na analizowanej fermie drobiu znajduje się 12 kurników,  

2) początkowa obsada 61 000 szt/kurnik, 

3) w roku prowadzonych będzie 7 cykli chowu trwających po 40 dni każdy,  

4) upadki 2-3% obsady początkowej, 
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5) po 30 dniu chowu następuje ubierka stanowiąca do 30% obsady, 

6) łączny czas chowu wynosi 6720 h/rok, 

7) chów prowadzony jednocześnie we wszystkich kurnikach. 

 

Tabela 11. Przyjęta do obliczeń wielkość obsady w każdym z kurników w poszczególnych fazach cyklu chowu. 

Faza cyklu Dni chowu Ilość dni Ilość godzin 

1 cykl 

Ilość godzin 

7 cykli 

Obsada 

szt./kurnik 

1 1 – 12  12 288 2016 61 000 

2 13 – 24  12 288 2016 59 170 

3 25 – 30  6 144 1008 59 170 

4 31 – 34  4 96 672 41 419 

5 35 – 40  6 144 1008 41 419 

 

Dla amoniaku dla czwartej i piątej fazy cyklu chowu, przyjęto obniżenie emisji amoniaku na 

poziomie 40%. Preparat planowany do stosowania w celu obniżenia emisji amoniaku, który będzie 

dodawany do ściółki (np.: DRYER CID lub AGRISAN), został opisany w rozdziale 2.3. 

 

Wskaźniki emisji: 

Do obliczenia wielkości emisji zastosowano następujące wskaźniki emisji – W: 

 dla amoniaku: 0,16 kg/szt/rok – średnia wartość wg opracowania „Charakterystyka 

technologiczna hodowli drobiu i świń w Unii Europejskiej” wykonanego pod 

kierownictwem mgr inż. Mariusza Mihułka na zlecenie Ministerstwa Środowiska. 

 dla siarkowodoru: 0,004 kg/szt./rok – wg Dokumentu referencyjnego Unii 

Europejskiej BREF „Integrated Pollution Prevention and Control (IPPC). Reference 

Document on Best Available Techniques for Intensive Rearing of Poultry and Pigs”, 

lipiec 2003. 

 dla pyłu – 0,016 kg/szt/rok – średnia wartość wg opracowania „Charakterystyka 

technologiczna hodowli drobiu i świń w Unii Europejskiej” wykonanego pod 

kierownictwem mgr inż. Mariusza Mihułka na zlecenie Ministerstwa Środowiska, 

 dla metanu: 0,005 kg/szt/rok – średnia wartość wg opracowania „Charakterystyka 

technologiczna hodowli drobiu i świń w Unii Europejskiej” wykonanego pod 

kierownictwem mgr inż. Mariusza Mihułka na zlecenie Ministerstwa Środowiska. 

 

Z uwagi na to, że podane wyżej wskaźniki emisji według odnoszą się do całorocznego 

utrzymania brojlerów w budynkach, dokonano przeliczenia wartości wskaźników na wskaźniki 

emisji godzinowej.  

 
Tabela 12. Przyjęte do obliczeń wartości wskaźników emisji. 

Substancja  Wartość 

wskaźnika 

Roczny czas 

emisji 

Godzinowy wskaźnik 

emisji przyjęty do 

obliczeń 

amoniak /NH3/ 0,16 kg/szt/rok  8760 

h/rok 
0,000018 

kg/szt/h 

siarkowodór 

/H2S/ 

0,004 

kg/szt/rok
 

8760 

h/rok
 

0,00000045 

kg/szt/h
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pył 0,016 

kg/szt/rok 

8760 

h/rok 
0,0000018 

kg/szt/h 

metan  

/CH4/ 

0,005 

kg/szt/rok 

8760 

h/rok 
0,00000057 

kg/szt/h 

 Emisję maksymalną godzinową obliczamy mnożąc wskaźnik emisji poszczególnych 

zanieczyszczeń przez obsadę kurnika w danej fazie cyklu. 

 Emisję roczną obliczamy mnożąc emisję godzinową przez ilość godzin w roku przypadającą 

danej fazie rozwoju brojlera. 

 Emisję roczną dla całej fermy obliczamy mnożąc emisję z jednego kurnika przez ilość 

kurników 

 

Tabela 13. Wielkość emisji w jednym kurniku, z uwzględnieniem faz rozwoju brojlerów. 

Faza 
cyklu 

Obsada 
szt./ 

kurnik 

Ilość 
godzin 
7 cykli 
(rok) 

Emisja godzinowa  
z 1 kurnika 

Emisja roczna  
z 1 kurnika 

Emisja roczna  
z całej fermy w 

poszczególnych 
fazach cyklu 

1 61 000 2016 ENH3 = 1,098 kg/h 

EH2S = 0,027 kg/h 

Epył =  0,109 kg/h 

ECH4 = 0,0347 kg/h 

ENH3 = 2,21 Mg/rok 

EH2S = 0,054 Mg/rok 

Epył = 0,22 Mg/rok 

ECH4 = 0,0699 Mg/rok 

ENH3 =  26,52 Mg/rok 

EH2S =  0,648 Mg/rok 

Epył =  2,64 Mg/rok 

ECH4 =  0,8388Mg/rok 

2 59 170 2016 ENH3 = 1,065 kg/h 

EH2S = 0,026 kg/h 

Epył =  0,106 kg/h 

ECH4 = 0,0337 kg/h 

ENH3 = 2,147 Mg/rok 

EH2S = 0,052 Mg/rok 

Epył = 0,21 Mg/rok 

ECH4 = 0,0679 Mg/rok 

ENH3 =  25,764 Mg/rok 

EH2S =  0,624 Mg/rok 

Epył =  2,52 Mg/rok 

ECH4 =  0,8148Mg/rok 

3 59 170 1008 ENH3 = 1,065 kg/h 

EH2S = 0,026 kg/h 

Epył =  0,106 kg/h 

ECH4 = 0,0337 kg/h 

ENH3 = 1,073 Mg/rok 

EH2S = 0,026 Mg/rok 

Epył = 0,106 Mg/rok 

ECH4 = 0,0339 Mg/rok 

ENH3 =  12,876 Mg/rok 

EH2S =  0,312 Mg/rok 

Epył =  1,272 Mg/rok 

ECH4 =  0,4068Mg/rok 

4 41 419 672 ENH3 = 0,447 kg/h 

EH2S = 0,018 kg/h 

Epył =  0,074 kg/h 

ECH4 = 0,0236 kg/h 

ENH3 = 0,300 Mg/rok 

EH2S = 0,012 Mg/rok 

Epył = 0,05 Mg/rok 

ECH4 = 0,0158 Mg/rok 

ENH3 =  3,6 Mg/rok 

EH2S =  0,144 Mg/rok 

Epył =  0,6 Mg/rok 

ECH4 =  0,189Mg/rok 

5 41 419 1008 ENH3 = 0,447 kg/h 

EH2S = 0,018 kg/h 

Epył =  0,074 kg/h 

ECH4 = 0,0236 kg/h 

ENH3 = 0,45 Mg/rok 

EH2S = 0,018 Mg/rok 

Epył = 0,075 Mg/rok 

ECH4 = 0,023 Mg/rok 

ENH3 =  5,4 Mg/rok 

EH2S =  0,216 Mg/rok 

Epył =  0,9 Mg/rok 

ECH4 =  0,276Mg/rok 

Łączna emisja roczna z planowanej fermy drobiu: ENH3 =  74 Mg/rok 

EH2S =  1,9 Mg/rok 

Epył =  7,9 Mg/rok 

ECH4 =  2,52 Mg/rok 

Dla amoniaku dla czwartej i piątej fazy cyklu chowu, przyjęto obniżenie emisji amoniaku na poziomie 40% 

 

Ogrzewanie kurników  

W okresie wiosenno-letnim i jesienno-zimowym kurniki ogrzewane będą nagrzewnicami 

gazowymi powodującymi emisje: 

- dwutlenku azotu 

- dwutlenku siarki 

- tlenku węgla 

- pyłu zawieszonego PM10 
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Każdy kurnik wyposażony będzie w 8 nagrzewnic gazowych o wydmuchu bezpośrednim  

o mocy do ok. 95 kW każda, zasilanych gazem płynnym. Nagrzewnice pracują dla potrzeb 

utrzymania temperatury 34 °C w pierwszych dwóch tygodniach chowu brojlerów (w pierwszej 

fazie cyklu). Spaliny odprowadzane będą z powietrzem wentylacyjnym poprzez wentylatory 

dachowe. 

Maksymalny czas pracy nagrzewnic 2016 h/rok. 

Maksymalne zużycie gazu przez jedną nagrzewnicę wynosi ok. 6,8 kg/h (13,6 dm
3
/h).  

 

Do obliczeń wielkości emisji wykorzystano wskaźniki emisji substancji powstających przy 

energetycznym spalaniu gazu ziemnego wysokometanowego, dla paleniska o wydajności cieplnej 

≤1,4 MW (wg materiałów informacyjno – instruktażowych MOŚZNiL „Wskaźniki emisji 

substancji zanieczyszczających wprowadzanych do powietrza z procesów energetycznego spalania 

paliw”): 

Nazwa Wskaźnik em. 

zanieczyszczenia kg/10
6
 m

3
 

 Pył 15 

 Tlenki azotu (NO2) 1280 

 Tlenek węgla (CO) 360 

 

Emisję obliczono wg wzoru: 

E = Bmax * E'  

  gdzie:  

       Bmax  - maksymalne zużycie paliwa m
3
/h  

       E' - wskaźnik emisji  

 

 Emisję maksymalną godzinową z jednego kurnika obliczamy mnożąc wskaźnik emisji 

poszczególnych zanieczyszczeń przez zużycie paliwa dla 8 nagrzewnic. 

 Emisję roczną obliczamy mnożąc emisję godzinową przez ilość godzin w roku przypadającą 

danej fazie pracy nagrzewnic. 

 

Tabela 14. Wielkość emisji z ogrzewania w jednym kurniku, z uwzględnieniem fazy pracy nagrzewnic. 

Faza 

cyklu 

Obsada 

szt./kurnik 

Ilość godzin 

7 cykli (rok) 

Emisja godzinowa Emisja roczna 

1 61 000 2016 Epył=0,0000016 kg/h 

ENOx=0,000136 kg/h 

ECO = 0,00004 kg/h  

Epył=0,000003Mg/rok 

ENOx=0,00027Mg/rok 

ECO = 0,00008Mg/rok  

 

W myśl §4.1. Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 22 kwietnia 2011 r., w sprawie 

standardów emisyjnych z instalacji, standardy emisyjne ustala się dla stacjonarnych 

urządzeń technicznych, w których następuje proces spalania paliw w celu wytworzenia 

wyłącznie energii, o nominalnej mocy cieplnej nie mniejszej niż 1 MW. W związku  

z powyższym, analizowane nagrzewnice o mocy do 95 kW nie podlegają standardom 

emisyjnym. 

 

Parametry emitorów: 

Zanieczyszczenia odprowadzane są do powietrza w każdym z 12 kurników: 
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 14 emitorami dachowymi, 

 8 emitorami w ścianie szczytowej. 

Tabela 15. Parametry emitorów. 

Firma/Typ Średnica wylotu 

[m] 

Szacowana 

wysokość [m] 

Maksymalna 

wydajność [m
3
/h] 

CL 650  

 

0,63 

(przekrój kołowy) 

6,8 12 500 

Air Master typu 

EM 

1,4x1,4 

(przekrój 

kwadratowy) 

1,5 36 000 

 

W kurnikach zastosowana będzie wentylacja mieszana – wentylacja dachowa i szczytowa. 

Przyjęto, na podstawie danych dostarczonych przez Wnioskodawcę, że we wszystkich fazach 

chowu włączona będzie wentylacja dachowa. W okresie od września do kwietnia wentylatory 

szczytowe będą unieruchomione. W pozostałym okresie poszczególne sekcje wentylatorów 

szczytowych zaczną pracować ze zmienną wydajnością, gdy temperatura na zewnątrz przekroczy 

25ºC, a brojlery będą miały więcej niż 28 dni chowu. Wentylatory szczytowe będą pracowały tylko 

w okresie letnim, w dwóch ostatnich fazach cyklu chowu. Biorąc pod uwagę planowane terminy 

zasiedleń na fermie, wentylatory ścienne mogą hipotetycznie pracować przez ok. 186 h/rok. 

Z powyższego wynika, że w okresie ok. 186 godzin wydatek wentylacji szczytowej wynosić 

może (przyjmując warunki ekstremalne) 288 000 m
3
/h (36 000 m

3
/h x 8) przy sumarycznej 

wentylacji dachowej 175 000 m
3
/h (12 500 m

3
/h x 14), co stanowi ok. 63 % odprowadzanego  

z kurnika powietrza. 

Przyjęto zatem do obliczeń, że podczas pracy wentylacji szczytowej – 37 % emisji 

odprowadzane będzie wentylatorami dachowymi i 63 % emisji wentylatorami szczytowymi. 

W pozostałych podokresach emisja w 100 % odprowadzana będzie do środowiska poprzez 

wentylatory dachowe. 

 

Reasumując, na analizowanej fermie rozróżniamy następujące przypadki: 

1) Emisje wyłącznie z emitorów dachowych; 

2) Emisję z emitorów dachowych i szczytowych – w ostatnich fazach cyklu 4 i 5, przez ok. 186 

h/rok – podczas pracy wentylatorów dachowych i szczytowych 63% emisji odprowadzane jest 

emitorami szczytowymi, a 37% emitorami dachowymi; w pozostałym czasie emisja w 100 % 

odprowadzana będzie poprzez wentylatory dachowe. W związku z powyższym dla 4 i 5 fazy 

cyklu chowu wyróżniono dwa podokresy – jeden podokres, w którym pracują tylko wentylatory 

dachowe oraz drugi podokres, w którym pracują równocześnie wentylatory dachowe  

i wentylatory szczytowe. Czas trwania 4 fazy cyklu - 672 h/rok podzielono na 2 podokresy nr 

4.1 i 4.2 trwające odpowiednio 642 h/rok i 30 h/rok. Czas trwania 5 fazy cyklu - 1008 h/rok 

podzielono na 2 podokresy nr 5.1 i 5.2 trwające odpowiednio 852 h/rok i 156 h/rok. 

 

 Emisję z pojedynczych wentylatorów obliczamy dzieląc emisję godzinową/roczną przez ilość 

wentylatorów w jednym kurniku; 
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 Emisję z pojedynczych wentylatorów szczytowych i dachowych w fazie 4.1, 4.2, 5.1, 5.2 

obliczamy mnożąc emisję godzinową/roczną przez udział procentowy, a następnie dzieląc 

przez ilość wentylatorów w jednym kurniku; 

 

Tabela 16. Emisja z pojedynczych wentylatorów w jednym kurniku, z uwzględnieniem faz rozwoju brojlerów  

i fazy pracy nagrzewnic. 

Faza Ilość 
godzin 
7 cykli 
(rok) 

Łączna emisja 
godzinowa 
z 1 kurnika 

Emisja godzinowa 
z pojedynczych 
wentylatorów 

Łączna emisja 
roczna  

z 1 kurnika 

Emisja roczna  
z pojedynczych 
wentylatorów 

1 

 

 

 

2016  

ENH3 = 1,098 kg/h 

EH2S = 0,027 kg/h 

Epył =  0,109 kg/h 

ECH4 = 0,0347 kg/h 

Wentylator 

dachowy: 

ENH3 = 0,078 kg/h 

EH2S = 0,0019 kg/h 

Epył =  0,0077 kg/h 

ECH4 = 0,0024 kg/h 

 

ENH3 = 2,21 Mg/rok 

EH2S = 0,054 Mg/rok 

Epył= 0,22 Mg/rok 

ECH4 = 0,0699 

Mg/rok 

Wentylator dachowy: 

ENH3 = 0,15 Mg/rok 

EH2S = 0,0038 Mg/rok 

Epył= 0,0157 Mg/rok 

ECH4 = 0,0049 Mg/rok 

 

Epył=0,0000016 

kg/h 

ENOx=0,000136 

kg/h 

ECO = 0,00004 kg/h 

Wentylator 

dachowy: 

Epył=0,0000001 kg/h 

ENOx=0,000009 kg/h 

ECO = 0,000003 

kg/h 

 

Epył=0,000003Mg/rok 

ENOx=0,00027Mg/rok 

ECO = 

0,00008Mg/rok 

Wentylator dachowy: 

Epył=0,0000002Mg/rok 

ENOx=0,000018Mg/rok 

ECO = 0,000006Mg/rok 

2 2016  

ENH3 = 1,065 kg/h 

EH2S = 0,026 kg/h 

Epył =  0,106 kg/h 

ECH4 = 0,0337 kg/h 

Wentylator 

dachowy: 

ENH3 = 0,076 kg/h 

EH2S = 0,0018 kg/h 

Epył = 0,0075 kg/h 

ECH4 = 0,0024 kg/h 

 

ENH3 = 2,147 Mg/rok 

EH2S = 0,052 Mg/rok 

Epył = 0,21 Mg/rok 

ECH4 = 0,0679 

Mg/rok 

Wentylator dachowy: 

ENH3 = 1,53 Mg/rok 

EH2S = 0,0037 Mg/rok 

Epył = 0,015 Mg/rok 

ECH4 = 0,0048 Mg/rok 

3 1008  

ENH3 = 1,065 kg/h 

EH2S = 0,026 kg/h 

Epył =  0,106 kg/h 

ECH4 = 0,0337 kg/h 

Wentylator 

dachowy: 

ENH3 = 0,076 kg/h 

EH2S = 0,0018 kg/h 

Epył =  0,0075 kg/h 

ECH4 = 0,0024 kg/h 

 

ENH3 = 1,073 Mg/rok 

EH2S = 0,026 Mg/rok 

Epył = 0,106 Mg/rok 

ECH4 = 0,0339 

Mg/rok 

Wentylator dachowy: 

ENH3 = 0,076 Mg/rok 

EH2S = 0,0018 Mg/rok 

Epył = 0,0075 Mg/rok 

ECH4 = 0,0024 Mg/rok 

4.1 642  

ENH3 = 0,447 kg/h 

EH2S = 0,018 kg/h 

Epył =  0,074 kg/h 

ECH4 = 0,0236 kg/h 

Wentylator 

dachowy: 

ENH3 = 0,031 kg/h 

EH2S = 0,001 kg/h 

Epył =  0,005 kg/h 

ECH4 = 0,001 kg/h 

 

ENH3 = 0,286 Mg/rok 

EH2S = 0,011 Mg/rok 

Epył = 0,047 Mg/rok 

ECH4 = 0,015 Mg/rok 

Wentylator dachowy: 

ENH3 = 0,019 Mg/rok 

EH2S = 0,00078 Mg/rok 

Epył = 0,0033 Mg/rok 

ECH4 = 0,0010 Mg/rok 

4.2 30  

 

ENH3 = 0,447 kg/h 

EH2S = 0,018 kg/h 

Epył =  0,074 kg/h 

ECH4 = 0,0236 kg/h 

 

Wentylator 

dachowy (37%): 

ENH3 = 0,011 kg/h 

EH2S = 0,0004 kg/h 

Epył =  0,0019 kg/h 

ECH4 = 0,0006 kg/h 

 

 

ENH3 = 0,013 Mg/rok 

EH2S = 0,0005 

Mg/rok 

Epył = 0,0022 Mg/rok 

ECH4 = 0,0007 

Mg/rok 

Wentylator dachowy 

(37%): 

ENH3 = 0,0003 Mg/rok 

EH2S = 0,000012 

Mg/rok 

Epył = 0,000057 Mg/rok 

ECH4 = 0,000018 

Mg/rok 
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Wentylator 

szczytowy (63%): 

ENH3 = 0,035 kg/h 

EH2S = 0,0014 kg/h 

Epył =  0,0058 kg/h 

ECH4 = 0,0018 kg/h 

Wentylator szczytowy 

(63%): 

ENH3 = 0,001 Mg/rok 

EH2S = 0,000042 

Mg/rok 

Epył = 0,00017 Mg/rok 

ECH4 = 0,000054 

Mg/rok 

5.1 852  

ENH3 = 0,447 kg/h 

EH2S = 0,018 kg/h 

Epył =  0,074 kg/h 

ECH4 = 0,0236 kg/h 

Wentylator 

dachowy: 

ENH3 = 0,031 kg/h 

EH2S = 0,001 kg/h 

Epył =  0,005 kg/h 

ECH4 = 0,001 kg/h 

 

ENH3 = 0,38 Mg/rok 

EH2S = 0,015 Mg/rok 

Epył = 0,063 Mg/rok 

ECH4 = 0,02 Mg/rok 

Wentylator dachowy: 

ENH3 = 0,026 Mg/rok 

EH2S = 0,001 Mg/rok 

Epył = 0,0045 Mg/rok 

ECH4 = 0,0014 Mg/rok 

5.2 156  

 

ENH3 = 0,447 kg/h 

EH2S = 0,018 kg/h 

Epył =  0,074 kg/h 

ECH4 = 0,0236 kg/h 

Wentylator 

dachowy (37%): 

ENH3 = 0,011 kg/h 

EH2S = 0,0004 kg/h 

Epył = 0,0019 kg/h 

ECH4 = 0,0006 kg/h 

 

 

ENH3 = 0,069 Mg/rok 

EH2S = 0,0028 

Mg/rok 

Epył = 0,0115 Mg/rok 

ECH4 = 0,0036 

Mg/rok 

Wentylator dachowy 

(37%): 

ENH3 = 0,0017 Mg/rok 

EH2S = 0,000062 

Mg/rok 

Epył = 0,00029 Mg/rok 

ECH4 = 0,00009 Mg/rok 

Wentylator 

szczytowy (63%): 

ENH3 = 0,035 kg/h 

EH2S = 0,0014 kg/h 

Epył =  0,0058 kg/h 

ECH4 = 0,0018 kg/h 

Wentylator szczytowy 

(63%): 

ENH3 = 0,005 Mg/rok 

EH2S = 0,0002 Mg/rok 

Epył = 0,0009 Mg/rok 

ECH4 = 0,00028 Mg/rok 

Dla amoniaku dla czwartej i piątej fazy cyklu chowu, przyjęto obniżenie emisji amoniaku na poziomie 40% 

 

Zgodnie z informacją uzyskaną od inwestora, w obliczeniach przyjęto, że w 1 i 2 fazie cyklu 

wentylacja dachowa pracuje z 30 % wydajnością, w fazie 3, 4.1 i 5.1 z 60% wydajnością, a w 

podokresach 4.2 i 5.2 ze 100% wydajnością.  

Prędkość wylotową gazów z emitorów dachowych określono ze wzoru: 

v = W/P 

gdzie:  

v [m/s] – prędkość wylotowa z wentylatorów dachowych; 

W – obciążenie/ wydajność wentylatorów dachowych; 

P – pole wylotu emitora dachowego = Пr
2
 = 3,14 (0,315

2
) = 0,312 m

2 

 

Tabela 17. Przyjęte do obliczeń prędkości wylotowe gazów z emitorów dachowych w poszczególnych fazach. 

Faza/podokres Ilość godzin na 7 cykli Obciążenie 

wentylatorów 

(wydajność) % 

Prędkość wylotowa 

gazów  

m/s 

1 2016 30 3,2 

2 2016 30 3,2 

3 1008 60 6,4 

4.1 642 60 6,4 

4.2 30 100 10,7 

5.1 852 60 6,4 

5.2 156 100 10,7 
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PRZEWIDYWANA WIELKOŚĆ EMISJI Z NAPEŁNIANIA SILOSÓW NA PASZĘ 

Na terenie przedsięwzięcia przewiduje się posadowić 12 silosów magazynowych na paszę  

o pojemności 25 Mg każdy (po 1 na każdy kurnik). Załadunek paszy do silosów z cystern 

samochodowych odbywać się będzie przy zastosowaniu połączeń elastycznych z zachowaniem 

całkowitej szczelności. Emisja pyłów z silosów następować będzie podczas załadunku paszy 

poprzez rury odpowietrzające, których wyloty zakończone są na wysokości 1 m npt i średnicy Ø 0,2 

m – skuteczności redukcji pyłu ok. 90%. Powietrze to przechodzi przez umocowany na wylocie 

worek, a wychwycony pył/pasza jest generalnie zatrzymywany i wykorzystany w hodowli. Podczas 

zadawania paszy kurom emisja pyłu nie będzie występowała. 

 Roczne zużycie pasz w obiekcie wyniesie ok. 20 000 ton (19 983,6 Mg/rok). 

 Ilość napełnień każdego silosu w roku wyniesie ok. 66 razy. 

 

Do obliczeń emisji pyłu przyjęto następujące hipotetyczne dane: 

 Przyjęto, że wielkość emisji pyłu wynosi 0,05% masy przeładowanej paszy. 

 Skuteczności redukcji pyłu ok. 90%. 

 Jednostkowy czas trwania rozładunku wynosi ok. 30 minut. 

 Załadunek wszystkich silosów trwa ok. 6 godzin, tj. ok. 396 h/rok. 

 

Emisja roczna: 

Epył = 20000 Mg/rok x 0,05% x (100 – 90%) = 1 Mg/rok 

Emitory 1 – 12: 

Epył = 1 Mg/rok / 12 sil. = 0,08 Mg/rok 

 

Emisja godzinna: 

Epył = 1 Mg/rok / 396 h/rok = 2,5 kg/h 

Emitory 1 – 12: 

Epył = 2,5 kg/h / 12 sil. = 0,2 kg/h 

 

Parametry emisji: 

Wysokość: 1 m 

Średnica: 0,2 m 

Czas pracy: 396 h/rok 

Odprowadzanie powietrza z silosów paszowych następuje rurą z wylotem skierowanym do dołu.  

 

PRZEWIDYWANA WIELKOŚĆ EMISJI Z PRACY AGREGATÓW PRĄDOTWÓRCZYCH 

Planuje się zainstalowanie dwóch agregatów prądotwórczych, z czego jeden będzie 

wykorzystywany podczas ewentualnych awarii zewnętrznego zasilania energetycznego, a drugi 

będzie stanowił rezerwę. Przewiduje się również raz w miesiącu rozruch próbny każdego agregatu, 

który będzie przeprowadzany w celach kontroli sprawności tego sprzętu. W czasie rozruchów 

próbnych jednocześnie będzie pracował jeden agregat, ok. 1 godz. tj. maksymalnie 12 godz./rok. 

Łączny czas rozruchów próbnych agregatów wyniesie 24 h/rok. Spaliny z agregatów odprowadzane 

będą przewodami spalinowymi. Parametry emisji: wysokość: 3 m, średnica: 0,2 m. 
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Z uwagi na stosunkowo nieprzewidywalny i znikomy czas pracy agregatów nie przewiduje 

się znaczącego oddziaływania na powietrze atmosferyczne. W związku z powyższym emisje  

z rozruchów agregatów pominięto w dalszej analizie. 

 

PRZEWIDYWANA WIELKOŚĆ EMISJI Z NAPEŁNIANIA ZBIORNIKÓW NA GAZ 

Przyjęto jednostkowy wskaźnik emisji gazu, zawierający się w przedziale 37,6 – 65,9 

g/rozłączenie, wynoszący 53,55 g/rozłączenie. Na fermie w ciągu roku będzie miało miejsce ok. 

300 rozłączeń związanych z tankowaniem gazu. Stąd roczna emisja gazu wyniesie: 

300 rozłączeń/rok x 53,55 g/rozłączenie = 16 kg/rok 

Emisja powstająca przy napełnianiu zbiorników magazynowych gazu płynnego z uwagi na 

konstrukcje złączy i zaworów, polega wyłącznie na wypływie resztek gazu z węża 

przyłączeniowego. W związku z powyższym, miejsce wystąpienia emisji jest nieustalone z uwagi 

na położenie węza po nalewie, dlatego też nie wykonano obliczenia dyspersji substancji 

emitowanych w sposób tak przypadkowy. 

 

PRZEWIDYWANA WIELKOŚĆ EMISJI Z RUCHU SAMOCHODOWEGO 

Projektowana hodowla brojlerów wymagać będzie obsługi związanej z ruchem pojazdów 

np. dostawy paszy, wywóz odpadów, wywóz ścieków, przywóz i wywóz brojlerów. 

Ruch pojazdów na terenie fermy kształtować się będzie następująco: 

 19 poj. ciężarowych i 2 poj. osobowe – pora dzienna 

 1 poj. ciężarowego i 1 osobowy – pora nocna  

Jak wynika z analizy procesu technologicznego chowu, dla przedmiotowej Fermy Drobiu 

ruch samochodów ciężarowych wyniesie średnio 19 samochodów na 16 godzin pracy, czyli 38 

wjazdów i wyjazdów. Średnia droga wjazdu lub wyjazdu – 0,4 km, średnia prędkość poruszających 

się pojazdów ciężkich - 20 km/h. 

Ruch samochodów osobowych wyniesie średnio 2 samochody na 16 godzin pracy, czyli 4 

wjazdy i wyjazdy. Średnia droga wjazdu lub wyjazdu – 0,2 km, średnia prędkość poruszających się 

pojazdów osobowych - 30 km/h. 

Średnie jednostkowe wielkości emisji (g) z pojedynczych pojazdów ciężkich i osobowych po 

przejechaniu 1 km, przedstawiono poniżej.  

 
Jednostkowe wielkości emisji z pojazdów ciężarowych g/km 

Grupa pojazdów Prędk.km/h CO  C6H6 HC HC al. HC ar.  NOx Pb  SOx 
samochody ciężarowe       20      3,76667        0,05597        2,96424        2,07497        0,62249        8,88600        0,00000        0,68984   

Źródło: OPERAT 2000, wg prof. Z. Chłopka 

Jednostkowe wielkości emisji z pojazdów osobowych g/km 
Grupa pojazdów Prędk.km/h CO  C6H6 HC HC al. HC ar.  NOx Pb SOx 

samochody osobowe       30      3,83308        0,03532        0,62152        0,43506        0,13052        0,70012        0,00042        0,04415   
Źródło: OPERAT 2000, wg prof. Z. Chłopka 

 

Z uwagi na stosunkowo małe natężenie ruchu i brak jednoczesności pracy w/w pojazdów nie 

przewiduje się znaczącego oddziaływania na powietrze atmosferyczne. W związku z powyższym 

emisje z ruchu samochodowego pominięto w dalszej analizie. 

 



Raport o oddziaływaniu na środowisko planowanego przedsięwzięcia 

 

 

 

 
ZAKŁAD OCHRONY ŚRODOWISKA INWEST EKO SP. J. LUTY 2013 r. 

/ (0048-41) 343-15-17 

 e-mail: inwesteko@inwesteko.pl 
str. 46 

 

 

3. Opis elementów przyrodniczych środowiska, objętych zakresem przewidywanego 
oddziaływania planowanego przedsięwzięcia 

3.1 Rzeźba terenu 

Teren planowanego przedsięwzięcia zlokalizowany jest na Płaskowyżu Jędrzejowskim, 

Niecce Nidziańskiej Wyżyny Małopolskiej. Płaskowyż Jędrzejowski obejmuje zachodnią część 

gminy. Ograniczony jest od zachodu i północy doliną rz. Białej Nidy, a ze wschodu doliną rz. Nidy. 

Występują tutaj wzniesienia zbudowane głównie z warstw jury i kredy, a w dolinach zalegają 

czwartorzędowe piaski i gliny. Wzniesienia w widłach rzek Nidy i Białej Nidy stanowią 

przedłużenie Pasma Przedborsko - Małogoskiego (Wzgórza Wilkomijskie). Wierzchowinowe partie 

wzgórz osiągają wysokości rzędu 250 - 260 m n.p.m., a niekiedy przekraczają 270 m n.p.m.. 

Generalnie powierzchnia płaskowyżu obniża się w kierunku wschodnim. Wysokości względne  

w odniesieniu do doliny Nidy sięgają do 50 - 60 m. 

W rejonie inwestycji występują wniesienia zbudowane z lekko sfałdowanych warstw jury  

i kredy. Teren inwestycji pochylony jest w kierunku północno-wschodnim, w kierunku lasu 

Szczotki i rzeki Nidy. Rzędne terenu w tym rejonie wynoszą od ok. 225 m n.p.m. do ok. 248 m 

n.p.m.  

Bezpośrednie oddziaływanie na rzeźbę terenu zaznaczy się w fazie realizacji inwestycji 

ograniczy się do prowadzonych prac ziemnych. 

3.2 Budowa geologiczna 

Zgodnie z dostępną szczegółową mapą geologiczna Polski, teren planowanego 

przedsięwzięcia zbudowany jest z utworów czwartorzędowych (piaski eoliczne i przewiewne oraz 

piaski z wkładkami mułków, piaski ze żwirami rzeczne i peryglacjalne) oraz utworów jury górnej 

(wapienie, margle, iłowce margliste). Miąższość całego kompleksu wymienionych wapieni może 

wynosić ok. od 180 do 280 m. Miąższość piasków czwartorzędowych może wynosić kilka lub 

kilkanaście metrów.  

Bezpośrednie oddziaływanie na grunty zaznaczy się w fazie realizacji inwestycji ograniczy 

się do prowadzonych prac ziemnych. 

 

 

Rysunek 6. Budowa geologiczna planowanego przedsięwzięcia. 



Raport o oddziaływaniu na środowisko planowanego przedsięwzięcia 

 

 

 

 
ZAKŁAD OCHRONY ŚRODOWISKA INWEST EKO SP. J. LUTY 2013 r. 

/ (0048-41) 343-15-17 

 e-mail: inwesteko@inwesteko.pl 
str. 47 

 

 

3.3 Gleby 

Na analizowanym obszarze występują gleby mineralne: gleby płowe, brunatne wyługowane 

i rędziny. Zgodnie z klasyfikacją bonitacyjną gleb, na terenie planowanego przedsięwzięcia 

przeważają gleby niskich klas – klasy V i VI. Mniejszy udział mają gleby wyższych klas IIIb – IVb. 

Teren inwestycji stanowi głownie użytek rolniczy. W niewielkim stopniu, w północnowschodnim 

rogu trenu inwestycji występują grunty leśne.  

Na obszarze planowanego przedsięwzięcia zgodnie z klasyfikacją wg rozporządzenia 

Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002 r. w sprawie standardów jakości gleby oraz 

standardów jakości ziemi, występują grunty grupy B - grunty zaliczone do użytków rolnych  

z wyłączeniem gruntów pod stawami i gruntów pod rowami, grunty leśne oraz zadrzewione  

i zakrzewione, nieużytki, a także grunty zabudowane i zurbanizowane z wyłączeniem terenów 

przemysłowych, użytków kopalnych oraz terenów komunikacyjnych. Wartość stężeń 

zanieczyszczeń dla tego terenu nie powinny przekraczać wartości dopuszczalnych wskazanych w/w 

rozporządzeniu. Planowane inwestycje zlokalizowane zostaną na obszarze praktycznie 

niezagospodarowanym. W sąsiedztwie przebiega droga ekspresowa E7, która z uwagi na wysokie 

natężenie ruchu pojazdów jest źródłem zanieczyszczeń metalami ciężkimi. Badania monitoringu 

gleb wykonane w 2007 roku, w punkcie Brzegi, w odległości 10 i 50 m od drogi E7 i udostępnione 

przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Kielcach wskazują na zawartość metali 

ciężkich (tabela poniżej). 

 

Tabela 18. Zestawienie wyników monitoringu glebowego w punkcie Brzegi, trasa samochodowa Warszawa – 

Kraków E7 10 oraz 50 m od drogi. 

L.p. Wskaźnik 
Brzegi 

Zawartość [ mg/kg suchej masy] 

1 Cd 0,2 – 0,4 

2 Cu 1,6 – 3,7 

3 Ni 1,1 – 2,7 

4 Pb 7,4 – 17,1 

5 Zn 12,4 – 32,2 

6 Cr 2,9 – 3,1 

 

Powyższe zawartości oznaczonych substancji w tabeli są naturalne i nie wykazują 

przekroczeń dopuszczalnych norm.  

W sąsiedztwie inwestycji brak innych istotnych źródeł zanieczyszczeń (np. zakładów 

przemysłowych). Biorąc pod uwagę powyższe, a także wyniki jakości gleby z punktu kontrolnego 

szacuje się, że na terenie planowanej inwestycji grunty spełniają standardy określone w/w 

rozporządzeniem. 

W przypadku analizowanego przedsięwzięcia oddziaływanie bezpośrednie na gleby 

zaznaczy się w wyniku przemieszczenia mas ziemnych oraz na skutek trwałego zajęcia terenu pod 

planowane obiekty. 
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3.4 Wody powierzchniowe 

Na terenie planowanej inwestycji nie przebiegają żadne cieki wodne. W sąsiedztwie również 

brak cieków i zbiorników wodnych, w najbliższej odległości około 1,5 km w kierunku wschodnim 

(E) od granic analizowanego terenu przepływa rzeka Nida – lewy dopływ górnej Wisły. 

Rzeka Nida jest główną rzeką powiatu Jędrzejowskiego, przepływająca we wschodniej 

części powiatu z północy na południe. Jest to typowa rzeka nizinna, płynąca na piaszczystym 

podłożu o szerokiej trasie zalewowej pokrytej łąkami. Rzeka ta powstaje z połączenia Białej  

i Czarnej Nidy w miejscowości Brzegi koło Chęcin. Dolina Nidy wraz z rzeką stanowi jeden z 

cenniejszych przyrodniczo obszarów Województwa Świętokrzyskiego. Miejscami nieuregulowana 

rzeka tworzy meandry, wije się wieloma korytarzami tworząc skomplikowane rozlewiska 

śródlądowe. Temperatura wody w tej rzece dochodzi do 27
0
C, co czyni ją jedną z najcieplejszych 

rzek w Polsce. Lewobrzeżną (wschodnią), niezmeliorowaną część rzeki pokrywa kilka tysięcy 

hektarów bagien, rozlewisk i wilgotnych łąk. Jest to jedna z najważniejszych ostoi fauny na terenie 

Nadnidziańskiego Parku Krajobrazowego i jeden z większych, naturalnych obszarów bagien  

w Małopolsce. Tereny zalewowe, przylegające do rzeki, porośnięte są zbiorowiskami roślinności 

łąkowej i pastwiskowej, przechodzące miejscami w zabagnione turzycowiska.  

Rzeka Nida stanowi JCWP o nazwie „Nida od Cieku od Korytnicy do ujścia” Identyfikację 

tych wód przedstawia poniższa tabela. 

 

Tabela 19 Identyfikacja jednolitych części wód powierzchniowych 

Region wodny Górna Wisła 

Obszar dorzecza Wisła 

Nazwa JCWP Nida od Cieku od Korytnicy do ujścia 

Kod JCWP PLRW20001021699 

Status części wód silnie zmieniona część wód 

Typ JCWP rzeka nizinna 

Punkt monitoringowy Nida- Nowy Korczyn (6,1 km) 

Stan wód zły 

Ocena zagrożenia nieosiągnięcia celów RDW zagrożona 

Derogacje* - 

Uzasadnienie - 
Źródło: dane RZGW w Krakowie 

 

Ocenę jakości jednolitych części wód powierzchniowych przeprowadza się na podstawie 

rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 sierpnia 2008 r., w sprawie sposobu klasyfikacji 

stanu jednolitych części wód powierzchniowych (Dz. U. nr 162 poz. 1008).  

W 2010 roku, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Kielcach dokonał 

klasyfikacji stanu lub potencjału ekologicznego, stanu chemicznego oraz ogólnej oceny stanu wód 

powierzchniowych w Województwie Świętokrzyskim. Klasyfikację stanu/potencjału 

ekologicznego, stanu chemicznego oraz stanu wód w punkcie pomiarowym Nowy Korczyn na 

rzece Nidzie w 2010 r. przedstawia poniższa tabela. 

 

Tabela 20 Klasyfikacja wskaźników i elementów jakości wód dla rzeki Nida za 2010 r. 

Rzeka Nida od Cieku od Korytnicy do ujścia 

elementy biologiczne 

fitoplankton - chlorofil Brak danych 

fitobentos III 

makrofity Brak danych 
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klasa elementów biologicznych III 

stan fizyczny 
temperatura II 

zawiesina ogólna Brak danych 

warunki tlenowe 

tlen rozpuszczony I 

BZT5 II 

ChZT- Mn Brak danych 

OWO II 

ChZT- Cr Brak danych 

zasolenie 

przewodność w 20ºC I 

substancje rozpuszcz. I 

siarczany Brak danych 

chlorki Brak danych 

wapń II 

magnez I 

zakwaszenie odczyn pH I 

substancje biogenne 

azot amonowy I 

azot Kjedahala II 

azot azotanowy II 

azot ogólny I 

fosfor ogólny II 

klasa elementów fizykochemicznych II 

substancje szczególnie szkodliwe – 

specyficzne zanieczyszczenia syntetyczne  

i niesyntetyczne 

chrom ogólny Brak danych 

cynk Brak danych 

miedź Brak danych 

węglowodory ropopochodne – indeks olejowy Brak danych 

Ocena substancji szczególnie szkodliwych Brak danych 

Stan ekologiczny III 

substancje priorytetowe 

benzo(a)piren dobry 

benzo(b)fluoranten + benzo(k)fluoranten dobry 

benzo(g,h,i)perylen + indeno (1,2,3-cd)piren PSD 

stan chemiczny PSD
1
 

Stan wód zły 
1 – badania w zakresie wybranych wskaźników chemicznych 

PSD – poniżej stanu dobrego 

Źródło: stan środowiska w woj. świętokrzyskim, WIOŚ, 2010 r. 

 

Ocena stanu wód w JCWP przeprowadzona za rok 2010 wykazała zły stan wód w punkcie 

pomiarowym Nowy Korczyn . Na końcową ocenę składały się:  

- Stan chemiczny – PSD (poniżej stanu dobrego) 

- Stan ekologiczny – klasa III (umiarkowany stan ekologiczny) 

- Klasa elementów biologicznych – III 

- Elementy fizykochemiczne – II 

W 2010 roku Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Kielcach dokonał oceny 

stopnia eutrofizacji wód rzecznych obejmujących lata 2008-2010. Podstawą do wykonania oceny 

eutrofizacji było rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 sierpnia 2008 r., w sprawie sposobu 

klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych (Dz. U. nr 162 poz. 1008) oraz 

wytyczne opracowane przez GIOŚ. Do oceny eutrofizacji brano pod uwagę wskaźniki: biologiczne 

(chlorofil a, fitobentos, organiczne (BZT5, OWO) oraz substancje biogenne (azot amonowy, azot 

Kiejdahla, azot azotanowy, azot ogólny, fosfor ogólny i fosforany). Przy ocenie przyjęto zasadę, że 

przekroczenie wartości granicznych dla stanu dobrego określonego rozporządzeniem w odniesieniu 
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do jednego wskaźnika wystarczyło do uznania punktu pomiarowo-kontrolnego za eutroficzny. 

Rzeka Nida w punkcie kontrolno- pomiarowym Żerniki znalazła się wśród ośmiu punktów 

kontrolno- pomiarowych w Województwie Świętokrzyskim, w których eutrofizacja nie wystąpiła. 

W roku 2009 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Kielcach prowadził badania 

monitoringowe wód rzeki Nidy, pod kątem przydatności ich do zaopatrzenia ludności w wodę 

przeznaczoną do spożycia. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 listopada 2002 r.  

w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać wody powierzchniowe wykorzystywane do 

zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia (Dz. U. Nr 204, poz. 1728) wyznacza trzy 

kategorie jakości wody które z uwagi na ich zanieczyszczenie muszą być poddane standardowym 

procesom uzdatniania, w celu uzyskania wody przeznaczonej do spożycia: 

 Kategoria A1- woda wymagająca prostego uzdatniania fizycznego, w szczególności filtracji 

oraz dezynfekcji; 

 Kategoria A2- woda wymagająca typowego uzdatniania fizycznego i chemicznego,  

w szczególności utleniania wstępnego, koagulacji, flokulacji, dekantacji, filtracji, 

dezynfekcji (chlorowania końcowego); 

 Kategoria A3- woda wymagająca wysokosprawnego uzdatniania fizycznego  

i chemicznego, w szczególności utleniania, koagulacji, flokulacji, dekantacji, filtracji, 

adsorpcji na węglu; 

Monitoring wód powierzchniowych, wykorzystywanych do zaopatrzenia ludności w wodę 

przeznaczoną do spożycia, ustanowiony został w jednolitej części wód Nida od Cieku od Korytnicy 

do ujścia (zgodnie z wymogami RDW – JCWP, która dostarcza średnio powyżej 100 m
3
 wody na 

dobę). W województwie świętokrzyskim eksploatowane były 2 ujęcia powierzchniowe na rzece 

Nidzie, wykorzystywane do zaopatrzenia ludności w wodę do spożycia: Stary Korczyn i Nowy 

Korczyn (powiat buski).  

W roku 2009 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Kielcach prowadził badania 

monitoringowe wód rzeki Nidy, pod kątem przydatności ich do zaopatrzenia ludności w wodę 

przeznaczoną do spożycia, w punkcie pomiarowym – Nowy Korczyn, który usytuowany jest 

poniżej ujęć komunalnych wód w Starym i Nowym Korczynie. Na podstawie przeprowadzonych 

badań oceniono wody jako spełniające wymagania rozporządzenia MŚ. Stężenia większości 

spośród badanych wskaźników odpowiadały normom dla kategorii wody A1, nieliczne – dla 

kategorii A2 i A3. Tylko pojedyncze wyniki ChZT- Cr, amoniaku i fosforanów wykraczały 

nieznacznie poza normy dla klasy A3, ale przekroczenia nie odbiegały więcej niż  

o 50% od wartości dopuszczalnych.  

W roku 2010 prowadzono badania monitoringowe wód ujmowanych do celów pitnych  

w punkcie pomiarowym Wiślica na rzece Nidzie, który znajduje się powyżej ujęć komunalnych 

wód w Starym i Nowym Korczynie. Wyniki przeprowadzonych badań wykazały, że wody te nie 

spełniały wymagań rozporządzenia MŚ ze względu na przekroczenie wartości granicznych, 

określonych dla kategorii wody A3, w odniesieniu do bakterii coli typu kałowego i ChZT- Cr. 

Stężenia pozostałych wskaźników, w większości odpowiadały normom dla kategorii wody A1, 

nieliczne – dla kategorii A2 i A3. 

W maju 2010 r. ujęcie Nowy Korczyn zostało zalane w wyniku powodzi i wyłączone  

z eksploatacji, a sieć wodociągową podłączono do ujęcia w Starym Korczynie, który zwiększył 



Raport o oddziaływaniu na środowisko planowanego przedsięwzięcia 

 

 

 

 
ZAKŁAD OCHRONY ŚRODOWISKA INWEST EKO SP. J. LUTY 2013 r. 

/ (0048-41) 343-15-17 

 e-mail: inwesteko@inwesteko.pl 
str. 51 

 

wydajność wody do ok. 900 m
3
/d, zaopatrując ok. 11 000 ludności w 2 powiatach buskim  

i kazimierskim (łącznie 45 miejscowości w gminach Nowy Korczyn, Opatowiec i Bejsce). 

W przypadku analizowanego przedsięwzięcia oddziaływanie bezpośrednie na wody 

powierzchniowe nie zaznaczy się, ponieważ zakres przedsięwzięcia nie obejmuje korzystania z tych 

wód. 

3.5 Wody podziemne 

Teren planowanego przedsięwzięcia znajduje się w obszarze GZWP Małogoszcz nr 416, w 

JWPd 121, które położone jest w regionie wodnym Górnej Wisły. Stan ilościowy JWPd 121 

określony jest na zły w subczęści natomiast stan chemiczny jest dobry. Wymieniona część wód 

podziemnych objęta jest derogacjami (tabela poniżej), które z uwagi na charakter nie obejmują 

planowanego przedsięwzięcia. Stan ilościowy JCWPd nr 121 jest zły w subczęści. Zgodnie z 

publikacją Herbicha H. (źródło: strona internetowa PSH) zły stan ilościowy dotyczy obszaru 

wpływu ujęć Kielc i odwadniania odkrywkowych kopalń wapienia w Białym Zagłębiu w zlewni 

Bobrzy. Należy zauważyć, że obszar planowanego przedsięwzięcia znajduje się poza 

wymienionymi rejonami. Zbiornik „Małogoszcz” (GZWP nr 416) na terenie województwa 

świętokrzyskiego zajmuje powierzchnię 211 km
2
. Jego zasoby dyspozycyjne wynoszą 1 700 m

3
/h 

(wg Dz.U. woj. świętokrzyskiego z 21.10.2005 nr 245).  

 

Tabela 21. Charakterystyka jednolitych części wód podziemnych 

Jednolita część wód 

podziemnych 
Lokalizacja 

Ocena stanu Ocena 

ryzyka 
Derogacje Uzasadnienie derogacji 

ilościowego chemicznego 

PLGW2200121 121 

region 

wodny 

Górnej 
Wisły 

2000 
Równiny 
Centralne 

(14) 

zły (w 

subczęści) 
dobry zagrożony 4(5) - 1 

ze względu na wpływ górnictwa 

podziemnego, prowadzone 

odwadnianie kopalń i zatapianie 
głębokich lejów depresji oraz 

brak możliwości zakończenia 

eksploatacji ze względów 
gospodarczych. 

 

Występują tutaj górno jurajskie utwory wodonośne (wapienie margliste) o charakterze 

szczelinowo-krasowym. Z budowy geologicznej wynika, że skały wodonośne odsłaniają się na 

powierzchni terenu lub są przykryte utworami piaszczystymi czwartorzędu. Brak izolacji i słaba 

izolacja skał wodonośnych, umożliwia zanieczyszczenie wód tego poziomu. W rejonie 

planowanego przedsięwzięcia  występują wody podziemne w obrębie utworów czwartorzędowych, 

w szczególności w dolinie Nidy, oraz w obrębie utworów górno-jurajskich. W rejonie Nidy 

występuje główny górno-jurajski poziom użytkowy połączony z posiadającym podrzędne znaczenie 

czwartorzędowym poziomem użytkowym. Głębokość występowania wód gruntowych wynosi ok. 5 

– 10 m. Głębokość występowania górno-jurajskiego poziomu wodonośnego wynosi przeważnie 15 

– 50 m p.p.t. Wydajności potencjalne studni wierconych tego poziomu wynoszą najczęściej 10 – 30 

m
3
/h. Na analizowanym obszarze odpływ wód podziemnych odbywa się generalnie w kierunku 

wschodnim, w kierunku rzeki Nidy. Na terenie inwestycji brak połączenia poziomu 

czwartorzędowego z górno-jurajskim. Należy zauważyć, że poziom górno-jurajski ma znaczenie 

użytkowe.  
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W kierunku południowo-zachodnim w odległości ok. 300 m, poza terenem planowanego 

przedsięwzięcia, przebiega granica GZWP nr 409 Niecka Miechowska SE (zał. graficzny nr 2.2). 

Warstwy wodonośne stanowią tutaj głównie utwory wapienno– margliste górnej kredy. 

 

Wody podziemne GZWP nr 416 badane były w punkcie monitoringowym Bocheniec, gmina 

Małogoszcz. Właścicielem studni jest Stacja Naukowa Uniwersytetu Warszawskiego. Jakość wody 

w 2007 roku w punkcie określono na II – klasę. W latach następnych badania wód podziemnych w 

wymienionym punkcie nie były wykonywane.  

Najbliższe gminne ujęcie wody w obrębie GZWP nr 416 znajduje się w Brzegach w 

odległości ok. 1150 m. Użytkownikiem ujęcia są Wodociągi Gminne w Sobkowie. Wody z ujęcia 

posiadają I klasę jakości i ujmowane są bez uzdatniania.  

W odległości ponad 3 km znajdują się ujęcia w Mzurowej i Sokołowie Górnym. Wszystkie 

wymienione ujęcia posiadają ustanowione strefy ochronne: 

 strefa ochrony bezpośredniej  

 strefa ochrony pośredniej wewnętrznej  

 strefa ochrony pośredniej zewnętrznej  

Inwestycja zlokalizowana jest poza ustanowionymi strefami ochronnymi ujęć i nie 

spowoduje naruszenia ustanowionych zakazów dla tych stref. Orientacyjne odległości inwestycji od 

strefy ochrony pośredniej zewnętrznej poszczególnych ujęć są następujące: 

 odległość od strefy ochrony pośredniej zewnętrznej ujęcia w Brzegach ok. 1065 m 

 odległość od strefy ochrony pośredniej zewnętrznej ujęcia w Sokołowie Górnym ok. 

2785 m 

 odległość od strefy ochrony pośredniej zewnętrznej ujęcia w Mzurowej ok. 3440 m. 

W przypadku analizowanego przedsięwzięcia oddziaływanie bezpośrednie na wody 

podziemne zaznaczy się w fazie eksploatacji w wyniku poboru tych wód za pomocą dwóch studni: 

zasadniczej i awaryjnej. Z uwagi na zminne warunki hydrogeologiczne (m.in. głębokość 

występowania zwierciadła wody), zaleca się ujęcie wody podziemnej o wydajności ok. 30 m
3
/h dla 

zaspokojenia potrzeb inwestycji. W fazie realizacji i/lub likwidacji wykonywanie wykopów nie 

będzie powodować negatywnego oddziaływania na wody podziemne (przecięcia poziomów 

wodonośnych) z uwagi na głębokość wykopów – ok. 1,5 m, która jest znacznie mniejsza od 

szacowanej głębokości występowania wód gruntowych – ok. 5 m. 

3.6 Atmosfera i klimat 

Obszar gminy Sobków, w której zlokalizowana planowana inwestycja (miejscowość Brzegi) 

wg klimatycznego podziału Polski należy do Małopolskiego Regionu Klimatycznego. Średnia 

roczna temperatura powietrza wynosi tu ok. 7,5ºC, natomiast średnia data pierwszego przymrozku 

przypada na 15 października, a średnia data ostatniego - na 3 maja. Średnia temperatura stycznia 

wynosi -3,5ºC, natomiast lipca 18ºC. 

Na terenie gminy przeważają wiatry zachodnie i południowo-wschodnie. 

Jest to klimat korzystny dla rozwoju rolnictwa. Długość okresu wegetacyjnego wynosi 210-

220 dni. Różnice w długości tego okresu związane są między innymi z ukształtowaniem terenu.  

Dzielnica klimatyczna częstochowsko-kielecka jest stosunkowo ciepła i niezbyt wilgotna. 

Średnia roczna suma opadów wynosi 626 mm. Maksimum opadów atmosferycznych przypada na 
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lipiec i czerwiec, najmniej zaś na październik i marzec. Pokrywa śnieżna zalega tu przez 80-100 dni 

w ciągu roku, a parowanie terenowe wynosi 400-450 mm. 

W przypadku analizowanego przedsięwzięcia oddziaływanie bezpośrednie na atmosferę 

zaznaczy się w fazie eksploatacji w wyniku emisji zanieczyszczeń gazowo-pyłowych na terenie 

fermy. Natomiast oddziaływanie bezpośrednie na klimat nie zaznaczy się z uwagi na brak 

bezpośredniego wprowadzania zanieczyszczeń powodujących zmianę klimatu. 

 

Dot. Uchwały Nr XIII/234/11 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 14 listopada 2011 r. – Załącznik 

Nr 1 – Program Ochrony Powietrza dla województwa Świętokrzyskiego.   

W wyniku rocznej oceny jakości powietrza w strefie świętokrzyskiej, dokonanej dla 2010 

roku, strefa świętokrzyska została zaliczona do strefy, dla której należy opracować Program 

ochrony powietrza. Strefa świętokrzyska została zakwalifikowana do wykonania Programu z uwagi 

na: przekroczenia poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM10 (z powodu  przekroczenia 

dopuszczalnej krotności przekroczeń dla stężeń 24-godzinnych), przekroczenie poziomu 

docelowego benzo(a)pirenu w roku kalendarzowym.  

O zakwalifikowaniu strefy świętokrzyskiej do klasy C ze względu na niedotrzymanie 

standardu stężeń pyłu zawieszonego PM10 i kryterium  ochrona zdrowia, zadecydowały wyniki 

pomiarów na stacji w miejscowości Busko-Zdrój, gdzie wartości dopuszczalne  obowiązujące dla 

stężeń 24-godzinnych pyłu zawieszonego PM10, w 2010 roku, zostały  przekroczone w 58 dniach. 

Zakwalifikowanie strefy do sporządzenia Programu ochrony powietrza dla strefy potwierdziły 

wyniki uzyskane na stacji w Ożarowie, gdzie wystąpiło 49 przekroczeń dobowych na 35 

dozwolonych w roku. O zakwalifikowaniu strefy świętokrzyskiej do klasy C, ze względu na 

niedotrzymanie standardu stężeń B(a)P w pyle zawieszonym PM10, zadecydowały wyniki 

pomiarów na stacji w Busku-Zdrój, gdzie stężenie średnioroczne B(a)P w pyle PM10 wyniosło 

3,5ng/m
3
 i znacznie przekroczyło poziom docelowy. Na żadnej ze stacji zlokalizowanych w strefie 

świętokrzyskiej w roku bazowym (2010) nie odnotowano przekroczenia stężenia średniorocznego 

pyłu zawieszonego PM10. Najwyższe wartości na wszystkich stacjach występowały podczas 

niskich temperatur powietrza, co bezpośrednio pokrywa się z sezonem grzewczym. Średnia wartość 

stężeń z sezonu grzewczego jest 10 - 35% wyższa od średniej z okresu letniego. 

Program ograniczania niskiej emisji (emisji powierzchniowej) polega na wymianie starych 

kotłów, pieców węglowych na nowoczesne kotły węglowe, retortowe, gazowe, ogrzewanie 

elektryczne, zastosowanie alternatywnych źródeł energii lub podłączenie do miejskiej sieci 

ciepłowniczej; w ramach Programu likwidowane są również lokalne kotłownie węglowe. Ze 

względu za wysoki udział napływów spoza terenu strefy na obszarze powiatów: kieleckiego, 

jędrzejowskiego i kazimierskiego, obszarów tych nie ujęto w realizacji Programów 

ograniczenia niskiej emisji. 

3.7 Obszary i obiekty podlegające ochronie przyrody i krajobrazu 

Zgodnie z Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 151, poz. 1220  

z późniejszymi zmianami) formami ochrony przyrody są: parki narodowe, rezerwaty przyrody, parki 

krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu, obszary Natura 2000, pomniki przyrody, 

stanowiska dokumentacyjne, użytki ekologiczne, zespoły przyrodniczo-krajobrazowe, ochrona 

gatunkowa roślin, zwierząt i grzybów. 

Obszar planowanego przedsięwzięcia znajduje się: 
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- w całości na terenie Chęcińsko- Kieleckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu; 

 

Według rozporządzenia Nr 89/2005 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 14 lipca 2005r., w sprawie 

Obszarów Chronionego Krajobrazu, na terenie Obszarów Chronionego Krajobrazu oraz 

rozporządzenia Nr 13/2009 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 28 stycznia 2009r. zmieniającego 

rozporządzenie w sprawie Chęcińsko-Kieleckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu: 

1) Ustala się działania w zakresie czynnej ochrony ekosystemów: 

 zachowanie i ochrona zbiorników wód powierzchniowych naturalnych i sztucznych, 

utrzymanie meandrów na wybranych odcinkach cieków; 

 zachowanie śródpolnych i śródleśnych torfowisk, terenów podmokłych, oczek wodnych, 

polan, wrzosowisk, muraw, niedopuszczenie do ich uproduktywnienia lub też sukcesji; 

 utrzymanie ciągłości i trwałości ekosystemów leśnych; 

 zachowanie i ewentualne odtwarzanie lokalnych i regionalnych korytarzy ekologicznych; 

 ochrona stanowisk chronionych gatunków roślin, zwierząt i grzybów; 

 szczególna ochrona ekosystemów i krajobrazów wyjątkowo cennych, poprzez uznawanie 

ich za rezerwaty przyrody, zespoły przyrodniczo- krajobrazowe i użytki  ekologiczne; 

 zachowanie wyróżniających się tworów przyrody nieożywionej. 

2) Zakazuje się: 

 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; 

 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, od-budowy,  utrzymania, remontów lub naprawy 

urządzeń wodnych; 

 dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli służą innym celom niż ochrona przyrody 

lub zrównoważone wykorzystanie użytków rolnych i leśnych oraz racjonalna gospodarka 

wodna lub rybacka; 

 likwidowania naturalnych zbiorników wodnych, starorzeczy i obszarów wodno-błotnych. 

 

Według rozporządzenia Nr 83/2005 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 14 lipca 2005r.,  

w sprawie Chęcińsko- Kieleckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu na tym terenie: 

1) Ustala się następujące działania w zakresie czynnej ochrony ekosystemów: 

 zapewnienie bioróżnorodności ekosystemów, a w szczególności najcenniejszych zbiorowisk 

łąk i torfowisk; 

 zachowanie naturalnych fragmentów obszarów wodnych i wodno-błotnych; 

 zachowanie tworów i składników przyrody nieożywionej. 

 

W przypadku planowanego przedsięwzięcia nie zachodzi konieczność wycinki drzew i krzewów. 

 

Przewiduje się, iż planowana inwestycja nie naruszy nakazów i zakazów przewidzianych dla 

tego obszaru, wprowadzonych powyższymi rozporządzeniami Wojewody Świętokrzyskiego.  
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W sąsiedztwie planowanej inwestycji znajduje się: 

 Natura 2000 – obszary siedliskowe – Ostoja Sobkowsko- Korytnicka, na wschód (E)  

w odległości około 500 m; 

 Natura 2000 – obszary ptasie – Dolina Nidy, na wschód (E) w odległości około 500 m; 

 Chęcińsko – Kielecki Park Krajobrazowy, na północ (N) w odległości około 1,3 km; 

 Rezerwat – Wzgórza Sobkowskie, na południowy- wschód (SE) w odległości około 5 km; 

 Włoszczowsko – Jędrzejowski Obszar Chronionego Krajobrazu, na południe (S)  

w odległości około 180 m; 

 Korytarz Ekologiczny – Dolina Nidy w odległości ok. 490 m w kierunku wschodnim (E)  

i 1,9 km w kierunku zachodnim (W); 

 

Przewiduje się, iż planowana inwestycja nie naruszy różnorodności biologicznej, stanu szaty 

roślinnej i świata zwierząt na pobliskich terenach chronionych, w szczególności obszaru Natura 

2000 oraz nie będzie miała wpływu na ich stan i funkcjonowanie. 
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4. Opis istniejących w sąsiedztwie lub bezpośrednim zasięgu oddziaływania 
planowanego przedsięwzięcia zabytków chronionych 

Na terenie planowanego przedsięwzięcia i w bezpośrednim zasięgu oddziaływania 

planowanego przedsięwzięcia nie występują zabytki chronione. Stanowiska archeologiczne AZP 

88-61 nr 22/21 występują poza terenem planowanego przedsięwzięcia.  

5. Opis przewidywanych skutków w przypadku niepodejmowania przedsięwzięcia 

W przypadku niepodjęcia realizacji planowanego przedsięwzięcia teren będzie użytkowany 

w sposób dotychczasowy (sposób rolniczy). Niepodjęcie chowu brojlerów na przedmiotowej fermie 

drobiu wiązać się będzie z brakiem występowania zanieczyszczeń wymienionych w rozdziale 2  

i oddziaływań na elementy środowiska przedstawione w rozdziałach 3 i 7 niniejszego opracowania.  

6. Opis analizowanych wariantów 

6.1 Wariant proponowany oraz racjonalny wariant alternatywny 

Wariantem proponowanym jest wariant inwestycyjny obejmujący realizację inwestycji w 

zakresie przedstawionym w podrozdziale 2.1.3. Projektowane zagospodarowanie terenu. 

 

W pracy instalacji można wyróżnić dwie zasadnicze fazy, występujące naprzemiennie w 

każdym z obiektów wchodzących w jej skład: 

 cykl produkcyjny, zwykle trwający ok. 6 tygodni w trakcie, którego kurniki są 

obsadzone jednodniowymi pisklętami i prowadzona jest produkcja mięsa tucznego; po 

34 dniu cyklu podbierane są kurczęta tzw. grilowe 

 okres ok. 2 tygodni pomiędzy cyklami produkcyjnymi, w którym opróżnione kurniki 

poddawane są zabiegom higienicznym, następuje mycie i dezynfekcja hal 

produkcyjnych, a następnie wyścielenie podłogi świeżą słomą i przygotowanie 

wyposażenia na 3 dni przed wstawieniem stada. 

Cykle chowu w poszczególnych kurnikach będą rozpoczynane w odstępach kilkudniowych. 

W związku z powyższym faza przerwy pomiędzy cyklami charakteryzować się będzie 

zmniejszeniem emisji substancji odorowych do powietrza, zmniejszeniem całkowitego zużycia 

wody w instalacji, zmniejszeniem ilości odpadów pochodzących bezpośrednio od zwierząt 

(obornik, padłe ptaki). Wytwarzane będą wtedy odpady pochodzące z prac porządkowych. 

Poza dwiema zasadniczymi fazami chowu należy uwzględnić teoretyczną możliwość 

zaistnienia warunków awarii w postaci epidemii (lub podejrzenia epidemii), skutkującej upadkiem 

znaczącej części zwierząt lub koniecznością wybicia całej obsady kurnika. 

Specyficzne znaczenie z punktu widzenia gospodarowania odpadami ma pora roku, a ściślej 

możliwość zagospodarowywania obornika. Zgodnie z przepisem art. 2 ust. 2 pkt 6 ustawy o 

odpadach do odchodów zwierzęcych przeznaczonych do rolniczego wykorzystania nie stosuje się 

przepisów dotyczących odpadów. 

Przewiduje się trzy alternatywne sposoby zagospodarowania obornika: 

1. Obornik wykorzystany będzie, jako nawóz do nawożenia pól rolników, z którymi 

Wnioskodawca będzie miał podpisane umowy, zgodnie z planem nawożenia, 
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zatwierdzonym przez okręgowa stację chemiczno-rolniczą. W okresie pozawegetacyjnym 

obornik będzie gromadzony poza terenem Fermy na polach rolników, z którymi 

Wnioskodawca będzie miał podpisane umowy, na szczelnej płycie betonowej (ze 

zbiornikiem na odcieki). Załącznik nr 1.6 zawiera oświadczenie o zapotrzebowaniu odbioru 

obornika kurzego z przedmiotowej fermy drobiu 

2. Obornik traktowany, jako odpad będzie bezpośrednio z kurników przekazywany firmie 

zewnętrznej i wykorzystywany jako biomasa do spalania w elektrociepłowni lub  

3. Obornik traktowany, jako odpad będzie bezpośrednio z kurników przekazywany firmie 

zewnętrznej i wykorzystywany do przygotowania podłoża do produkcji pieczarek. 

 

Zakłada się jeden wariant funkcjonowania instalacji. Jest to wariant określający maksymalne 

możliwości chowu, tj. maksymalną dopuszczoną prawem obsadę brojlerów w poszczególnych 

kurnikach i ich równoczesne funkcjonowanie. 

Średnio co 6 tygodni będą następować przerwy „technologiczne”, polegające na czyszczeniu 

i dezynfekcji poszczególnych kurników, przed następną obsadą. Każdy z kurników przynajmniej 

przez okres dwóch - trzech tygodni będzie niezasiedlony. 

6.2 Wariant najkorzystniejszy dla środowiska 

Wariant proponowany w zakresie wskazanym w podrozdziale 2.1.3 nie powoduje 

znaczącego oddziaływania na środowisko z uwagi na dotrzymanie norm w zakresie emisji hałasu  

i zanieczyszczeń gazowo-pyłowych. Ponadto zachowanie właściwej gospodarki ściekami, 

odpadami i obornikiem nie spowoduje zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego w miejscu 

przedsięwzięcia i w obszarach sąsiednich.  

Rolnicze wykorzystanie obornika zgodnie z planem nawożenia i zgodnie z zapisami 

rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 kwietnia 2008 r. w sprawie 

szczegółowego sposobu stosowania nawozów oraz prowadzenia szkoleń z zakresu ich stosowania 

oraz sposób magazynowania na płycie betonowej (ze zbiornikiem na odcieki) w okresie 

pozawegetacyjnych gwarantuje ochronę przed wtórnym oddziaływaniem na obszary Natura 2000  

i inne formy ochrony przyrody. 

Realizacja inwestycji w wariancie proponowanym nie spowoduje negatywnego 

oddziaływania na formy ochrony przyrody w szczególności obszary Natura 2000.  
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7. Przewidywane oddziaływanie na środowisko analizowanych wariantów 

W niniejszym rozdziale rozpatrywany jest wariant proponowany (inwestycyjny) w zakresie 

wskazanym w podrozdziale 2.1.3 Projektowane zagospodarowanie terenu. 

7.1 Oddziaływanie na przyrodę 

Faza realizacji i/lub likwidacji 

W fazie realizacji, jak również ewentualnej likwidacji wariantu nie przewiduje się 

negatywnego oddziaływania na przyrodę ze względu na: 

a zajęcie terenu użytkowanego rolniczo, gdzie nie przewiduje się występowania chronionych 

gatunków zwierząt, roślin i grzybów 

b brak wycinki drzew i krzewów 

c brak występowania na terenie planowanego przedsięwzięcia obszarów wodno-błotnych 

d zastosowanie rozwiązań ochrony środowiska gruntowo-wodnego wymienionych w dalszej 

części raportu w podrozdziale nr 7.4 Oddziaływanie na wody powierzchniowe i podziemne 

e wykonanie prac ziemnych ograniczonych do terenu planowanego przedsięwzięcia 

f rozplantowanie mas ziemnych w sposób niepowodujący zmiany stosunków wodnych – 

kierunku spływu wód opadowo-roztopowych 

 

Powyższe działania wymiotne w punktach a – f spełniają wymagania ustalone na obszarze 

Chęcińsko- Kieleckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu i wynikające z rozporządzenia Nr 

89/2005 oraz 13/2009 Wojewody Świętokrzyskiego.  

Przewiduje się, że planowane przedsięwzięcie w wariancie proponowanym nie spowoduje 

negatywnego oddziaływania na najbliższe obszary Natura 2000 Dolina Nidy i Ostoja Sobkowsko- 

Korytnicka, w szczególności na cele i przedmiot ochrony obszarów oraz integralność tych 

obszarów, z uwagi na: 

 na oddalenie planowanego przedsięwzięcia od obszarów Natura 2000 

 zachowanie powyższych działań wymienionych w punktach a – f. 

 

Faza eksploatacji 

W fazie eksploatacji wariantu nie przewiduje się negatywnego oddziaływania na przyrodę 

ze względu na: 

a zastosowanie rozwiązań ochrony środowiska gruntowo-wodnego wymienionych w dalszej 

części raportu w podrozdziale nr 7.4 

b zastosowanie zrównoważonego zagospodarowania terenu inwestycji poprzez zachowanie 

znacznej powierzchni biologicznie-czynnej w stosunku do powierzchni terenu 

zabudowanego 

 

Powyższe działania spełniają wymagania wynikające z rozporządzenia Nr 89/2005 

Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 14 lipca 2005r. na terenie Chęcińsko- Kieleckiego Obszaru 

Chronionego Krajobrazu.  
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Przewiduje się, że planowane przedsięwzięcie w wariancie proponowanym nie spowoduje 

negatywnego oddziaływania na najbliższe obszary Natura 2000 Dolina Nidy i Ostoja Sobkowsko- 

Korytnicka, w szczególności na cele i przedmiot ochrony obszarów oraz integralność tych 

obszarów, z uwagi na: 

 na oddalenie planowanego przedsięwzięcia od obszarów Natura 2000 

 zachowanie powyższych działań wymienionych w punktach a – b. 

Rolnicze wykorzystanie obornika zgodnie z planem nawożenia i zgodnie z zapisami 

rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 kwietnia 2008 r. w sprawie 

szczegółowego sposobu stosowania nawozów oraz prowadzenia szkoleń z zakresu ich stosowania 

oraz sposób magazynowania na płycie betonowej (ze zbiornikiem na odcieki) w okresie 

pozawegetacyjnych gwarantuje ochronę przed wtórnym oddziaływaniem na obszary Natura 2000  

i inne formy ochrony przyrody. 

7.2 Oddziaływanie na morfologię i krajobraz  

Faza realizacji i/lub likwidacji 

W fazie realizacji, jak również ewentualnej likwidacji wariantu przewiduje się 

występowanie negatywnego oddziaływania na rzeźbę terenu i krajobraz wynikających z 

wykonywania prac budowlanych obejmujących m.in. prace ziemne, tymczasowe składowanie 

materiałów budowlanych. Oddziaływanie fazy realizacji, jak również ewentualnej likwidacji będzie 

lokalne – ograniczone do terenu planowanego przedsięwzięcia i czasowe – trwające do momentu 

zakończenia prac budowlanych i uprzątnięcia terenu po zakończeniu prac budowlanych. 

 
Faza eksploatacji 

W fazie eksploatacji planowanego przedsięwzięcia w wariancie proponowanym nie 

przewiduje się negatywnego oddziaływania na grunty i glebę z uwagi na brak wykonywania prac 

ziemnych. Oddziaływanie na krajobraz ograniczone jest do powstania nowych obiektów 

inwentarskich w obszarze wiejskim o rolniczym charakterze.  

7.3 Oddziaływanie na powierzchnię ziemi i gleby 

Faza realizacji i/lub likwidacji 

W fazie realizacji, jak również ewentualnej likwidacji wariantu przewiduje się 

występowanie negatywnego oddziaływania na grunty i gleby wynikających z wykonywania prac 

budowlanych obejmujących m.in. wykopy, przemieszczenie mas ziemnych, mechaniczne 

zniszczenie biologicznie czynnej warstwy gleby. Realizacja inwestycji wiąże się także z zajęciem 

gleb chronionych ok. 0,8 ha. Oddziaływanie fazy realizacji, jak również ewentualnej likwidacji 

będzie lokalne – ograniczone do terenu planowanego przedsięwzięcia i czasowe – trwające do 

momentu zakończenia prac budowlanych i uprzątnięcia terenu po zakończeniu prac budowlanych. 

Negatywne oddziaływanie powstających ścieków i odpadów na tym etapie nie zaznaczy się, jeśli 

zostaną zastosowane rozwiązania ochrony środowiska (zachowanie prawidłowej gospodarki 

odpadami i ściekami) gruntowo-wodnego wymienionych w dalszej części raportu w podrozdziale 

nr 7.4. Ponadto, aby zminimalizować negatywne oddziaływanie na gleby chronione, zdjęte warstwy 

próchnicze gleb chronionych należy oddzielnie składować celem ponownego wykorzystania. 
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Faza eksploatacji 

W fazie eksploatacji planowanego przedsięwzięcia w wariancie proponowanym nie 

przewiduje się negatywnego oddziaływania na grunty i gleby powstających ścieków i odpadów z 

uwagi na zastosowanie rozwiązań ochrony środowiska (zachowanie prawidłowej gospodarki 

odpadami i ściekami) gruntowo-wodnego wymienionych w dalszej części raportu w podrozdziale 

nr 7.4. Oddziaływanie planowanego przedsięwzięcia na grunty i gleby spowodowane jest jednak 

trwałym zajęciem terenu pod planowane obiekty na powierzchni ok. 4,56 ha. Biorąc pod uwagę 

całą powierzchnię terenu planowanego przedsięwzięcia zajęcie terenu pod planowane obiekty nie 

jest znaczne i obejmie ok. 34 % tej powierzchni. 

7.4 Oddziaływanie na wody powierzchniowe i podziemne 

Faza realizacji i/lub likwidacji 

W fazie realizacji, jak również ewentualnej likwidacji wariantu w wyniku przebywania 

pracowników budowlanych będą powstawać ścieki socjalno-bytowe oraz odpady. Negatywne 

oddziaływanie na wody powierzchniowe i podziemne nie zaznaczy się przy zachowaniu 

następujących środków: 

 magazynowanie ścieków socjalno-bytowych w szczelnym zbiorniku bezodpływowym, a 

dalej przekazywane, taborem asenizacyjnym, do oczyszczalni ścieków 

 odpady niebezpieczne mogące powstać w czasie realizacji fermy drobiu należy 

magazynować w szczelnych pojemnikach na utwardzonym podłożu, a następnie 

przekazywać firmie mającej odpowiednie pozwolenia na odzysk/unieszkodliwianie tego 

typu odpadów (zgodnie z przedstawioną gospodarką odpadów w rozdziale nr 11) 

 odpady inne niż niebezpieczne selektywnie magazynowane w wydzielonych miejscach na 

placu budowy, następnie przekazane firmie prowadzącej działalność w zakresie odzysku/ 

unieszkodliwiania odpadów (zgodnie z przedstawioną gospodarką odpadów w rozdziale nr 

11) 

W fazie realizacji i/lub likwidacji wykonywanie wykopów nie będzie powodować 

negatywnego oddziaływania na wody podziemne (przecięcia poziomów wodonośnych) z uwagi na 

głębokość wykopów – ok. 1,5 m, która jest znacznie mniejsza od szacowanej głębokości 

występowania wód gruntowych – ok. 5 m. 

 

Faza eksploatacji 

W fazie eksploatacji planowane przedsięwzięcie w wariancie proponowanym będzie 

źródłem powstawania zanieczyszczeń: ścieków oraz odpadów. W celu zapobiegnięcia 

zanieczyszczenia wód powierzchniowych i podziemnych wskazane jest stosowanie następujących 

środków:  

 odprowadzanie ścieków z mycia kurników do szczelnych zbiorników bezodpływowych, a 

dalej, taborem asenizacyjnym do oczyszczalni ścieków,  

 odprowadzenie ścieków socjalno-bytowych do szczelnego zbiornika bezodpływowego, a 

dalej, taborem asenizacyjnym, do oczyszczalni ścieków, 

 magazynowanie oleju opałowego do agregatów prądotwórczych w zbiornikach 

dwupłaszczowych w pomieszczeniu budynku technicznego ze szczelną posadzką 

 magazynowanie gazu płynnego w szczelnych zbiornikach ciśnieniowych 
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 prowadzenie segregacji odpadów oraz zbieranie i czasowe magazynowanie w specjalnych 

pojemnikach (dobranych z uwzględnieniem rodzaju odpadów) oraz przekazywanie firmom 

posiadającym odpowiednie zezwolenia w zakresie gospodarowania danymi rodzajami 

odpadów (zgodnie z przedstawioną gospodarką odpadów w podrozdziale nr 11.1) 

 zbieranie i czasowe magazynowanie zwierząt padłych i ubitych z konieczności w 

specjalistycznych pojemnikach tzw. konfiskatorach usytuowanych na zadaszonej płycie 

betonowej (zgodnie z przedstawioną gospodarką odpadów w podrozdziale nr 11.1) 

 wyposażenie hal chowu drobiu w szczelne posadzki zabezpieczające środowisko gruntowo-

wodne np. w przypadku przetrzymywania padłego stada do momentu odbioru przez firmę 

prowadzącą działalność w zakresie unieszkodliwiania tego typu odpadów (zgodnie  

z przedstawioną gospodarką odpadów w podrozdziale nr 11.1) 

 powstający po zakończeniu cyklu chowu obornik, będzie wywożony z każdego kurnika i 

stosowany do nawożenia pól zgodnie z planem nawożenia lub będzie traktowany jako odpad 

i przekazywany firmom zewnętrznym (zgodnie z przedstawioną gospodarką odpadów w 

podrozdziale nr 11.1) 

 w przypadku gromadzenia obornika w okresie pozawegetacyjnym poza terenem fermy na 

polach rolników, z którymi Wnioskodawca będzie miał podpisane umowy, na szczelnej 

płycie betonowej (ze zbiornikiem na odcieki – tzw. wody gnojowe, które uznać można za 

gnojowicę). 

 stosowanie substancji do mycia i dezynfekcji pomieszczeń inwentarskich zgodnie  

z instrukcjami oraz zaleceniami Państwowego Zakładu Higieny, 

 zastosowanie bezściekowej metody dezynfekcji pomieszczeń inwentarskich (zamgławianie), 

 utrzymywanie sieci i urządzeń w należytym stanie technicznym, 

 

Biorąc pod uwagę powyższe należy stwierdzić, iż budowa i eksploatacja inwestycji nie będzie 

wywierać szkodliwego wpływu na stan i skład wód powierzchniowych oraz wód podziemnych. 

 

Ocena wpływu korzystania z wód podziemnych na cele środowiskowe 

Teren objęty wnioskiem o udzielenie decyzji środowiskowej znajduje się na obszarze 

dorzecza Wisły w regionie wodnym Górnej Wisły objętych „Planem gospodarowania wodami na 

obszarze dorzecza Wisły” wg, którego obowiązują następujące ustalenia – cele środowiskowe: 

a) dla wód powierzchniowych:  

 dla wód będących w bardzo dobrym stanie/potencjale ekologicznym celem środowiskowym 

będzie utrzymanie tego stanu/potencjału 

 dla naturalnych wód celem środowiskowym będzie co najmniej dobry potencjał ekologiczny 

i co najmniej dobry stan chemiczny 

 dla silnie zmienionych i sztucznych wód celem środowiskowym będzie co najmniej dobry 

stan ekologiczny i co najmniej dobry stan chemiczny 

b) dla wód podziemnych: 

 zapobieganie dopływowi lub ograniczenia dopływu zanieczyszczeń do wód podziemnych,  

 zapobieganie pogarszaniu się stanu wszystkich części wód podziemnych, 

 zapewnienie równowagi pomiędzy poborem a zasilaniem wód podziemnych, 
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 wdrożenie działań niezbędnych dla odwrócenia znaczącego i utrzymującego się rosnącego 

trendu stężenia każdego zanieczyszczenia powstałego w skutek działalności człowieka, 

 niepogarszania stanu części wód, dla części wód będących w co najmniej dobrym stanie 

chemicznym i ilościowym 

Planowane przedsięwzięcie nie spowoduje niedotrzymania ustanowionych celów 

środowiskowych dla wód powierzchniowych, w szczególności spowodowania pogorszenia stanu 

jakościowego i ilościowego, ponieważ: 

a zakres planowanego przedsięwzięcia nie obejmuje korzystania z wód powierzchniowych 

(rzeki Nidy), a zatem inwestycja nie stwarza wystąpienia ryzyka nieosiągnięcia celów 

środowiskowych dla tych wód 

b przedsięwzięcie nie graniczy bezpośrednio z ciekami, lecz znajduje się w odległości ok. 1,5 

km od najbliższej rzeki Nidy  

c na terenie planowanego przedsięwzięcia zarówno w fazie realizacji i/lub likwidacji oraz 

eksploatacji zostaną zastosowane rozwiązania ochrony środowiska gruntowo-wodnego, które 

wymieniono we wcześniejszej treści niniejszego rozdziału 

d ochrona wód powierzchniowych przed zanieczyszczeniami ze źródeł obszarowych (pól 

nawożonych obornikiem) będzie realizowana przez odbiorców obornika poprzez 

prowadzenie gospodarki nawozowej zgodnie z zatwierdzonymi przez okręgową stację 

chemiczno-rolniczą planami nawożenia, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 

10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu. 

 

Zakres planowanego przedsięwzięcia obejmuje korzystanie z wód podziemnych, w związku 

z czym zapobiegnięcie dopływu zanieczyszczeń do wód podziemnych, zapobiegnięcie pogorszenia 

stanu części wód podziemnych, w tym wód GZWP nr 416 będących w dobrym stanie chemicznym 

i ilościowym należy realizować poprzez: 

a w zakresie stanu ilościowego wód podziemnych, pobór tych wód w ilości do ok. 30 m
3
/h, 

która nie przekracza dostępnych do zagospodarowania zasobów wód podziemnych GZWP 

nr 416 opisanych w rozdziale nr 3.5; wielkość poboru wód podziemnych jest na poziomie 

niepowodującym: 

 niespełnienie celów środowiskowych określonych dla wód powierzchniowych 

związanych z jednolitą częścią wód podziemnych (w obszarze przedsięwzięcia brak 

łączności poziomu wodonośnego górno-jurajskiego z wodami powierzchniowymi) 

 wystąpienie znacznych szkód w ekosystemach lądowych bezpośrednio zależnych od 

wód podziemnych  

 wystąpienie znacznego obniżenia zwierciadła wód podziemnych 

 krótkotrwałych lub ciągłych zmian kierunku przepływu wód podziemnych, które 

mogą powodować dopływ wód o jakości zagrażającej zanieczyszczeniem wód 

podziemnych  

 zgodnie z opinią hydrogeologiczna (zał. tekstowy nr 1.5) jest możliwe wykonanie 

studni głębinowej o wydajności eksploatacyjnej ujęcia wody pokrywające 

zapotrzebowanie dla projektowanej inwestycji, określone w wysokości Q = 25,25 

m
3
/h. Podstawą takiego wniosku są wartości uzyskanych wydajności 
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eksploatacyjnych studni ujmujących poziom górnojurajski w omawianym rejonie 

oraz uzyskane wydajności jednostkowe 

b w zakresie stanu chemicznego wód podziemnych, zapewnienie równowagi pomiędzy 

poborem a zasilaniem przez zrównoważone zagospodarowanie terenu (mniejsza 

powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni terenów biologicznie-czynnych) 

umożliwiające infiltrację do gruntu i zasilanie wód podziemnych wodami opadowymi, co w 

konsekwencji zapewnia odnawialność pobieranych zasobów użytkowego poziomu 

wodonośnego a tym samym nie występuje obniżenie tych zasobów  

c w zakresie stanu chemicznego wód podziemnych, wykonanie planowanych studni zgodnie z 

pozwoleniem wodno-prawnym na wykonanie urządzenia wodnego 

d w zakresie stanu jakościowego wód podziemnych, usytuowanie studni na zachód od 

obiektów inwentarskich jest korzystne, ponieważ odpływ wód opadowych z terenów 

utwardzonych następuje w kierunku przeciwnym do lokalizacji tych studni 

e w zakresie stanu chemicznego wód podziemnych, zabezpieczenie studni przed spływem 

wód opadowych i roztopowych będzie spełniało zapisy §31, 32 oraz 33 rozporządzenia 

Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z póź. zm.) 

f w zakresie stanu chemicznego wód podziemnych, zastosowanie na terenie planowanego 

przedsięwzięcia zarówno w fazie realizacji i/lub likwidacji oraz eksploatacji rozwiązań 

ochrony środowiska gruntowo-wodnego, które wymieniono we wcześniejszej treści 

niniejszego rozdziału 

g w zakresie stanu chemicznego wód podziemnych, brak powstawania ponadnormatywnych 

stężeń zanieczyszczeń zawiesiny ogólnej i węglowodorów ropopochodnych w wodach 

opadowo-roztopowych, w konsekwencji ścieki te nie stanowią zagrożenia dla poziomów 

wodonośnych 

h w zakresie stanu chemicznego wód podziemnych, ochrona wód podziemnych przed 

zanieczyszczeniami ze źródeł obszarowych (pól nawożonych obornikiem) będzie 

realizowana przez odbiorców obornika poprzez prowadzenie gospodarki nawozowej 

zgodnie z zaopiniowanymi przez okręgową stację chemiczno-rolniczą planami nawożenia, o 

których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu. 

 

Zakłada się, że zgodnie ze szczegółowymi zapisami ustawy z dnia 10 lipca 2007 r. o 

nawozach i nawożeniu, w szczególności: art. 20 ust 1 pkt 1 wspomnianej ustawy; obornik nie 

będzie stosowany na glebach zalanych wodą, przykrytych śniegiem, zamarzniętych do głębokości 

30 cm oraz podczas opadów deszczu, co zminimalizuje możliwość szkodliwego wpływu 

prowadzonego nawożenia na stan wód powierzchniowych i podziemnych. 

Ponadto nawożenie prowadzone będzie zgodnie z zapisami rozporządzenia Ministra 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 kwietnia 2008 r. w sprawie szczegółowego sposobu stosowania 

nawozów oraz prowadzenia szkoleń z zakresu ich stosowania (z późn. zm.), a w szczególności § 3 

ust. 4, ust. 4a oraz ust. 4b wspomnianego rozporządzenia: 

 nawozy, z wyłączeniem gnojowicy, stosuje się na gruntach rolnych w odległości co 

najmniej 5 m od brzegu:  

1) jezior i zbiorników wodnych o powierzchni do 50 ha;  
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2) cieków wodnych;  

3) rowów, z wyłączeniem rowów o szerokości do 5 m liczonej na wysokości górnej 

krawędzi brzegu rowu;  

4) kanałów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (Dz. 

U. z 2012 r. poz. 145 z późn. zm.).”,  

 nawozy stosuje się na gruntach rolnych w odległości co najmniej 20 m od:  

1) brzegu jezior i zbiorników wodnych o powierzchni powyżej 50 ha;  

2) stref ochronnych ujęć wody;  

3) obszarów morskiego pasa nadbrzeżnego. 

 gnojowicę stosuje się na gruntach rolnych w odległości co najmniej 10 m od brzegu:  

1) jezior i zbiorników wodnych o powierzchni do 50 ha;  

2) cieków wodnych;  

3) rowów, z wyłączeniem rowów o szerokości do 5 m liczonej na wysokości górnej 

krawędzi brzegu rowu; 

4) kanałów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne.” 

7.5. Oddziaływanie w zakresie emisji hałasu 

Faza realizacji i/lub likwidacji 

Hałas powstający na etapie budowy inwestycji jest hałasem zmiennym w czasie, 

okresowym, krótkotrwałym i ustąpi po zakończeniu robót. Uciążliwość oraz zasięg oddziaływania 

hałasu związanego z robotami budowlanymi zależeć będzie od typu i liczby równocześnie 

pracujących maszyn oraz czasu ich pracy. 

Zgodnie z znowelizowanym z 2006 r. Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 

grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń używanych na zewnątrz 

pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do środowiska (Dz. U. 2005 Nr 263 poz. 2202, z późn. zm.), 

poziom mocy akustycznej urządzeń stosowanych w budownictwie podlega ograniczeniom i nie 

powinien przekraczać: 

 spycharki i ładowarki gąsienicowe – 103 dB (moc netto urządzenia P ≤ 55 kW);  

 spycharki, koparki i ładowarki kołowe – 101 dB (moc netto urządzenia P ≤ 55 kW); 

 kruszarki do betonu, młoty pneumatyczne – 105 dB (masa urządzenia m ≤ 15 kg); 

 agregaty sprężarkowe – 97 dB (moc netto urządzenia P ≤ 15 kW); 

 agregaty prądotwórcze, spawalnicze – 97 dB (moc elektryczna urządzenia 2 kW < Pel < 10 

kW); 

Poziom mocy akustycznej pojazdów ciężkich, w zależności od rodzaju wykonywanej 

operacji, wynosi od 100-105 dB (zgodnie z ITB338). 

W czasie pracy maszyny maksymalny zasięg oddziaływania hałasu o poziomie LA = 60 dB, 

który może być odbierany jako uciążliwy wynosi zatem: 

 LWA = 95 dB – dzh ≈ 15 m 

 LWA = 100 dB – dzh ≈ 40 m, 

 LWA = 105 dB – dzh ≈ 75 m, 

 LWA = 110 dB – dzh ≈ 125 m. 
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Hałas związany z robotami budowlanymi nie podlega wprawdzie normalizacji jednak zaleca 

się taką organizację pracy aby ograniczyć jego uciążliwe oddziaływanie na mieszkańców. W tym 

celu należy: 

 korzystać z maszyn i urządzeń budowalnych oraz środków transportu, których stan 

techniczny nie budzi zastrzeżeń, 

 zadbać o dobry stan techniczny maszyn i urządzeń poprzez systematyczną ich konserwację 

(smarowanie, dokręcanie śrub i elementów drgających itp.), 

 wyłączać silniki pojazdów w trakcie postoju bądź załadunku, 

 prace budowlane prowadzić wyłącznie w godzinach pory dziennej. 

 

Faza eksploatacji 

W rozdziale niniejszym dokonano oceny oddziaływania na środowisko hałasu, 

występującego podczas eksploatacji planowanego przedsięwzięcia, związanego z: 

 transportem związanym z funkcjonowaniem inwestycji - źródła komunikacyjne oraz 

 pracą źródeł instalacyjnych – wentylatory kominowe i szczytowe. 

 

Źródła komunikacyjne 

Źródłem hałasu komunikacyjnego będą przejazdy pojazdów ciężarowych związane  

z realizowanym procesem technologicznym oraz pojazdy osobowe.  

Ruch pojazdów odbywał się będzie w godzinach pory dziennej i nocnej. Prędkość 

poruszania się pojazdów po terenie inwestycji to około 20 km/h.  

 

Zakłada się następującą liczbę pojazdów (wariant najmniej korzystny): 

 pora dnia: 

o pojazdy osobowe - 2 poj./8 h pory dnia, 

o pojazdy ciężarowe - 19 poj./8 h pory dnia. 

 pora nocy: 

o pojazdy osobowe - 1 poj./1 h pory nocy, 

o pojazdy ciężarowe - 1 poj./1 h pory nocy. 

 

Model emisji: 

Pojazdy poruszające się po terenie inwestycji powodować będą hałas podczas hamowania, 

jazdy i ruszania, którego poziom mocy akustycznej zgodnie z instrukcją ITB 338/2008 kształtuje 

się następująco: 

 
Tabela 22 Poziom mocy akustycznej LWn poszczególnych operacji pojazdów lekkich i ciężkich zgodnie z ITB338 

Operacja 

Poziom mocy 

akustycznej LWn [dB] 
Czas operacji ti [s] 

Pojazdy  

ciężarowe 

Pojazdy 

osobowe 

start 105 97 5 

hamowanie 100 94 3 
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jazda po terenie 100 94 
Zależy od długości 

drogi i prędkości 

 

Zgodnie z instrukcją ITB338 pojazdy poruszające się po drogach wewnętrznych z punktu 

widzenia propagacji hałasu stanowią punktowe, ruchome źródła hałasu.  

Trasę przejazdów pojazdów podzielono na segmenty o długości l = 20 m (czas przejazdu 

odcinka z prędkością 20 km/h wynosi 3,6 s), umieszczając w środku każdego z nich, na wysokości 

h = 0,5 m zastępcze źródło dźwięku. Równoważny poziom mocy akustycznej źródeł zastępczych 

obliczono ze wzoru: 

  (1) 

gdzie: 

LWeqT  – równoważny poziom mocy akustycznej źródła zastępczego, 

LWn  – poziom mocy danej operacji ruchowej, 

ti – czas trwania danej operacji ruchowej, 

N – liczba operacji, 

T – czas odniesienia, dla którego oblicza się równoważny poziom mocy ak. (dzień-480 min, noc-60 min). 

 

Założono, że na każdym odcinku trasy pojazdy ciężarowe mogą wykonać następujące 

operacje: hamowanie, ruszanie oraz dwukrotny przejazd (wjazd i wyjazd). Jest to sytuacja najmniej 

korzystna i nadmiarowa - przyjęta ze względu na brak możliwości precyzyjnego ustalenia 

manewrów wykonywanych przez pojazdy. 

 

Zgodnie z powyższym wyznaczony poziom mocy akustycznej zastępczych źródeł hałasu 

K01÷K66, wynosi: 

 pora dnia LWA=82,4 dB, 

 pora nocy LWA=79,4 dB. 

 

Źródła instalacyjne 

Istotne źródła hałasu instalacyjnego, jakie przewiduje się na terenie inwestycji, związane są 

z realizowanym procesem technologicznym i systemem pracy zakładu – wentylatory szczytowe i 

kominowe oraz rozładunek samochodów paszowych. 

 

Opis głównych źródeł instalacyjnych przedstawiono poniżej: 

1. Wentylatory szczytowe: 

 wentylatory szczytowe typu EM o wydajności ok. 36 000 Nm
3
/h każdy, 

 łącznie zainstalowanych zastanie 96 szt. wentylatorów: 12 kurników x 8 szt./kurnik 

(oznaczenia źródeł: xS1..8, gdzie x to nr kurnika), 

 poziom mocy akustycznej jednego wentylatora LAW = 92 dB, 

 zakłada się ciągły czas pracy wentylatorów w porze dnia, 

 wentylatory zlokalizowane zostaną na ścianie szczytowej od strony lasu, 

 wysokość, na której zlokalizowane są wentylatory ok. 1,5 m o poziomu terenu. 

2. Wentylatory kominowe: 

 wentylatory kominowe CL 650 o wydajności ok. 12000 - 12500 Nm3/h każdy, 

 łącznie zainstalowanych zastanie 168 szt. wentylatorów: 12 kurników x 14 szt./kurnik 

(oznaczenia źródeł: xD01..14, gdzie x to nr kurnika), 
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 poziom mocy akustycznej jednego wentylatora LAW = 82 dB, 

 zakłada się ciągły czas pracy wentylatorów w porze dnia i porze nocy, 

 wysokość budynku kurnika wraz z kominami ok. 7 m. 

3. Rozładunek samochodów paszowych: 

 źródło hałasu stanowi sprężarka na samochodzie, 

 poziom mocy akustycznej wynosi LAW = 101 dB, 

 rozładunek jednego samochodu trwa około 60 min, 

 przyjęto pracę dwóch sprężarek na analizowanej fermie (oznaczenia źródeł: SP1 i SP2). 

 

Na terenie planowanej fermy znajdować się będą 2 agregaty prądotwórcze o mocy 360 kW 

każdy. Izolacyjność ścian zewnętrznych budynku wyniesie ok. 30 dB, a izolacyjność akustyczna 

dachu ok. 25 dB. Urządzenia zlokalizowane zostaną wewnątrz budynku technicznego. Ponadto 

agregaty uruchamiane będą tylko w sytuacjach awaryjnych (awarie sieci, brak prądu), dlatego nie 

uwzględniano ich w obliczeniach gdyż nie będą one stanowiły istotnego źródła hałasu 

środowiskowego. 

Budynki inwentarskie również nie będą istotnymi źródłami hałasu środowiskowego. 

Izolacyjność akustyczna ścian kurników wyniesie ok. 30 dB, a izolacyjność akustyczna dachu ok. 

25 dB. Średni poziom hałasu wewnątrz kurnika nie przekroczy 73 dB. 

 

Źródła hałasu zamodelowane zostały punktowymi źródłami hałasu zlokalizowanymi 

zgodnie z ich rzeczywistą lokalizacją/miejscem pracy. Lokalizację źródeł przedstawiono na Rys. 

H.0, który dołączono do opracowania w formie załącznika. 

 

Na podstawie przeprowadzonej analizy wyciągnąć można następujące wnioski: 

 Najbliższe tereny podlegające ochronie akustycznej zlokalizowane są w odległości ponad 900 m 

od granicy fermy. 

 Głównym źródłem hałasu środowiskowego z terenu fermy są wentylatory kominowe i 

szczytowe. 

 Hałas, emitowany do środowiska z terenu zakładu, o wartości 50-55 dB w porze dnia i 40-45 

dB w porze nocy nie obejmuje swoim zasięgiem terenów chronionych akustycznie. 

 Inwestycja nie spowoduje przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu na terenach 

najbliższej zabudowy mieszkaniowej. 

7.6 Oddziaływanie w zakresie emisji zanieczyszczeń do powietrza 

W celu oceny wpływu analizowanej inwestycji na powietrze atmosferyczne 

przeprowadzono modelowanie rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w powietrzu w oparciu  

o metodykę referencyjną określoną w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 

2010r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 16, poz. 

87). 

Obliczenia stężeń emitowanych zanieczyszczeń z analizowanej fermy drobiu zostały 

przeprowadzone za pomocą programu "Operat FB", posiadającego akceptację Ministerstwa 

Środowiska do wykonywania obliczeń związanych z rozprzestrzenianiem się zanieczyszczeń  

w powietrzu. 
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W obliczeniach rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w powietrzu uwzględniono emisje  

z procesów: 

 chowu drobiu o maksymalnej obsadzie 

 energetycznego spalania paliw 

 załadunek silosów na paszę. 

Do obliczeń przyjęto następujące podokresy podanie w poniższej tabeli. 

 

Tabela 23. Przyjęte do obliczeń podokresy. 

Podokres  

 

Faza 

cyklu 

Ilość godzin 

w ciągu roku 

Charakterystyka emisji Praca wentylatorów w kurnikach 

1 1 2016 chów drobiu i ogrzewanie  praca wentylatorów dachowych 

2 2 396 chów drobiu i napełnianie silosów praca wentylatorów dachowych 

3 2 1620 chów drobiu praca wentylatorów dachowych 

4 3 1008 chów drobiu  praca wentylatorów dachowych 

5 4.1 642 chów drobiu  praca wentylatorów dachowych 

6 4.2 30 chów drobiu praca wentylatorów dachowych  

i szczytowych 

7 5.1 852 chów drobiu praca wentylatorów dachowych 

8 5.2 156 chów drobiu praca wentylatorów dachowych  

i szczytowych 

9 -  2040 przestój technologiczny wentylatory są wyłączone 

 Suma: 8760  

 

We wstępnej fazie obliczeń przeprowadzono ustalenie zakresu obliczeń dla analizowanych 

zanieczyszczeń. Następnie przeprowadzono obliczenia stężeń maksymalnych oraz stężeń średnich 

dla zanieczyszczeń z zakresu pełnego.  

W myśl metodyki referencyjnej określonej w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 

26 stycznia 2010r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu, należy 

obliczyć w sieci obliczeniowej rozkład maksymalnych stężeń substancji w powietrzu uśrednionych 

dla jednej godziny, z uwzględnieniem statystyki warunków meteorologicznych, aby sprawdzić, czy 

w każdym punkcie na powierzchni terenu został spełniony warunek: Smm  D1. 

 
Ustalenie zakresu obliczeń: 

Zakład: Ferma Drobiu w miejscowości Brzegi, gmina Sobków, powiat jędrzejowski 
Liczba emitorów podlegających klasyfikacji: 276  
   

Zakres pełny Zakres skrócony 

 amoniak  tlenki azotu 
 siarkowodór  tlenek węgla 
 pył PM-10   

  
Kryterium obliczania opadu pyłu 

Analizowano emisję pyłu z 276 emitorów.  

0,0667/n* h
3,15

 =     17,1  
Suma emisji średniorocznej pyłu =  278,6  > 17,1  [mg/s]  
Łączna emisja roczna  =  8,786  < 10 000  [Mg]  
Należy obliczyć opad pyłu.  
  

Obliczenie odległości, w której trzeba uwzględniać obszary chronione 
Maksymalna odległość występowania maksymalnych stężeń  max(xmm) =     86,9 [m]  
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Emitor: wentylator dachowy   
Należy analizować obszar o promieniu 2607 m pod kątem występowania zaostrzonych wartości odniesienia.  
 

Łączna emisja roczna i maksymalna 

  
Substancje, których suma stężeń jest większa od 10% D1 

 
Nazwa zanieczyszczenia Emisja roczna Emisja maks.  Emisja maks.  Emisja maks.  Emisja maks.  Emisja maks.  Emisja maks.  

  Mg 1 okr. kg/h 2 okr. kg/h 3 okr. kg/h 4 okr. kg/h 5 okr. kg/h 6 okr. kg/h 

pył ogółem  8,786   1,294   3,66    1,26    1,26    0,84    0,876  
amoniak  73,778   13,104   12,768   12,768   12,768   5,208   5,208  
siarkowodór  1,846   0,319   0,302   0,302   0,302   0,168   0,202  

  
Nazwa zanieczyszczenia Emisja maks.  Emisja maks.  

  7 okr. kg/h 8 okr. kg/h 

pył PM-10  0,84    0,876  
tlenki azotu  0   0  
tlenek węgla  0   0  

  
Substancje, których suma stężeń jest mniejsza lub równa 10% D1 

  
Nazwa zanieczyszczenia Emisja roczna Emisja maks.  

  Mg 1 okr. kg/h 

tlenki azotu  0,00305   0,00151  
tlenek węgla  0,00102   0,0005   

  
Nazwa zanieczyszczenia Emisja maks.  Emisja maks.  Emisja maks.  

  7 okr. kg/h 8 okr. kg/h 9 okr. kg/h 

pył PM-10  0,84    0,876   0  
tlenki azotu  0   0   0  

 

W przypadku gdy spełniony jest warunek Smm  0,1  D1 to na tym kończy się obliczenia (zakres 

skrócony). Natomiast dla Smm  D1 (zakres pełny) należy obliczyć w sieci obliczeniowej rozkład 

stężeń substancji w powietrzu uśrednionych dla roku i sprawdzić, czy w każdym punkcie na 

powierzchni terenu został spełniony warunek: 

Sa  Da – R 

 

Obliczenia przeprowadzono na poziomie terenu w sieci receptorów (Xe = 4500 m, Ye = 3050 m, skok 

co 100 i 50 m (2852 punktów)), a wartości stężeń przedstawiono poniżej: 

 

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń pyłu PM-10 w sieci receptorów 
Parametr Wartość X Y kryt. kryt. kryt. 

    m m kier.w. pręd.w. 
  

Stężenie maksymalne    µg/m3    155,449  3200    1900   6 1 SSE 
Stężenie średnioroczne µg/m3     1,2881  2700    1600   6 1 SSE 
Częst. przekrocz. D1= 280 µg/m3, %     0,00 - - - - - 

  
Najwyższa wartość stężeń jednogodzinowych pyłu PM-10 występuje w punkcie o współrzędnych  
X = 3200 Y = 1900 m i wynosi 155,449 µg/m

3
.  

Nie stwierdzono żadnych przekroczeń stężeń jednogodzinowych. Częstość przekroczeń= 0 %.  
Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 2700 Y = 1600 m , 
wynosi 1,2881 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 11,6 µg/m

3
.  

  
Zestawienie maksymalnych wartości stężeń amoniaku w sieci receptorów 

Parametr Wartość X Y kryt. kryt. kryt. 
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    m m kier.w. pręd.w. 
  

Stężenie maksymalne    µg/m3    727,753  3700    1500   6 1 WSW 
Stężenie średnioroczne µg/m3    17,2724  2700    1600   6 1  E  
Częst. przekrocz. D1= 400 µg/m3, %     0,00  3700    1450   6 1 WSW 

  
Najwyższa wartość stężeń jednogodzinowych amoniaku występuje w punkcie o współrzędnych  
X = 3700 Y = 1500 m i wynosi 727,753 µg/m

3
.  

Najwyższa częstość przekroczeń dla stężeń jednogodzinowych występuje w punkcie o współrzędnych X = 
3700 Y = 1450 m, wynosi 0,0048 % i nie przekracza dopuszczalnej 0,2 %.  
Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 2700 Y = 1600 m , 
wynosi 17,2724 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 45 µg/m

3
.  

  
Zestawienie maksymalnych wartości stężeń siarkowodoru w sieci receptorów 

Parametr Wartość X Y kryt. kryt. kryt. 
    m m kier.w. pręd.w. 

  
Stężenie maksymalne    µg/m3     29,094  3700    1500   6 1 WSW 
Stężenie średnioroczne µg/m3     0,4286  2700    1600   6 1  E  
Częst. przekrocz. D1= 20 µg/m3, %     0,00  3700    1450   6 1 WSW 

  
Najwyższa wartość stężeń jednogodzinowych siarkowodoru występuje w punkcie o współrzędnych  
X = 3700 Y = 1500 m i wynosi 29,094 µg/m

3
.  

Najwyższa częstość przekroczeń dla stężeń jednogodzinowych występuje w punkcie o współrzędnych X = 
3700 Y = 1450 m , wynosi 0,003 % i nie przekracza dopuszczalnej 0,2 %.  
Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 2700 Y = 1600 m , 
wynosi 0,4286 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 4,5 µg/m

3
.  

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010r. w sprawie 

wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu, wartości odniesienia substancji w 

powietrzu lub dopuszczalne poziomy substancji w powietrzu uważa się za dotrzymane, jeżeli 

częstość przekraczania wartości D1 przez stężenie uśrednione dla jednej godziny jest nie większa 

niż 0,2% czasu w roku. W związku z powyższym uznaje się, że eksploatacja analizowanej 

inwestycji przy maksymalnej wydajności produkcyjnej, spełnia wymogi w zakresie wprowadzania 

gazów i pyłów do powietrza.  

 

Zakres stężeń poszczególnych zanieczyszczeń w formie graficznej przedstawiono w postaci 

załączników do powietrza nr 2 – 9. Szczegółowe dane do obliczeń oraz otrzymane wyniki w formie 

tabelarycznej przedstawiono w formie elektronicznej – zał. nr 10 – płyta CD.  

 

Wnioski: 

Na podstawie przeprowadzonej analizy przewiduje się, że dopuszczalne normy 

zanieczyszczeń określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010r. w 

sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 16, poz. 87) oraz w 

Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych 

substancji w powietrzu (Dz. U. 2012 Nr 0, poz. 1031) poza terenem zakładu będą dotrzymane.  

7.7 Możliwość wystąpienia poważnej awarii  

 Parametry pracy w warunkach odbiegających od normalnych 

Funkcjonowanie opisywanej instalacji do chowu drobiu nie może odbywać się w warunkach 

odbiegających od normalnych. 
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Jako pracę odbiegającą od warunków normalnego cyklu chowu można tylko określić 

teoretyczną możliwość zaistnienia warunków awarii w postaci epidemii (lub podejrzenia epidemii), 

skutkującej upadkiem znaczącej części zwierząt i koniecznością wybicia w skrajnym przypadku 

całej obsady fermy. Sytuacja taka skutkowałaby, więc powstaniem znaczącej ilości odpadów (do 

ok. 1 756 000 Mg) w postaci martwych ptaków, które w myśl przepisów rozporządzenia nr 

1774/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 3 października 2002 r. ustanawiającego 

przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego nieprzeznaczonych 

do spożycia przez ludzi należałoby zakwalifikować do kategorii 2. 

W rozumieniu przepisów o odpadach będą to odpady określane jako 02 01 80* "zwierzęta 

padłe i ubite z konieczności wykazujące właściwości niebezpieczne". Postępowanie w przypadku 

wystąpienia epidemii prowadzone będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

W nawiązaniu do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 kwietnia 2002 r.(Dz.U. 2002 

nr 58 poz. 535 z późn. zm.) w sprawie rodzajów i ilości substancji niebezpiecznych, których 

znajdowanie się w zakładzie decyduje o zaliczeniu go do zakładu o zwiększonym ryzyku 

wystąpienia poważnej awarii przemysłowej ilość substancji niebezpiecznych zlokalizowanych na 

terenie fermy drobiu nie powoduje zaliczenie jej do kategorii zakładów o zwiększonym i dużym 

ryzyku. Łączne ilości substancji, które mogą występować na terenie fermy wskazano poniżej. W 

związku z powyższym ferma drobiu nie podlega obowiązkowi opracowania programu zapobiegania 

poważnym awariom przemysłowym dla zakładu o zwiększonym ryzyku lub o dużym ryzyku w 

rozumieniu art. 248 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska. 

Łącznie na fermie drobiu zlokalizowanych będzie 18 zbiorników z gazem płynnym o poj. 

6400 dm
3
 każdy. Uwzględniając gęstość gazu płynnego 0,5 kg/dm

3
, oraz procent napełnienia 

zbiorników – 85%, ilość magazynowanego gazu wyniesie ok. 49 Mg.  

 

Tabela 24. Łączna suma substancji niebezpiecznych. 

 Zasada sumowania w oparciu o ustęp 2.3 pkt b), tj. sumowanie substancji i preparatów wymienionych w 

tabeli 1 i sklasyfikowanych jako skrajnie łatwo palne (gaz płynny: F+, R12), razem z substancjami i 

preparatami spełniającymi warunki dla kategorii 3, 4, 5, 6, 7a, 7b lub 8 

substancja 
ilość w zakładzie 

(Mg) 

kategoria 

substancji 

niebezpiecznej 

ilość 

decydująca o 

zaliczeniu do 

zakładu o z.r. 

(Mg) 

qx/QDx 

gaz płynny  49,0 

pkt 18 tabela 1 

(R12, F+) 50 0,98 

Kickstart 0,14 R7, R8 50 0,0028 

Cid 2000 0,08 R7, R8 50 0,0016 

Cid 2000 0,08 R10 5000 0,000016 

Kickstart 0,14 R10 5000 0,000028 

Baycidal 0,005 R10 5000 0,000001 

Virocid 0,11 R11 5000 0,000022   

      suma: 0,984 < 1 
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substancja 
ilość w zakładzie 

(Mg) 

kategoria 

substancji 

niebezpiecznej 

ilość 

decydująca o 

zaliczeniu do 

zakładu o z.r. 

(Mg) 

qx/QDx 

  

SOLFAC 0,001 R28 5 0,0002   

VIROCID 0,11 R23 50 0,0022   

      suma: 0,0024 < 1 

            

            

substancja 
ilość w zakładzie 

(Mg) 

kategoria 

substancji 

niebezpiecznej 

ilość 

decydująca o 

zaliczeniu do 

zakładu o z.r. 

(Mg) 

qx/QDx 

  

CID 2000 0,08 R50 100 0,0008   

DM CID-S 0,14 R50 100 0,0014   

Kickstart 0,14 R50 100 0,0014   

Virocid 0,11 R50 100 0,0011   

      suma: 0,0047 <1 

            

 

7.8 Transgraniczne oddziaływanie na środowisko 

Z uwagi na zakres planowanego przedsięwzięcia oraz znaczne oddalenie od granicy 

państwowej nie przewiduje się transgranicznego oddziaływania na środowisko. 
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8. Uzasadnienie proponowanego wariantu ze wskazaniem jego oddziaływania na 
środowisko 

8.1 Oddziaływanie na ludzi, rośliny, zwierzęta, grzyby i siedliska przyrodnicze 

8.1.1 Oddziaływanie na ludzi 

Z uwagi na znaczną odległość najbliższych zabudowań od granic planowanej fermy nie 

przewiduje się zarówno w fazie realizacji i/lub likwidacji oraz eksploatacji negatywnego 

oddziaływania przedmiotowej inwestycji na ludzi powstających na terenie fermy: 

 emisji hałasu  

 emisji zanieczyszczeń do powietrza 

 ścieków 

 odpadów. 

8.1.2 Oddziaływanie na rośliny, zwierzęta, grzyby i siedliska przyrodnicze 

Przewiduje się, iż wariant proponowany, w fazie realizacji i/lub likwidacji oraz eksploatacji, 

nie spowoduje negatywnego oddziaływania na rośliny, zwierzęta grzyby i siedliska przyrodnicze, 

ponieważ: 

 obiekty budowlane zlokalizowane są na terenie użytkowanym rolniczo 

 nie zachodzi konieczność wycinki drzew i krzewów 

 w ramach inwestycji zostaną przyjęte rozwiązania ochrony środowiska gruntowo-

wodnego. 

Ponadto planowane przedsięwzięcie nie powoduje złamania zakazów rozporządzenia Nr 

89/2005 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 14 lipca 2005r. ustalonych na terenie Chęcińsko- 

Kieleckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.  

Przewiduje się, że planowane przedsięwzięcie w wariancie proponowanym nie spowoduje 

negatywnego oddziaływania na najbliższe obszary Natura 2000 Dolina Nidy i Ostoja Sobkowsko- 

Korytnicka, w szczególności na cele i przedmiot ochrony obszarów oraz integralność tych 

obszarów, oraz z uwagi na: 

 oddalenie planowanego przedsięwzięcia od obszarów Natura 2000 

 zastosowanie rozwiązań ochrony środowiska gruntowo-wodnego, powietrza. 

Rolnicze wykorzystanie obornika zgodnie z planem nawożenia i zgodnie z zapisami 

rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 kwietnia 2008 r. w sprawie 

szczegółowego sposobu stosowania nawozów oraz prowadzenia szkoleń z zakresu ich stosowania 

oraz sposób magazynowania na płycie betonowej (ze zbiornikiem na odcieki) w okresie 

pozawegetacyjnych gwarantuje ochronę przed wtórnym oddziaływaniem na obszary Natura 2000  

i inne formy ochrony przyrody. 

8.2 Oddziaływanie na wody 

 Oddziaływanie wariantu proponowanego na wody będzie zachodzić w sposób, który został 

szczegółowo opisany w podrozdziale nr 7.4 Oddziaływanie na wody powierzchniowe i podziemne. 
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8.3 Oddziaływanie na powietrze 

Na podstawie przeprowadzonej analizy szczegółowo przedstawionej w podrozdziale 7.6 

Oddziaływanie w zakresie emisji zanieczyszczeń do powietrza, przewiduje się, że dopuszczalne 

normy zanieczyszczeń określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010r. 

w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 16, poz. 87) oraz 

w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych 

substancji w powietrzu (Dz. U. 2012 Nr 0, poz. 1031) poza terenem zakładu będą dotrzymane.  

8.4 Oddziaływanie w zakresie emisji hałasu 

Na podstawie przeprowadzonej analizy szczegółowo przedstawionej w podrozdziale 7.5 

Oddziaływanie w zakresie emisji hałasu, wyciągnąć można następujące wnioski: 

 Najbliższe tereny podlegające ochronie akustycznej zlokalizowane są w odległości ponad 900 m 

od granicy fermy. 

 Głównym źródłem hałasu środowiskowego z terenu fermy są wentylatory kominowe  

i szczytowe. 

 Hałas, emitowany do środowiska z terenu zakładu, o wartości 50-55 dB w porze dnia i 40-45 

dB w porze nocy nie obejmuje swoim zasięgiem terenów chronionych akustycznie. 

 Inwestycja nie spowoduje przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu na terenach 

najbliższej zabudowy mieszkaniowej. 

8.5 Oddziaływanie na powierzchnię ziemi, klimat i krajobraz 

Oddziaływanie wariantu proponowanego na powierzchnię ziemi, klimat i krajobraz będzie 

zachodzić w sposób, który został szczegółowo opisany w podrozdziałach nr 3.6 Atmosfera i klimat, 

7.2 Oddziaływanie na morfologię i krajobraz, 7.3 Oddziaływanie na powierzchnię ziemi i gleby. 

8.6 Oddziaływanie na dobra materialne 

Realizacja i/lub likwidacja oraz eksploatacja fermy drobiu w miejscowości Brzegi nie 

powoduje negatywnego oddziaływania na dobra materialne, ponieważ zlokalizowana jest  

w obszarze niezabudowanym, rolniczo-leśnym. Eksploatacja planowanej fermy nie powoduje 

szkody w gruntach sąsiednich. 

8.7 Oddziaływanie na zabytki i krajobraz kulturowy 

Realizacja i/lub likwidacja oraz eksploatacja nie spowoduje negatywnego oddziaływania na 

zabytki krajobraz kulturowy. Realizacja planowanego przedsięwzięcia nie koliduje ze stanowiskami 

archeologicznymi AZP 88-61 nr 22/21, ponieważ występują one poza terenem planowanego 

przedsięwzięcia. Planowane przedsięwzięcie znajduje się w całości na terenie Chęcińsko- 

Kieleckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Teren, na którym planowane jest przedsięwzięcie 

obejmuje kompleksy rolniczo-leśne. Rodzaj planowanego przedsięwzięcia wpisuje się w charakter 

tego terenu, ponieważ związany jest z produkcją rolną – chowem drobiu. 

8.8 Wzajemne oddziaływanie między elementami 

Przy zachowaniu rozwiązań technicznych i zasad ochrony środowiska opisanych  

w podrozdziale 7.4. i rozdziale 11 nie przewiduje się wzajemnego oddziaływania między 

elementami wymienionymi w niniejszym rozdziale nr 8. 
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9. Opis metod prognozowania 

9.1 Metodyka obliczeń emisji hałasu 

Metodyka obliczeń 

Analizę akustyczną wykonano za pomocą oprogramowania CadnaA v.4.0.135 firmy 

DataKustic (nr licencji 25960). 

Obliczenia hałasu przeprowadzono w oparciu o model propagacji dźwięku zgodny z normą 

PN-ISO 9613-2 „Akustyka. Tłumienie dźwięku podczas propagacji w przestrzeni otwartej. Ogólna 

metoda obliczeniowa” (Dyrektywa 2002/49/WE z dnia 25 czerwca 2002 r.). 

Według normy PN-ISO 9613 niepewność wyniku obliczeń wynosi ±1 dB dla odległości do 

100 m i ±3 dB dla odległości od 100 m do 1000 m. 

 

Parametry obliczeń 

Na podstawie PN-ISO9613–2 Akustyka. Tłumienie dźwięku podczas propagacji w 

przestrzeni otwartej. Ogólna metoda obliczania oraz European Commission Working Group. 

Assessment of Exposure to Noise (WG-AEN). Good Practice Guide for Strategic Noise Mapping 

and the Production of Associated Data on Noise Exposure ustalono następujące parametry obliczeń: 

 średni współczynnik tłumienności gruntu: G = 0,6 (przewaga terenów nieutwardzonych); 

 rząd odbić: N = 2; 

 warunki meteorologiczne (średnioroczne warunki meteorologiczne, występujące na danym 

obszarze dostępne na stronie IMGW pod adresem http://www.imgw.pl/wl/internet/zz/ 

klimat/0502_polska.html): 

o temperatura 10
o
C, 

o wilgotność 70%; 

 wysokości budynków: 3,5-8 m; 

 raster siatki poziomej: 5x5 m; 

 wysokość rastra: 4 m; 

 

Dane wyjściowe do analizy obliczeniowej 

Na podstawie danych przekazanych przez zamawiającego opracowano trójwymiarowy 

model zagospodarowania terenu planowanej inwestycji oraz terenów w otoczeniu (przykładowy 

widok 3D na rysunku poniżej). Model obliczeniowy sporządzony został w układzie współrzędnych 

1992.  

Do modelu wprowadzono m.in. zastępcze źródła hałasu wraz z parametrami oraz dane 

dotyczące lokalizacji i wysokości budynków. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Raport o oddziaływaniu na środowisko planowanego przedsięwzięcia 

 

 

 

 
ZAKŁAD OCHRONY ŚRODOWISKA INWEST EKO SP. J. LUTY 2013 r. 

/ (0048-41) 343-15-17 

 e-mail: inwesteko@inwesteko.pl 
str. 76 

 

a) 

 
b) 

 

Rysunek 7 Widok 3D zamodelowanego terenu w programie CadnaA 

 
Ocena oddziaływania akustycznego 

Ocena oddziaływania hałasu została wykonana na podstawie porównania wyznaczonych 

wskaźników hałasu dla pory dnia (LAeqD) oraz dla pory nocy (LAeqN) z wartościami dopuszczalnymi 

poziomu hałasu przemysłowego na terenach podlegających ochronie akustycznej. 

 

Lokalizacja punktów obserwacji. 

W celu oceny wpływu inwestycji na klimat akustyczny wyznaczono poziom hałasu  

w punktach obliczeniowych P1÷P7 zlokalizowanych na granicy najbliższych terenów chronionych 

akustycznie, na wysokości 4 m (Dz. U. z 2008 r., nr 206, poz. 1291). Współrzędne punktów 

obliczeniowych podano w tabeli poniżej.  
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Ze względu na ograniczony zakres mapy ewidencyjnej (mapa nie obejmuje najbliższych 

terenów chronionych akustycznie, zlokalizowanych w odległości ponad 900 m od zakładu) 

punktów obliczeniowych nie pokazano na wykreślonych mapach zasięgu hałasu. 

 

Wyniki obliczeń w punktach 

Wartości obliczonych poziomów dźwięku oraz przekroczeń dopuszczalnego poziomu hałasu 

w wybranych punktach recepcyjnych przedstawiono w tabeli poniżej.  

 

Tabela 25 Wartości obliczonych poziomów hałasu w punktach recepcyjnych 

Oznaczenie punktu 
Obliczony poziom 

hałasu 

Dopuszczalne 

poziomy hałasu 

Przekroczenia dop. 

poziomu hałasu  

Numer  X Y 
ho 

[m] 

Pora dnia 

LAeqD 

[dB] 

Pora nocy 

LAeqN 

[dB] 

Pora dnia 

LdopD 

[dB] 

Pora nocy 

LdopN 

[dB] 

Pora dnia 

∆LAD 

[dB] 

Pora nocy 

∆LAN 

[dB] 

P1 599138,5 319936,0 4 27,7 26,4 55 45 BRAK BRAK 

P2 598810,4 320036,2 4 27,4 26,1 55 45 BRAK BRAK 

P3 598228,9 319862,0 4 28,2 26,9 55 45 BRAK BRAK 

P4 597612,1 319710,3 4 26,7 25,3 55 45 BRAK BRAK 

P5 597745,1 317854,2 4 35,8 28,5 55 45 BRAK BRAK 

P6 597719,9 317422,7 4 33,8 25,9 55 45 BRAK BRAK 

P7 600048,9 318000,2 4 34,4 26,3 55 45 BRAK BRAK 

 
Mapy zasięgu hałasu 

W celu graficznego zobrazowania wpływu inwestycji na klimat akustyczny wykreślono 

mapę zasięgu hałasu dla pory dnia i pory nocy w siatce punktów pomiarowych zlokalizowanych na 

wysokości 4 m z gęstością 5 x 5 m. Zestawienie map, dołączonych do opracowania w formie 

załączników, w tabeli poniżej: 

 
Tabela 26 Zestawienie map zasięgu hałasu dla analizowanej inwestycji 

Lp. Rysunek Tytuł 

1. Rys. H.D 
Mapa zasięgu hałasu generowanego w czasie eksploatacji planowanego 

przedsięwzięcia. Pora dnia. ho=4 m 

2. Rys. H.N 
Mapa zasięgu hałasu generowanego w czasie eksploatacji planowanego 

przedsięwzięcia. Pora nocy. ho=4 m 

 

9.2 Metodyka analizy emisji zanieczyszczeń do powietrza 

W celu oceny wpływu analizowanej inwestycji na powietrze atmosferyczne 

przeprowadzono modelowanie rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w powietrzu w oparciu o 

metodykę referencyjną określoną w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia  

26 stycznia 2010r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu  

(Dz. U. Nr 16, poz. 87). Obliczenia stężeń emitowanych zanieczyszczeń z analizowanego zakładu 

zostały przeprowadzone za pomocą programu "Operat FB", posiadającego akceptację Ministerstwa 

Środowiska do wykonywania obliczeń związanych z rozprzestrzenianiem się zanieczyszczeń  

w powietrzu. 
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Przeprowadzona prognoza rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń obejmuje obliczenia 

stężeń maksymalnych z maksymalnych emisji wywoływanych przez emitory punktowe oraz 

warunki ich występowania, a także obliczenia w regularnej sieci receptorów stężeń 

średniorocznych i maksymalnych godzinnych. 

 

Warunki meteorologiczne 

Gromadzenie i rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń pyłowych i gazowych w powietrzu 

atmosferycznym determinują warunki klimatyczno – meteorologiczno – topograficzne oraz typ 

zabudowy. W szczególności istotne są informacje o kierunkach i prędkościach wiatru (“róży 

wiatrów”) w powiązaniu ze stanami termicznymi równowagi atmosfery. Warunki anemometryczne 

(“wiatrowe”) decydują o wietrzności i rozprzestrzenianiu się “potencjalnych” nadziemnych 

zanieczyszczeń pyłów i emisji gazów. Zgodnie w/w z metodyką obliczenia przeprowadzono dla 36 

różnych sytuacji meteorologicznych wynikających z 6 stanów równowagi atmosfery. Udział 

poszczególnych kierunków wiatru w rejonie omawianej inwestycji przyjęto na podstawie „róży 

wiatrów” - stacja pomiarowa Kielce – Suków. 

 
 

 

Zestawienie udziałów poszczególnych kierunków wiatru % 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

NNE ENE  E  ESE SSE  S  SSW WSW  W  WNW NNW  N  

  3,90     6,58    11,98     8,01    11,12     8,57     6,95     6,20    14,79    10,56     7,71     3,64   

   

Zestawienie częstości poszczególnych prędkości wiatru % 

   1 m/s  2 m/s  3 m/s  4 m/s  5 m/s  6 m/s  7 m/s  8 m/s  9 m/s 10 m/s 11 m/s 

  36,12     19,47     17,42     11,29      7,83      3,92      2,33      0,98      0,33      0,23      0,07   

 

Dominującym kierunkiem wiatrów jest kierunek zachodni i północno - zachodni. Rzadziej 

występują wiatry wschodnie, południowo - wschodnie. Najrzadziej zaś występują wiatry północne, 
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północno – wschodnie, południowe i południowo - zachodnie. Dominują wiatry słabe o prędkości 

poniżej 5 m/s. Stanowią one ok. 85 - 90 % ilości wiatrów. Wiatry umiarkowane o prędkości 5 - 10 

m/s stanowią jedynie 10 % wiatrów na tym obszarze. Bardzo rzadko występują wiatry o prędkości 

powyżej 10 m/s. Występują one głównie zimą. 

 

Topografia oraz szorstkość terenu 

Na obliczeniowym obszarze sposób zagospodarowania terenu oraz jego ukształtowanie 

uwzględniono poprzez wyznaczenie aerodynamicznego współczynnika szorstkości terenu, zgodnie 

z metodyką zawartą w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010r. w sprawie 

wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 16, poz. 87). Dla 

rozpatrywanego terenu przyjęto współczynnik aerodynamicznej szorstkości jednolity dla całego 

obszaru obliczeniowego z0 = 0,035. 

 W odległości 10hmax = 68m (przyjęto najwyższy punkt emisji hmax = 6,8 m) od 

przedsięwzięcia nie znajdują się tereny zabudowy jedno lub wielorodzinnej. Tereny 

zabudowy mieszkaniowej – zagrodowej znajdują się w odległościach przekraczających 1 

km. Najbliższe tereny zabudowy zagrodowej znajdują się w odległości ponad 900 od granic 

planowanego przedsięwzięcia.  

 W odległości 50hmax = 340m znajdują się tereny niezabudowane i użytkowane rolniczo. 

Częściowo tereny sąsiednie stanowi las. Na północ od terenu planowanego przedsięwzięcia 

przebiega droga ekspresowa S7, po wschodniej i południowej stronie znajduje się las i 

użytki rolne, natomiast po zachodniej stronie użytki rolne. W kierunku zachodnim, poza 

obszarem planowego przedsięwzięcia, w rejonie działki 381/2 znajduje się stacja 

benzynowa. Dojazd do terenu przedsięwzięcia zapewniony zostanie poprzez działkę nr 48, 

która posiada połączenie z istniejącą drogą gruntową a dalej z istniejącą drogą gminną i S7. 

Obszar planowanego przedsięwzięcia znajduje się w całości na terenie Chęcińsko- 

Kieleckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. 

 W odległości 30xmm (2607m) od grupy emitorów nie występują obszary ochrony 

uzdrowiskowej.     

 

Aktualny stan zanieczyszczenia powietrza 

W obliczeniach rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń do powietrza wynikających  

z funkcjonowania analizowanego zakładu uwzględniono aktualne tło zanieczyszczeń, czyli wpływ 

na jakość powietrza istniejących emisji. 

Aktualny stan zanieczyszczenia powietrza w rejonie projektowanej inwestycji przyjęto do 

obliczeń na podstawie danych Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Kielcach, 

pismo z dnia 10.01.2013r., znak IM.7016.2.2013, stanowiące załącznik do powietrza nr 1:  

 stężenia uśrednione dla roku: 

 dwutlenek azotu – 20,3 µg/m
3
 

 dwutlenek siarki – 11,2 µg/m
3
 

 pył zawieszony PM10 – 28,4 µg/m
3
 

 pył zawieszony PM2,5 – 22,7 µg/m
3
 

 benzen – 2,7 µg/m
3
. 
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Zgodnie z metodyką referencyjną określoną w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 26 

stycznia 2010r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 

16, poz. 87), dla pozostałych substancji tło zanieczyszczeń uwzględniono w wysokości 10% 

wartości odniesienia uśrednionej dla roku: 

 amoniak – 5 µg/m
3
 

 siarkowodór – 0,5 µg/m
3
 

 

Dopuszczalne normy zanieczyszczenia powietrza 

Wartości dopuszczalnych stężeń przyjęto na podstawie Rozporządzeniu Ministra 

Środowiska z dnia 26 stycznia 2010r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w 

powietrzu (Dz. U. Nr 16, poz. 87). Zostały one zaprezentowane w tabeli poniżej.  

 

Tabela 27. Wartości dopuszczalnych stężeń. 

Substancja 1 godziny  

D1 [µg/m
3] 

roku kalendarzowego 

Da [µg/m
3] 

dwutlenek siarki 350 20 

dwutlenek azotu 200 40 

tlenek węgla 30 000 - 

pył zawieszony PM10 280 40 

benzen 30 5 

amoniak 400 50 

siarkowodór 20 5 

 

Dla metanu dopuszczalne wartości odniesienia wg Rozporządzenia Ministra Środowiska z 

dnia 26 stycznia 2010r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. 

U. Nr 16, poz. 87), nie zostały określone. 

 

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów 

niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. 2012 Nr 0, poz. 1031), określa: 

 dopuszczalny poziom pyłu zawieszonego PM2,5 w powietrzu ustanowiony w celu ochrony 

zdrowia ludzi na poziomie Da = 25 µg/m
3 

(do osiągnięcia do dnia 1 stycznia 2015 r.) i na 

poziomie Da = 20 µg/m
3 
(do osiągnięcia do dnia 1 stycznia 2020 r.) 

 dopuszczalny poziom tlenków azotu w powietrzu ustanowiony w celu ochrony roślin na 

poziomie Da = 30 µg/m
3
.  

 

Z uwagi na charakter przedsięwzięcia do analizy przyjęto następujące wartości odniesienia i 

tła zanieczyszczenia atmosfery: 

 

Substancja CAS D1, µg/m
3 Da, µg/m

3 R, µg/m
3 

pył PM-10  280 40 28,4 
tlenki azotu 10102-44-0,10102-43- 200 30 3 
tlenek węgla 630-08-0 30000 0 0 
amoniak 7664-41-7 400 50 5 
siarkowodór 7783-06-4 20 5 0,5 
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9.3 Pozostałe metody wykorzystane w analizie oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko 

W analizie oddziaływania na gleby i powierzchnię ziemi, wody, środowisko przyrodnicze 

wykonano na podstawie dostępnej literatury specjalistycznej, opracowań kartograficznych, 

wstępnego planu zagospodarowania terenu inwestycji. W celu wyznaczenia ilości ścieków, 

opadowo-roztopowych, zużycia wody wykorzystano metody obliczeniowe wymienione w 

podrozdziałach 2.3, 2.4.2. 

 

10. Opis przewidywanych znaczących oddziaływań planowanego przedsięwzięcia na 
środowisko, obejmujący bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, krótko-, 
średnio- i długoterminowe, stałe i chwilowe oddziaływania na środowisko  

10.1 Oddziaływania wynikające z istnienia przedsięwzięcia 

Planowane przedsięwzięcie będzie powodować powstawanie znacznych ilości ścieków  

i odpadów, jednakże przy zachowaniu rozwiązań ochrony środowiska, zanieczyszczenia te nie 

powinny powodować negatywnego oddziaływania na środowisko w miejscu przedsięwzięcia. 

Przedsięwzięcie charakteryzuje się również znacznym zajęciem terenu. Prognozuje się ze emisja 

hałasu i substancji nie spowodują przekroczenia dopuszczalnych norm, nie mniej jednak w tabeli 

poniżej starano się zidentyfikować oddziaływania wynikające z istnienia przedsięwzięcia. 

 
Tabela 28. Oddziaływania wynikające z istnienia przedsięwzięcia. 

bezpośrednie - emisja hałasu i zanieczyszczeń w fazie realizacji i/lub likwidacji oraz eksploatacji 

przedsięwzięcia niepowodująca przekroczenia dopuszczalnych norm 

- zmniejszenie powierzchni biologicznie czynnej przez zajęcie terenu o powierzchni 

ok. 34% 

- pobór wód podziemnych z własnego ujęcia 

pośrednie - nie stwierdzono, charakter przedsięwzięcia nie powoduje znaczących pośrednich 

oddziaływań 

wtórne - powstawanie odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne w ilości 

wskazanej w podrozdziale 2.4.1  

- powstawanie ścieków w ilości wskazanej w podrozdziale 2.4.2 odprowadzanych do 

szczelnych zbiorników na ścieki  

- powstawanie wód opadowo-roztopowych w fazie eksploatacji przedsięwzięcia w 

ilości wskazanej w podrozdziale 2.4.2  

krótkoterminowe - emisja hałasu i zanieczyszczeń w fazie realizacji/likwidacji przedsięwzięcia 

średnioterminowe - nie stwierdzono, charakter przedsięwzięcia nie powoduje znaczących 

średnioterminowych oddziaływań 

długoterminowe - emisja hałasu i zanieczyszczeń pochodzących od funkcjonującej fermy 

niepowodująca przekroczenia dopuszczalnych norm 

- powstawanie odpadów 

- powstawanie ścieków 

- pobór wód podziemnych z własnego ujęcia 

stałe - emisja hałasu i zanieczyszczeń pochodzące od funkcjonującego zakładu 

- powstawanie odpadów 

- powstawanie ścieków 

- pobór wód podziemnych z własnego ujęcia 
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chwilowe - emisja hałasu i zanieczyszczeń w fazie realizacji i/lub likwidacji przedsięwzięcia 

skumulowane W rejonie przedsięwzięcia znajduje się droga ekspresowa S7, jednakże z uwagi na 

oddalenie tej drogi i terenu przedsięwzięcia od terenów mieszkalnych nie przewiduje się, 

aby na terenach chronionych doszło do przekroczenia dopuszczalnych norm w zakresie 

jakichkolwiek emisji 

 

10.2 Oddziaływania wynikające z wykorzystywania zasobów środowiska 

W ramach planowanego przedsięwzięcia planuje się wykorzystać wodę podziemną  

z własnego ujęcia, które jednak nie spowoduje znaczącego negatywnego oddziaływania na zasoby 

GZWP nr 416. Z uwagi na znaczne zajęcie terenu pod inwestycję, znaczne też będą ilości mas 

ziemnych konieczne do zagospodarowania. W tabeli poniżej starano się zidentyfikować 

oddziaływania wynikające z wykorzystania zasobów środowiska. 

 
Tabela 29. Oddziaływania wynikające z wykorzystania zasobów środowiska. 

bezpośrednie - powstanie i wykorzystanie na terenie inwestycji mas ziemnych z wykopów 
- zużycie wody dla celów socjalno-bytowych i technologicznych w ilości wskazanej w 

podrozdziale 2.3 z własnego ujęcia  

pośrednie - nie stwierdzono, charakter przedsięwzięcia nie powoduje znaczących pośrednich 
oddziaływań w zakresie wykorzystania zasobów środowiska 

wtórne - zużycie dowożonego gazu w ilości wskazanej w podrozdziale 2.3 
- zużycie dostarczanej energii elektrycznej w ilości wskazanej w podrozdziale 2.3 
- zużycie dowożonej ściółki w ilości wskazanej w podrozdziale 2.3 
- zużycie dowożonej paszy w ilości wskazanej w podrozdziale 2.3 

krótkoterminowe - powstanie i wykorzystanie na terenie inwestycji mas ziemnych z wykopów 

średnioterminowe - nie stwierdzono, charakter przedsięwzięcia nie powoduje znaczących 
średnioterminowych oddziaływań w zakresie wykorzystania zasobów środowiska 

długoterminowe - zużycie wody dla celów socjalno-bytowych i technologicznych w ilości wskazanej w 
podrozdziale 2.3 z własnego ujęcia 

stałe - zużycie wody dla celów socjalno-bytowych i technologicznych w ilości wskazanej w 
podrozdziale 2.3 z własnego ujęcia 

chwilowe - nie stwierdzono, charakter przedsięwzięcia nie powoduje znaczących chwilowych 
oddziaływań w zakresie wykorzystania zasobów środowiska 

skumulowane - nie stwierdzono, charakter przedsięwzięcia nie powoduje znaczących 
skumulowanych oddziaływań w zakresie wykorzystania zasobów środowiska 

 

10.3 Oddziaływania wynikające z emisji 

W zakresie emisji hałasu i zanieczyszczeń nie przewiduje się znaczących oddziaływań  

z uwagi na brak przekroczenia dopuszczalnych norm. W tabeli poniżej starano się zidentyfikować 

oddziaływania wynikające z emisji.  

 

Tabela 30. Oddziaływania wynikające z emisji. 

bezpośrednie - emisja hałasu i zanieczyszczeń do powietrza w fazie realizacji i/lub likwidacji oraz 
eksploatacji przedsięwzięcia nie powoduje przekroczenia dopuszczalnych norm 

pośrednie - nie stwierdzono charakter przedsięwzięcia nie powoduje znaczących pośrednich 
oddziaływań 

wtórne - nie stwierdzono charakter przedsięwzięcia nie powoduje znaczących wtórnych 
oddziaływań w zakresie emisji 

krótkoterminowe - emisja hałasu i zanieczyszczeń do powietrza w fazie realizacji i/lub likwidacji 
przedsięwzięcia nie powoduje przekroczenia dopuszczalnych norm 

średnioterminowe - nie stwierdzono charakter przedsięwzięcia nie powoduje znaczących 
średnioterminowych oddziaływań w zakresie emisji 

długoterminowe - emisja hałasu i zanieczyszczeń do powietrza w fazie realizacji i/lub likwidacji oraz 
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eksploatacji przedsięwzięcia nie powoduje przekroczenia dopuszczalnych norm 

stałe - emisja hałasu i zanieczyszczeń do powietrza w fazie realizacji i/lub likwidacji oraz 
eksploatacji przedsięwzięcia nie powoduje przekroczenia dopuszczalnych norm 

chwilowe - nie stwierdzono charakter przedsięwzięcia nie powoduje znaczących chwilowych 
oddziaływań w zakresie emisji 

skumulowane W rejonie przedsięwzięcia znajduje się droga ekspresowa S7, jednakże z uwagi na 
oddalenie tej drogi i terenu przedsięwzięcia od terenów mieszkalnych nie przewiduje 
się, aby na terenach chronionych doszło do przekroczenia dopuszczalnych norm w 
zakresie jakichkolwiek emisji 
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11. Opis przewidywanych działań mających na celu zapobieganie, ograniczanie 
negatywnych oddziaływań na środowisko 

11.1 Gospodarka odpadami 

Faza realizacji i/lub likwidacji 

Odpady powstające w związku z pracami budowlanymi wykonywanymi przy budowie 

fermy drobiu będą segregowane i właściwie dla określonych grup i rodzajów czasowo 

magazynowane na terenie, do którego posiadacz odpadów ma tytuł prawny.  

 

Tabela 31. Planowane postępowanie z powstałymi odpadami w fazie realizacji i/lub likwidacji przedsięwzięcia. 

Kod 
odpadu 

Rodzaj odpadu Postępowanie z odpadami 

Odpady niebezpieczne 

08 01 11* 

Odpady farb i lakierów 
zawierających rozpuszczalniki 
organiczne lub inne substancje 
niebezpieczne 

Selektywne zbieranie i tymczasowe magazynowanie w 
szczelnych zbiorniach na terenie utwardzonym w obrębie 
własności inwestora, następnie przekazywanie firmie 
posiadającej odpowiednie uprawnienia w zakresie 
odzysku/ unieszkodliwiania 

Odpady inne niż niebezpieczne 

15 01 01 Opakowania z papieru i tektury Dane odpady zbierane i selektywnie magazynowane w 
wydzielonych miejscach na placu budowy, następnie 
przekazane firmie prowadzącej działalność w zakresie 
odzysku/ unieszkodliwiania/transportu odpadów 

15 01 02 
Opakowania z tworzyw 
sztucznych 

15 01 03 Opakowania z drewna 

17 01 07 

Zmieszane odpady z betonu, 
gruzu ceglanego, odpadowych 
materiałów ceramicznych i 
elementów 
wyposażenia inne niż wymienione 
w 17 01 06 

Wykorzystanie w miejscu przedsięwzięcia, jeśli zostanie 
to uwzględnione w decyzji wydanej na podstawie 
przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym lub prawa budowlanego lub przekazanie 
osobom fizycznym jednostkom organizacyjnym 
niebędącym przedsiębiorcami lub przekazywane firmie 
prowadzącej działalność w zakresie 
odzysku/unieszkodliwiania/transportu odpadów 

17 04 05 Żelazo i stal 

Wykorzystanie w miejscu przedsięwzięcia lub 
przekazanie osobom fizycznym jednostkom 
organizacyjnym niebędącym przedsiębiorcami lub 
przekazywane firmie prowadzącej działalność w zakresie 
odzysku/unieszkodliwiania/transportu odpadów 

17 04 07 Mieszaniny metali 
Wykorzystanie w miejscu przedsięwzięcia lub 
przekazanie firmie prowadzącej działalność w zakresie 
odzysku/unieszkodliwiania/transportu odpadów 

17 05 04 
Gleba i ziemia, w tym kamienie, 
inne niż wymienione w 17 05 03 

Wykorzystanie w miejscu przedsięwzięcia lub 
przekazanie osobom fizycznym jednostkom 
organizacyjnym niebędącym przedsiębiorcami lub 
przekazywane firmie prowadzącej działalność w zakresie 
odzysku/unieszkodliwiania/transportu odpadów 

 

Niezanieczyszczona gleba i inne materiały występujące w stanie naturalnym, wydobyte  

w trakcie robót budowlanych, nie podlegają przepisom ustawy o odpadach zgodnie z art. 2 ust. 3, 

pod warunkiem, że materiał ten zostanie wykorzystany do celów budowlanych wstanie naturalnym 

na terenie, na którym został wydobyty. 
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Masy ziemne, głównie wierzchnia warstwa gleby ściągnięta z terenu przeznaczonego pod 

zabudowę fermy, nie będą zanieczyszczone. W związku z czym będzie można je wykorzystać  

w ramach zagospodarowania i przeznaczyć do wyrównania terenu w obrębie własności inwestora. 

 

Faza eksploatacji 

 

Tabela 32. Planowane postępowanie z powstałymi odpadami w fazie eksploatacji przedsięwzięcia. 

Kod 
odpadu 

Rodzaj odpadu Postępowanie z odpadami 

Odpady niebezpieczne 

02 01 80* Zwierzęta padłe i ubite z 
konieczności oraz odpadowa 
tkanka zwierzęca, wykazujące 
właściwości niebezpieczne 

W przypadku wystąpienia poważnej awarii, padłe stado 
do momentu odbioru przez firmę prowadzącą działalność 
w zakresie unieszkodliwiania/transposrtu tego typu 
odpadów będzie przetrzymywane w hali produkcyjnej 

16 02 13* Zużyte urządzenia zawierające 
niebezpieczne elementy inne niż 
wymienione w 16 02 09 do 16 02 
12 

Tymczasowe i selektywne magazynowanie w 
pojemnikach na odpady umieszczone w zamkniętym 
pomieszczeniu na terenie fermy; transport zużytych 
świetlówek będzie odbywać się własnym transportem 
Wnioskodawcy lub będzie odbierany przez firmę 
prowadzącą działalność w zakresie 
odzysku/unieszkodliwiania/transportu odpadów  

15 01 10* Opakowania zawierające 
pozostałości substancji 
niebezpiecznych lub nimi 
zanieczyszczone (np. 
środkami ochrony roślin I i II klasy 
toksyczności - bardzo toksyczne i 
toksyczne 

Opakowania zwrotne będą odbierane przez dostawcę 
preparatów  

18 02 02* Części ciała i organy oraz pojemniki 
na krew i konserwanty służące do 
jej przechowywania (z 
wyłączeniem 18 01 03) 

Odpad powstały podczas rutynowych kontroli przez 
lekarza weterynarii będzie przez tego lekarza zabierany 

Odpady inne niż niebezpieczne 

02 01 82 Zwierzęta padłe i ubite z 
konieczności 

Tymczasowe magazynowanie w specjalistycznych 
pojemnikach tzw. konfiskatorach przeznaczonych do 
krótkotrwałego magazynowania sztuk padłych. Pojemniki 
usytuowane będą na płycie betonowej zadaszonej; odpad 
następnie będzie przekazywany firmie prowadzącej 
działalność w zakresie 
odzysku/unieszkodliwiania/transportu odpadów 

15 02 03 Sorbenty, materiały filtracyjne, 
tkaniny do wycierania (np. szmaty, 
ścierki) i ubrania ochronne inne niż 
wymienione w 15 02 02 

Tymczasowe i selektywne magazynowanie w 
pojemnikach na odpady umieszczone na terenie fermy; 
odpad następnie będzie przekazywany firmie 
prowadzącej działalność w zakresie 
odzysku/unieszkodliwiania/transportu odpadów 07 04 99 Inne niewymienione odpady 

02 01 06 Odchody zwierzęce Przewiduje się trzy alternatywne sposoby 
zagospodarowania obornika:  
• obornik wykorzystany będzie jako nawóz do nawożenia 
pól rolników, z którymi Wnioskodawca będzie miał 
podpisane umowy, zgodnie z planem nawożenia 
zatwierdzonym przez okręgową stację chemiczno-
rolniczą. W okresie pozawegetacyjnym obornik będzie 
gromadzony poza terenem Fermy na polach rolników, z 
którymi Wnioskodawca będzie miał podpisane umowy, na 
szczelnej płycie betonowej (ze zbiornikiem na odcieki). 
Obornik wykorzystywany do nawożenia pól nie będzie 
miał statusu odpadu lub  
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• obornik traktowany jako odpad będzie bezpośrednio z 
kurników przekazywany firmie zewnętrznej i 
wykorzystywany jako biomasa do spalania w 
elektrociepłowni lub  
• obornik traktowany jako odpad będzie bezpośrednio z 
kurników przekazywany firmie zewnętrznej i 
wykorzystywany do przygotowania podłoża do produkcji 
pieczarek. 

 

Odpad w postaci padliny magazynowany będzie w szczelnych konfiskatorach ustawionych 

na utwardzonym podłożu w wyznaczonym do tego celu miejscu na terenie fermy.  Miejsce 

magazynowania odpadu zabezpieczone będzie przed dostępem zwierząt. Odpad przechowywany 

będzie przez okres nie dłuższy niż ok.: 

 2 dni w miesiącach maj- wrzesień, 

 7 dni w miesiącach październik- kwiecień.  

Nie przewiduje się zastosowania systemu chłodzenia konfiskatorów.  

W celu zapobiegania i ograniczania negatywnych oddziaływań powstających odpadów na 

środowisko należy: 

 Prowadzić segregację odpadów, 

 Zbierać odpady do specjalnych pojemników (dobranych z uwzględnieniem rodzaju 

odpadów) oraz przekazywać firmom posiadającym odpowiednie zezwolenia w zakresie 

gospodarowania danymi rodzajami odpadów, 

Aby zminimalizować ilość poszczególnych odpadów należy: stosować energooszczędne 

oświetlenie, właściwie prowadzić stado poprzez obniżenie śmiertelności jednostek. 

Przy zachowaniu zasad gospodarowania odpadami w fazie realizacji i eksploatacji nie 

przewiduje się, aby doszło do zanieczyszczenia odpadami i tym samym negatywnego 

oddziaływania na środowisko gruntowo – wodne oraz tereny chronione. 

 

W zakresie planowanego przez Wnioskodawcę transportu odpadów ustawa o odpadach z 14 

grudnia 2012 r. wskazuje następujące warunki: 

Art. 250 ust. 3. Przepisy (dotyczy to rodzajów odpadów, których zbieranie lub transport nie 

wymaga zezwolenia na zbieranie i transport odpadów) wydane na podstawie art. 33 ust. 4 i 11 

ustawy, o której mowa w art. 252 (uchylona ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r), 

zachowują moc w zakresie transportu odpadów do czasu utworzenia rejestru, o którym mowa w art. 

49 ust.1. 

Art. 49. 1. Marszałek województwa prowadzi rejestr podmiotów wprowadzających produkty, 

produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, zwany dalej „rejestrem”. 

Z kolei zgodnie z art. 2. przepisów w/w ustawy o odpadach nie stosuje się do: 

 produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, w tym produktów przetworzonych, 

objętych rozporządzeniem (WE) nr 1069/2009, z wyjątkiem tych, które są odpadami 

przewidzianymi do składowania na składowisku odpadów albo do przekształcania 

termicznego lub do wykorzystania w zakładzie produkującym biogaz lub w kompostowni, 

zgodnie z tym rozporządzeniem; 
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 zwłok zwierząt, które poniosły śmierć w inny sposób niż przez ubój, w tym zwierząt 

uśmierconych w celu wyeliminowania chorób, które są unieszkodliwiane zgodnie z 

rozporządzeniem (WE) nr 1069/2009; 

 

W przypadku przedmiotowej inwestycji pozwolenie na wytwarzanie odpadów zostanie 

określone w pozwoleniu zintegrowanym. 

11.2 Gospodarka ściekami 

Faza realizacji i/lub likwidacji 

W fazie realizacji i/lub likwidacji ścieki socjalno-bytowe będą magazynowane w szczelnym 

zbiorniku bezodpływowym, a dalej przekazywane, taborem asenizacyjnym, do oczyszczalni 

ścieków 

 
Faza eksploatacji 

W fazie eksploatacji gospodarka ściekami będzie następująca: 

 odprowadzanie ścieków z mycia kurników do szczelnych zbiorników bezodpływowych,  

a dalej, taborem asenizacyjnym do oczyszczalni ścieków,  

 odprowadzenie ścieków socjalno-bytowych do szczelnego zbiornika bezodpływowego,  

a dalej, taborem asenizacyjnym, do oczyszczalni ścieków. 

11.3 Emisja zanieczyszczeń do powietrza 

Planuje się dodawanie do ściółki, w celu obniżenia emisji amoniaku, preparatu Dryer Cid 

(in. osuszacz). Zgodnie ze źródłami literaturowymi (Współczesna problematyka odorów, M. 

Szynkowska, J. Gwoździak, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 2010 r.), 

zastosowanie wspomnianych preparatów podczas cyklu chowu obniża emisję amoniaku od 40 do 

70%. W obliczeniach emisji substancji do powietrza, przyjęto obniżenie emisji amoniaku w dolnej 

granicy, tj. 40%, dla czwartej i piątej fazy cyklu chowu. 

Do rozwiązań techniczno-technologicznych redukujących emisję do powietrza należą 

również: 

- dobór i lokalizacja wylotów wentylacji mechanicznej tak, aby zapewnić odpowiednią 

dyspersję emitowanych substancji, 

- zapewnienie właściwej obsady pomieszczeń inwentarskich, 

- zastosowanie nagrzewnic, 

- stosowanie paszy o odpowiednio dobranej zawartości białka (wpływ na emisję amoniaku), 

- elektroniczne oprogramowanie umożliwiające automatyczne sterowanie temperaturą  

w kurnikach, 

- sterowanie mikroklimatem w pomieszczeniach inwentarskich (głownie zapewnienie 

optymalnej wilgotności powietrza oraz temperatury), 

- wywóz obornika natychmiast po zakończeniu cyku chowu, 

- mycie i dezynfekcja pomieszczeń inwentarskich wraz z wyposażeniem po zakończeniu 

każdego cyklu chowu. 
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Bezpieczeństwo pod względem sanitarnym zapewnia stosowanie się do niniejszych 

procedur: 

- objęcie fermy stałą opieką lekarza weterynarii, 

- zobowiązanie pracowników do wysokich standardów sanitarnych tzn. zmiana obuwia, 

odzieży wierzchniej jaki i zakładania masek ochronnych przed wejściem na halę, 

- systematyczna kontrola i usuwanie sztuk padłych z kurników, przechowywanie zwierząt 

padłych i ubitych z konieczności w okresowo dezynfekowanym konfiskatorze, a także 

systematyczny odbiór odpadów przez uprawnioną firmę. 

 

Ferma drobiu zaprojektowana, wykonana i wyposażona będzie zgodzie najwyższymi 

standardami, co ogranicza do minimum wszelkie uciążliwości i czyni ją bezpieczną dla zdrowia  

i otoczenia. 

11.4 Emisja hałasu 

Funkcjonowanie przedsięwzięcia nie spowoduje przekroczenia dopuszczalnych poziomów 

hałasu na terenach chronionych akustycznie, w związku z tym nie ma konieczności podejmowania 

dodatkowych działań mających na celu ograniczenie emisji hałasu. 



Raport o oddziaływaniu na środowisko planowanego przedsięwzięcia 

 

 

 

 
ZAKŁAD OCHRONY ŚRODOWISKA INWEST EKO SP. J. LUTY 2013 r. 

/ (0048-41) 343-15-17 

 e-mail: inwesteko@inwesteko.pl 
str. 89 

 

 

12. Porównanie proponowanej technologii z technologią spełniającą wymagania 

Planowane przedsięwzięcie jest związane z użyciem instalacji, porównanie proponowanej 

technologii z technologią spełniająca wymagania, o których mowa w art. 143 ustawy Prawo 

ochrony środowiska przedstawiono poniżej. 

Do instalacji opisanej w niniejszym wniosku zastosowanie ma dokument referencyjny BREF 

pn. „Dokument Referencyjny BAT dla intensywnego chowu drobiu i trzody chlewnej”. 

 

Dokument Referencyjny BAT dla intensywnego chowu drobiu i trzody chlewnej: 
 
Tabela 33. Porównanie proponowanej technologii z technologią spełniającą wymagania. 

A. Techniki żywienia 

 Zapis BREF Stan projektowany 
1 2 3 

BA1 Żywieniowe środki zaradcze dotyczą: 
- żywienia fazowego 
- opracowywania diet na bazie 
strawnych/dostępnych składników 
- stosowania niskobiałkowych, uzupełnionych 
aminokwasami diet 
- stosowania diet o niskiej zawartości fosforu 
uzupełnionych fitazą i/lub wysokosprawnych 
nieorganicznych fosforanów żywieniowych. 
Ponadto stosowanie dodatków żywieniowych 
takich jak: enzymy, stymulatory wzrostu, 
mikroorganizmy) może zwiększyć 
efektywność żywienia, a tym samych 
poprawić wchłanianie składników odżywczych 
i zmniejszyć ilości składników pokarmowych 
przenikających do odchodów. 

Wymogi BAT przedstawione w sąsiedniej 
kolumnie będą stosowane w przypadku 
rozpatrywanej instalacji. 
Będą stosowane 3 fazy żywienia (pierwsze 
tygodnie, koniec cyklu). Są to następujące 
rodzaje pasz: starter, grower i finisher. 
Pasze zakupywane będą od stałych dostawców; 
będą to gotowe mieszanki paszowe, posiadające 
odpowiednie atesty. Stosuje się żywienie 
pełnoporcjowe, gwarantujące optymalne 
dostosowanie pokarmu do wymagań ptaków na 
poszczególnych etapach wzrostu. 

 
 

B. Emisje do powietrza z budynków dla drobiu 

 Zapis BREF Stan projektowany 
1 2 3 

BB1 BAT jest to: 
- naturalnie wentylowany budynek z 
całkowicie ścieloną podłogą i wyposażony w 
niewyciekowe systemy pojenia 

albo 
- dobrze izolowany budynek z wentylacją 
mechaniczną i w pełni ścielona podłogą, 
wyposażony w niewyciekowe systemy 
pojenia 

W przypadku analizowanej instalacji wymóg BAT 
jest spełniony: 
- budynek drobiarski będzie dobrze izolowany: 
ocieplenie ścian styropianem gr. 10 cm, 
ocieplenie podsufitki wełna mineralną gr. 25 cm + 
paraizolacja – folia podsufitowa. 
- zastosowano mechaniczny system wentylacji: 
wentylacja każdego kurnika 1 – 12 – typ 
mieszany z 8 wentylatorami Air Master typu EM o 
wydajności ok. 36 000 Nm

3
/h każdy w ścianie 

szczytowej i 14 wentylatorami kominowymi CL 
650 o wydajności ok. 12 000 – 12500 Nm3/h 
każdy. 
- brojlery utrzymywane będą w systemie głębokiej 
ściółki (hala produkcyjna będzie w pełni 
zaścielona) 
- system pojenia stanowić będą niewyciekowe 
poidła smoczkowo-miseczkowe. 
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C. Woda  

 Zapis BREF Stan projektowany 
1 2 3 

BC1 BAT jest to redukcja zużycia wody przez 
stosowanie następujących zasad: 
- czyszczenie pomieszczeń i wyposażenia 
dla zwierząt przy użyciu 
wysokociśnieniowych myjek po każdym cyklu 
produkcyjnym; ważne jest, aby znaleźć 
równowagę pomiędzy czystością i możliwie 
niskim zużyciem wody 

Wymóg BAT będzie spełniony – po każdym cyklu 
produkcyjnym hala produkcyjna wraz z 
wyposażeniem będzie czyszczona z 
zastosowaniem myjki ciśnieniowej typu Karcher o 
wydajności 0,5 m

3
/h. 

BC2 - przeprowadzanie regularnych kalibracji 
instalacji wody pitnej, przeciwdziałające jej 
rozlewaniu 

Wymóg BAT będzie spełniony – regularnie będzie 
przeprowadzana kalibracja instalacji wody pitnej. 

BC3 - zachowywanie rejestrów zużycia wody Wymóg BAT będzie spełniony – rejestry zużycia 
wody będą przechowywane. 

BC4 - wykrywanie i naprawa przecieków Wymóg BAT będzie spełniony – instalacja 
wodociągowa będzie na bieżąco kontrolowana a 
ewentualne przecieki natychmiast usuwane. 

 
 

D. Energia 

 Zapis BREF Stan projektowany 
1 2 3 

BD1 BAT dla systemów utrzymania drobiu to 
redukcja zużycia energii poprzez: 
- izolację budynków w regionach z niskimi 
temperaturami (wartość U=0,4 W/m

2
/°C lub 

więcej) 

Wymóg BAT będzie spełniony. 
Współczynnik przenikania ciepła przez ścianę 
zewnętrzną obliczono korzystając z kalkulatora 
zamieszczonego na stronie www.styropiany.pl 
przyjmując następujące założenia: 
tynk wewnętrzny - cementowo-wapienny R = 0,02 
[m

2
K/W], konstrukcja ściany to beton komórkowy 

(600) 24 cm i styropian EPS70-040 gr. 10 cm; 
Współczynnik przenikania ciepła w takim 
przypadku wynosi 0,2387 W/m

2
K. 

BD2 - optymalizację projektu systemu wentylacji w 
każdym budynku, tak aby wprowadzić kontrolę 
właściwej temperatury i w ten sposób 
osiągnąć minimalną wymianę powietrza w 
zimie 

Wymóg BAT będzie spełniony. 
W kurnikach zastosowano wentylację kominową 
typu „Multistep”. Metoda sterowania wentylacją 
„Multistep” jest najnowszym osiągnięciem w tej 
dziedzinie. „Mózgiem” systemu jest komputer 
klimatyzacyjny Viper TOUCH. 

BD3 - unikanie oporów w systemie wentylacji, 
poprzez częste kontrolowanie oraz 
czyszczenie kanałów wentylacyjnych i 
wentylatorów 

Wymóg BAT będzie spełniony – na bieżąco będą 
prowadzone kontrole i systematyczne 
czyszczenie systemu wentylacji. 

BD4 - stosowanie oświetlenia energooszczędnego Wymóg BAT będzie spełniony – stosowane będą 
żarówki energooszczędne. 
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E. Magazynowanie odchodów 

 Zapis BREF Stan projektowany 
1 2 3 

BE1 BAT jest projektowanie urządzeń 
magazynujących nawóz od drobiu z 
wystarczająca pojemnością, aby mogły 
przechowywać nawóz aż do momentu obróbki 
czy aplikacji na polu. Wymagana pojemność 
zależy od klimatu i okresów, w których 
aplikacja nawozu na pola jest niemożliwa. 
 
Sterta/pryzma 
Jeżeli istnieje potrzeba przechowywania 
odchodów, BAT-em jest przechowywanie 
wysuszonych kurzych odchodów w stodole z 
nieprzesiąkalną podłogą i z odpowiednią 
wentylacją. 
Dla tymczasowej pryzmy nawozu drobiowego 
na polu, BAT jest to zlokalizowanie tej pryzmy 
z dala od wrażliwych obiektów, takich jak 
sąsiedztwa i cieki wodne (włączając rowy 
melioracyjne), które mogłyby być 
zanieczyszczone odciekami. 

Wymóg BAT będzie spełniony. 
W rozpatrywanym przypadku stałe odchody 
powstają w pomieszczeniu chowu drobiu, tam są 
gromadzone i okresowo usuwane po każdym 
cyklu produkcyjnym. Odchody brojlerów są 
prawie suche o zawartości suchej masy około 
60%, co wynika z faktu wymieszania odchodów z 
materiałem ściółki (zrębki, trociny, słoma). 
Nie przewiduje się sytuacji magazynowania 
obornika poza pomieszczeniem inwentarskim, 
stąd nie planuje się budowy urządzeń 
magazynujących. 
Przewiduje się trzy alternatywne sposoby 
zagospodarowania obornika: 
1 Obornik wykorzystany będzie, jako nawóz do 

nawożenia pól rolników, z którymi 
Wnioskodawca będzie miał podpisane 
umowy, zgodnie z planem nawożenia, 
zatwierdzonym przez okręgowa stację 
chemiczno-rolniczą. W okresie 
pozawegetacyjnym obornik będzie 
gromadzony poza terenem Fermy na polach 
rolników, z którymi Wnioskodawca będzie 
miał podpisane umowy, na szczelnej płycie 
betonowej (ze zbiornikiem na odcieki). 

2 Obornik traktowany, jako odpad będzie 
bezpośrednio z kurników przekazywany firmie 
zewnętrznej i wykorzystywany jako biomasa 
do spalania w elektrociepłowni lub  

3 Obornik traktowany, jako odpad będzie 
bezpośrednio z kurników przekazywany firmie 
zewnętrznej i wykorzystywany do 
przygotowania podłoża do produkcji 
pieczarek. 

 

 

F. przetwarzanie odchodów w gospodarstwie 

 Zapis BREF Stan projektowany 
1 2 3 

BF1 Ogólnie przetwarzanie nawozu w obrębie 
gospodarstwa jest BAT tylko pod pewnymi 
warunkami (tzn. jest warunkową BAT). 
Warunki obróbki nawozu w obrębie 
gospodarstwa, które determinują czy technika 
jest BAT, zależą od czynników takich jak 
dostępność gruntów, lokalne nadwyżki lub 
zapotrzebowanie składników pokarmowych, 
pomoc techniczna, rynki zbytu zielonej energii, 
lokalne przepisy i techniki ograniczania. 

Nie dotyczy. 
Nie wystąpi przetwarzanie nawozu w obrębie 
fermy. 
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G. Techniki aplikacji pomiotu drobiowego na polach 

 Zapis BREF Stan projektowany 
1 2 3 

BG1 BAT jest minimalizowanie emisji z odchodów 
do gleby i wód gruntowych poprzez 
bilansowanie ilości nawozów organicznych z 
przewidywanymi wymaganiami roślin. 

Nie dotyczy. 
Wnioskodawca nie aplikuje nawozu na polach.  
Ponieważ w przypadku analizowanej instalacji 
nawóz naturalny będzie zbywany w 100%, 
obowiązek sporządzenia planu nawożenia 
spoczywa na nabywcy nawozu naturalnego. 
Prawidłowo opracowany plan obejmuje rozdział 
nawozów naturalnych i mineralnych pod 
poszczególne rośliny i pola w gospodarstwie 
rolnym z uwzględnieniem ich dawek i terminów 
stosowania, a także stanu zakwaszenia i 
zasobności gleb w składniki pokarmowe - makro- 
i mikroelementy. 
 

BG2 BAT jest uwzględnienie charakterystyk 
gruntów przewidzianych do nawożenia 
nawozem organicznym. 

BG3 BAT jest redukowanie zanieczyszczeń wody 
poprzez wykonywanie w szczególności: 
- niestosowania nawozu organicznego na polu 
gdy jest ono wysycone wodą, zalane, 
zmrożone, pokryte śniegiem 
- niestosowania nawozu organicznego na 
stromych zboczach 
- niestosowania nawozu organicznego na 
polach przyległych do cieków wodnych 
(pozostawiając nieuprawiony pas gleby) i 
- zadawania nawozu organicznego 
bezpośrednio przed okresem największego 
wzrostu upraw, gdy występuje największy 
pobór składników pokarmowych 

BG4 BAT jest 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 sa poza 
domem oraz jego unikanie w dni wolne od 
pracy 
- zwrócenie uwagi na kierunek wiatru w 
stosunku do domostw sąsiadów. 

BG5 BAT w nawożeniu mokrym lub suchym 
pomiotem od drobiu to inkorporacja w 
przeciągu 12 godzin. Inkorporacja może być 
stosowana tylko na gruntach ornych, które są 
łatwo uprawiane. Osiągana redukcja emisji to 
90%, ale zależy ona bardzo od miejsca 
zastosowania i służy tylko za ilustrację 
potencjałów redukcji. 

 

Przeprowadzone porównanie wykazało, że analizowana instalacja będzie spełniała wymogi 

Najlepszej Dostępnej Techniki opisane w w/w dokumencie referencyjnym. 
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13. Obszar ograniczonego użytkowania 

Zgodnie z art. 135 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, 

(tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) obszar ograniczonego użytkowania 

może być tworzony dla: oczyszczalni ścieków, składowiska odpadów komunalnych, kompostowni, 

trasy komunikacyjnej, lotniska, linii i stacji elektroenergetycznej oraz instalacji 

radiokomunikacyjnej, radionawigacyjnej i radiolokacyjnej. Ponadto, na podstawie 

przeprowadzonych analiz emisji stwierdza się, iż nie ma konieczności tworzenia obszaru 

ograniczonego użytkowania dla przedmiotowego przedsięwzięcia.  

14. Analiza możliwych konfliktów społecznych  

Przewiduje się, iż z uwagi na rodzaj, lokalizację, odległość fermy od najbliższych 

zabudowań mieszkalnych oraz brak przekroczenia dopuszczalnych norm w zakresie emisji hałasu i 

zanieczyszczeń do powietrza na obszarach mieszkalnych, przedsięwzięcie nie powinno powodować 

konfliktów społecznych. 

15. Przedstawienie propozycji monitoringu 

Monitoring ilości pobieranej wody zostanie określony w pozwoleniu na pobór wód 

podziemnych dla ujęcia składającego się z dwóch studni. 

Aktualnie, zgodnie z obowiązującym prawem, w odniesieniu do ferm drobiu monitoring 

emisji zanieczyszczeń do powietrza nie jest wymagany. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dn. 

4 listopada 2008 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz 

pomiarów ilości pobieranej wody (Dz. U. z 2008 r. nr 206, poz. 1291) nie uwzględnia takich 

pomiarów w odniesieniu dla ferm drobiu. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i rozwoju wsi z dnia 

15 lutego 2010 r., w sprawie wymagań i sposobów postępowania przy utrzymywaniu gatunków 

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

Europejskiej (Dz. U. z 2010 r. nr 56, poz. 344) mówi jedynie o wartościach stężeń niektórych 

substancji jakie powinny być dotrzymane w pomieszczeniu inwentarskim. I tak stężenie: 

 dwutlenku węgla (CO2) - nie powinno przekraczać 3 000 ppm 

 amoniaku (NH3) - nie powinno przekraczać 20 ppm 

Monitoring hałasu zostanie określony w pozwoleniu zintegrowanym, które uwzględnia 

zapisy § 10 ust 1 i 2 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 4 listopada 2008 r. w sprawie 

wymagania w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej 

wody. 

16. Wskazanie trudności wynikających z niedostatków techniki lub luk we 
współczesnej wiedzy 

Przyjęta w raporcie powierzchnia dachów potrzebna do wyznaczenia ilości wód opadowo-

roztopowych jest szacunkowa. Powierzchnia dachów na tym etapie jest trudna do oszacowania, 

ponieważ dysponowano jedynie koncepcją zagospodarowania terenu (brak jest projektu 

budowlanego) i całkowita powierzchnia połaci dachowej nie jest znana. W niniejszym raporcie za 

powierzchnię połaci dachowej przyjęto powierzchnię zabudowy budynków, ale należy mieć na 

uwadze, że na etapie wykonywania projektu budowlanego wielkość powierzchni połaci dachowej 

będzie różna od powierzchni zabudowy.  
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17. Streszczenie w języku niespecjalistycznym 

Planowane przedsięwzięcie położone jest na działkach nr 440/4 i 440/5 w miejscowości 

Brzegi, gmina Sobków, powiat jędrzejowski, województwo świętokrzyskie. Analizowany obszar 

nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. 

W stanie istniejącym teren inwestycji jest niezbudowany i użytkowany rolniczo. Tereny 

sąsiadujące z obszarem inwestycji są niezabudowane, użytkowane rolniczo. Częściowo tereny 

sąsiednie stanowi las. Na północ od terenu planowanego przedsięwzięcia przebiega droga 

ekspresowa S7, po wschodniej i południowej stronie znajduje się las i użytki rolne, natomiast po 

zachodniej stronie użytki rolne.  

W niniejszym raporcie na podstawie koncepcji zagospodarowania terenu oszacowano, że 

całkowita powierzchnia zabudowy obejmuje ok. 4,56 ha w tym: 

 powierzchnie utwardzone (drogi wewnętrzne, podjazdy itp.) ok. 1,015 ha 

 powierzchnie zabudowy budynków ok. 3,546 ha 

 

Zakres planowanego przedsięwzięcia nie obejmuje budowy parkingów. Samochody będą 

parkowane wzdłuż utwardzonych dróg. 

Powierzchnia dachów na tym etapie jest trudna do oszacowania, ponieważ na obecnym 

etapie dysponowano jedynie koncepcją zagospodarowania terenu (brak jest projektu budowlanego) 

i całkowita powierzchnia połaci dachowej nie jest znana. W niniejszym raporcie za powierzchnię 

połaci dachowej przyjęto powierzchnię zabudowy budynków, ale należy mieć na uwadze, że na 

etapie wykonywania projektu budowlanego wielkość tej powierzchni może ulec zmianie.  

 

Projektowane zagospodarowanie terenu obejmuje budowę fermy drobiu p. Beaty Smulskiej, 

które przebiegać będzie w dwóch etapach: 

Etap I – budowa 6 budynków inwentarskich nr 1-6, 

Etap II – budowa 6 budynków inwentarskich nr 7-12. 

Na terenie przedmiotowej fermy drobiu docelowo zlokalizowanych będzie:  

 12 budynków inwentarskich (kurników) do ściołowego chowu brojlerów, 

 12 silosów do magazynowania paszy 

 18 zbiorników do magazynowania gazu płynnego, 

 30 szczelne zbiorniki bezodpływowe na ścieki przemysłowe, 

 1 szczelny zbiornik bezodpływowy na ścieki bytowe, 

 zadaszona płyta na konfiskatory do magazynowania sztuk padłych, 

 budynek administracyjno-socjalny, 

 budynek techniczny z hydrofornią, magazynem, pomieszczeniem na agregaty prądotwórcze 

i dwa zbiorniki dwupłaszczowe na olej opałowy o poj. ok. 1 m
3
 oraz stację 

transformatorową  

 stodoła, 

 studnia – szt 2 

Ferma drobiu p. Beaty Smulskiej docelowo będzie się składać z 12 budynków inwentarskich  

o następujących parametrach technicznych (dla jednego kurnika): 
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 powierzchnia zabudowy kurnika ok. 2835,04 m
2
  

 powierzchnia użytkowa kurnika: ok. 2700 m
2
 

 

Kurniki wyposażone będą w niezbędne instalacje konieczne do ich funkcjonowania: 

1. Wentylacja kurników 

Wentylacja każdego kurnika 1 – 12 – typ mieszany z 8 wentylatorami Air Master typu EM o 

wydajności ok. 36 000 Nm
3
/h każdy w ścianie szczytowej i 14 wentylatorami kominowymi CL 650 

o wydajności ok. 12 000 - 12500 Nm
3
/h każdy. 

2. Ogrzewanie kurników 

Do ogrzewania kurników w pierwszej fazie cyklu chowu stosowany będzie gaz płynny 

propan. 

3. Instalacja wodociągowa 

Woda do kurników oraz budynku socjalno–magazynowego i dla celów p. pożarowych 

dostarczana będzie z własnych studni 2 szt. 

4. Instalacja kanalizacyjna 

Ścieki bytowe powstające w budynku administracyjno-socjalnym będą odprowadzane do 

lokalnego, betonowego zbiornika bezodpływowego o pojemności ok. 10 m
3
.  

Ścieki technologiczne powstające przy myciu urządzeń i pomieszczeń kurników, odcieki z 

płyt przed kurnikami w trakcie wypychania obornika po zakończeniu każdego cyklu chowu 

odprowadzane będą do szczelnych zbiorników bezodpływowych. 

5. Instalacja elektryczna 

Ferma zaopatrywana będzie z lokalnej sieci energoelektrycznej – moc przyłączeniowa – 

375kW. W budynku technicznym będzie zlokalizowana stacja transformatorowa z transformatorem 

dobranym do planowanego obciążenia oraz dwa źródła awaryjnego zasilania energetycznego 

agregaty prądotwórcze o mocy 360 kW ( 25 kW x 12 kurników + 20%) każdy. 

6. System zadawania paszy  

Zadawanie paszy w każdym kurniku odbywać się będzie za pomocą 5 linii paszociągu z 

karmnikami BIG PAN 330.  

7. System pojenia  

Ptaki w kurnikach pojone będą wodą z własnego ujęcia. Pojenie odbywać się będzie za 

pomocą poideł smoczkowo-miseczkowych. Planuje się instalację 6 linii poideł w każdym budynku.  

 

Technologia produkcji polega na utrzymaniu na całej fermie ptaków tego samego gatunku w 

jednej grupie wiekowej według zasady „wszystko pełne/ wszystko puste” (all in/all out). Cykl 

chowu wynosi max. 40 dni. Rocznie na każdy kurnik przypada 7 cykli chowu.  

Maksymalna zdolność produkcyjna instalacji wynosić będzie 732 000 szt. brojlerów /cykl i 

5 124 000 szt. brojlerów /rok. 

Po wyczyszczeniu i wymyciu wodą pod wysokim ciśnieniem oraz dezynfekcji urządzeń i 

pomieszczeń, ściółka oraz wyposażenie kurnika przygotowane będą na 3 dni przed wstawieniem 

stada. 
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Materiałem na ściółkę jest słoma w ilości ok. 1,6 kg materiału ściółkowego na 1 m
2
. 

Budynki inwentarskie przed zasiedleniem ogrzewane będą przez 24 godziny w okresie wiosenno-

letnim oraz co najmniej 48 godzin w okresie jesienno-zimowym. 

Pisklęta stanowiące podstawowy surowiec dostarczane będą z zewnątrz przez zakład wylęgu drobiu 

w ilości: 

ok. 61 000 szt/każdy kurnik, 

tj. ok. 22,6 szt./m
2
 powierzchni kurnika. 

  

 W wyniku funkcjonowania planowanego przedsięwzięcia będą powstawać następujące 

zanieczyszczenia: 

 odpady 

 ścieki socjalno-bytowe i przemysłowe 

 hałas 

 zanieczyszczenia powietrza 

 

Przewiduje się, że planowane przedsięwzięcie będzie bezpośrednio oddziaływać na 

następujące elementy środowiska: 

 grunty, gleby i rzeźba terenu w fazie realizacji w wyniku prowadzenia prac ziemnych 

 wody podziemne w fazie eksploatacji w wyniku poboru wód za pomocą dwóch studni 

 atmosferę głównie w fazie eksploatacji w wyniku przedostawania się zanieczyszczeń 

gazowo-pyłowych powstających na terenie fermy 

Przewiduje się, że planowane przedsięwzięcie nie będzie bezpośrednio oddziaływać na 

następujące elementy środowiska: 

 wody powierzchniowe z uwagi na brak bezpośredniego wprowadzania zanieczyszczeń 

do wód i poboru wód 

 klimat z uwagi na brak bezpośredniego wprowadzania zanieczyszczeń powodujących 

zmianę klimatu 

 obszary i obiekty podlegające ochronie przyrody i krajobrazu z uwagi na oddalenie od 

zabytków, obszaru Natura 2000 

 Chęcińsko- Kielecki Obszar Chronionego Krajobrazu z uwagi na brak wycinki drzew i 

krzewów i realizację inwestycji na terenie rolnym. 

 

Na terenie planowanego przedsięwzięcia i w bezpośrednim zasięgu oddziaływania 

planowanego przedsięwzięcia nie występują zabytki chronione. Stanowiska archeologiczne AZP 

88-61 nr 22/21 występują poza terenem planowanego przedsięwzięcia. 

W przypadku niepodjęcia realizacji planowanego przedsięwzięcia teren będzie użytkowany 

w sposób dotychczasowy (sposób rolniczy). Niepodjęcie chowu brojlerów na przedmiotowej fermie 

drobiu wiązać się będzie z brakiem występowania zanieczyszczeń. 

Wariantem proponowanym jest wariant inwestycyjny obejmujący realizację inwestycji  

w zakresie przedstawionym na wstępie niniejszego uzupełnienia.  

Wariant proponowany nie powoduje znaczącego oddziaływania na środowisko z uwagi na 

dotrzymanie norm w zakresie emisji hałasu i zanieczyszczeń gazowo-pyłowych. Ponadto 

zachowanie właściwej gospodarki ściekami, odpadami i obornikiem nie spowoduje 
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zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego w miejscu przedsięwzięcia i w obszarach 

sąsiednich. Realizacja inwestycji w wariancie proponowanym nie spowoduje negatywnego 

oddziaływania na formy ochrony przyrody w szczególności obszary Natura 2000. 

W raporcie przewiduje się: 

1 brak negatywnego oddziaływania na przyrodę w fazie realizacji, jak również ewentualnej 

likwidacji i eksploatacji wariantu proponowanego  

2 występowanie czasowego (jedynie w fazie realizacji) negatywnego oddziaływania na rzeźbę 

terenu i krajobraz oraz grunty i glebę wynikającego z wykonywania prac budowlanych  

w wariancie proponowanym 

3 brak negatywnego oddziaływania na rzeźbę terenu i krajobraz oraz grunty i glebę w fazie 

eksploatacji planowanego przedsięwzięcia w wariancie proponowanym 

4 brak negatywnego oddziaływania na wody powierzchniowe i podziemne przy zachowaniu 

rozwiązań ochrony środowiska 

 odprowadzanie ścieków z mycia kurników do szczelnych zbiorników bezodpływowych, 

a dalej, taborem asenizacyjnym do oczyszczalni ścieków,  

 odprowadzenie ścieków socjalno-bytowych do szczelnego zbiornika bezodpływowego, a 

dalej, taborem asenizacyjnym, do oczyszczalni ścieków, 

 magazynowanie oleju opałowego do agregatów prądotwórczych w zbiornikach 

dwupłaszczowych w pomieszczeniu budynku technicznego ze szczelną posadzką 

 magazynowanie gazu płynnego w szczelnych zbiornikach ciśnieniowych 

 prowadzenie segregacji odpadów oraz zbieranie i czasowe magazynowanie  

w specjalnych pojemnikach (dobranych z uwzględnieniem rodzaju odpadów) oraz 

przekazywanie firmom posiadającym odpowiednie zezwolenia w zakresie 

gospodarowania danymi rodzajami odpadów  

 zbieranie i czasowe magazynowanie zwierząt padłych i ubitych z konieczności  

w specjalistycznych pojemnikach tzw. konfiskatorach usytuowanych na zadaszonej 

płycie betonowej  

 wyposażenie hal chowu drobiu w szczelne posadzki zabezpieczające środowisko 

gruntowo-wodne np. w przypadku przetrzymywania padłego stada do momentu odbioru 

przez firmę prowadzącą działalność w zakresie unieszkodliwiania tego typu odpadów  

 powstający po zakończeniu cyklu chowu obornik, będzie wywożony z każdego kurnika i 

stosowany do nawożenia pól zgodnie z planem nawożenia lub będzie traktowany jako 

odpad i przekazywany firmom zewnętrznym  

 w przypadku gromadzenia obornika w okresie pozawegetacyjnym poza terenem fermy 

na polach rolników, z którymi Wnioskodawca będzie miał podpisane umowy, na 

szczelnej płycie betonowej (ze zbiornikiem na odcieki – tzw. wody gnojowe, które 

uznać można za gnojowicę). 

 stosowanie substancji do mycia i dezynfekcji pomieszczeń inwentarskich zgodnie  

z instrukcjami oraz zaleceniami Państwowego Zakładu Higieny, 

 zastosowanie bezściekowej metody dezynfekcji pomieszczeń inwentarskich 

(zamgławianie), 

 utrzymywanie sieci i urządzeń w należytym stanie technicznym, 

5 brak negatywnego oddziaływania hałasu na tereny mieszkalne 
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6 brak negatywnego oddziaływania zanieczyszczeń gazowo-pyłowych poza terenem fermy 

 

Ilość substancji niebezpiecznych zlokalizowanych na terenie fermy drobiu nie powoduje 

zaliczenie jej do kategorii zakładów o zwiększonym i dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii. 

Z uwagi na zakres planowanego przedsięwzięcia oraz znaczne oddalenie od granicy 

państwowej nie przewiduje się transgranicznego oddziaływania na środowisko. 

 

Proponowany wariant relacji planowanego przedsięwzięcia jest uzasadniony, ponieważ nie 

spowoduje negatywnego oddziaływania na: 

1 zdrowie i życie ludzi 

2 wody powierzchniowe i podziemne przy zachowaniu rozwiązań ochrony środowiska 

3 powietrze 

4 tereny mieszkalne – tereny chronione akustycznie 

5 dobra materialne 

6 zabytki i krajobraz kulturowy 

7 klimat 

8 wzajemne oddziaływanie pomiędzy wymienionymi elementami 

 

Z kolei negatywne oddziaływanie na grunty, gleby i krajobraz zaznaczy się jedynie w fazie 

realizacji i/lub likwidacji i będzie czasowe, trwające do momentu zakończenia prac budowlanych. 

 

W metodach prognozowania zanieczyszczeń posłużono się metodami obliczeniowymi,  

a przypadku prognoz emisji zanieczyszczeń i hałasu również specjalistycznym oprogramowaniem. 

 

Za znaczące oddziaływania można uznać prognozowane ilości powstających ścieków  

i odpadów. Są to oddziaływania zarówno wtórne, jak i stałe i długoterminowe. Pozostałe 

oddziaływania nie uznano za znaczące, w szczególności w zakresie emisji, ponieważ z prognoz 

wynika, że nie powodują przekroczenia dopuszczalnych norm. 

 

Planowane przedsięwzięcie będzie powodować powstawanie znacznych ilości ścieków  

i odpadów, jednakże przy zachowaniu rozwiązań ochrony środowiska, zanieczyszczenia te nie 

powinny powodować znaczącego negatywnego oddziaływania na środowisko w miejscu 

przedsięwzięcia. 

W ramach planowanego przedsięwzięcia planuje się wykorzystać wodę podziemną  

z własnego ujęcia, które jednak nie spowoduje negatywnego oddziaływania na zasoby GZWP nr 

416. Z uwagi na znaczne zajęcie terenu pod inwestycję, znaczne będą ilości mas ziemnych 

konieczne do zagospodarowania. 

W zakresie emisji hałasu i zanieczyszczeń nie przewiduje się znaczących oddziaływań  

z uwagi na brak przekroczenia dopuszczalnych norm. 

 

W raporcie wskazano, że konieczne jest zastosowanie działań mających na celu 

zapobieganie, ograniczenie negatywnych oddziaływań w zakresie: 

 powstających odpadów przez zachowanie właściwej gospodarki tymi odpadami 
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 powstających ścieków przez zachowanie właściwej gospodarki tymi ściekami 

 emisji zanieczyszczeń do powietrza przez ograniczenia 

Natomiast nie ma konieczności stosowania dodatkowych rozwiązań ochrony środowiska w zakresie 

ochrony akustycznej, ponieważ emisja hałasu nie spowoduje przekroczenia dopuszczalnych 

poziomów hałasu na terenach chronionych akustycznie – terenach mieszkaniowych. 

 

Porównanie proponowanej instalacji na terenie fermy będzie spełniała wymogi Najlepszej 

Dostępnej Techniki. 

 

Na podstawie przeprowadzonych analiz emisji stwierdza się, iż nie ma konieczności 

tworzenia obszaru ograniczonego użytkowania dla przedmiotowego przedsięwzięcia.  

 

Przewiduje się, iż z uwagi na rodzaj, lokalizację, odległość fermy od najbliższych 

zabudowań mieszkalnych oraz brak przekroczenia dopuszczalnych norm w zakresie emisji hałasu  

i zanieczyszczeń do powietrza na obszarach mieszkalnych, przedsięwzięcie nie powinno 

powodować konfliktów społecznych. 

 

Monitoring ilości pobieranej wody zostanie określony w pozwoleniu na pobór wód 

podziemnych dla ujęcia składającego się z dwóch studni. Monitoring hałasu zostanie określony w 

pozwoleniu zintegrowanym. 
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