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1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

Przedmiotem opracowania jest Raport o oddziaływaniu na środowisko wykonana dla potrzeb 

wystąpienia Inwestora o decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia 

polegającego na: 

- chowie drobiu – brojlera kurzego o obsadzie początkowej 2 440 DJP (dużych jednostek 

przeliczeniowych inwentarza) 

oraz przedsięwzięć pomocniczych polegających na: 

- budowie naziemnych zbiorników do magazynowania gazu płynnego o łącznej pojemności 

115,2 m3,  

- budowie zespołu urządzeń umożliwiających pobór wód podziemnych o zdolności poboru 

wody ok. 18 m3/h, 

- budowie dróg o nawierzchni twardej o długości ok. 1 km, 

w obrębie Fermy Drobiu na działkach o nr ewidencyjnych 592 obręb 2 we wsi Dębsk oraz 

119 obręb 9 we wsi Marianowo na terenie gminy Szydłowo, powiatu mławskiego, 

województwa mazowieckiego. 

W skali roku planuje się maksymalnie 6 cykli produkcyjnych (3 660 000 szt./rok). Zakłada się, 

iż czas trwania jednego cyklu wynosi max. 41 dni. Łącznie na terenie fermy prowadzony 

będzie chów 610 000 szt./cykl (2 440 DJP). Chów brojlerów odbywać się będzie w systemie 

ściółkowym. Jako materiał na ściółkę stosowana będzie cięta słoma (żytnia lub pszenna) lub 

wióry. 

Raport został opracowany na zlecenie Wnioskodawcy Pani Agnieszki Bartkowskiej 

zamieszkałej w Mławie przy ul. Zachodnia 28. 

Raport stanowi dokumentację niezbędną do przeprowadzenia oceny oddziaływania na 

środowisko i wydania przez Wójta Gminy Szydłowo decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia. 

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

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w/w przedsięwzięcie jest 

kwalifikowane do przedsięwzięć 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 – przy czym za liczbę DJP przyjmuje się maksymalną 

możliwą obsadę inwentarza); współczynniki przeliczeniowe sztuk zwierząt na DJP są 

określone w załączniku do rozporządzenia” 

Liczba dużych jednostek przeliczeniowych inwentarza wynosi 2 440 DJP. 
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oraz do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, 

ponieważ spełnione są zapisy: 

§ 3 ust. 1 pkt 37 

„instalacje do naziemnego magazynowania ropy naftowej, produktów naftowych, substancji 

lub mieszanin, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach 

chemicznych i ich mieszaninach, niebędących produktami spożywczymi, gazów 

łatwopalnych oraz innych kopalnych surowców energetycznych, inne niż wymienione w § 2 

ust. 1 pkt 22, z wyłączeniem instalacji do magazynowania paliw wykorzystywanych na 

potrzeby gospodarstw domowych, zbiorników na gaz płynny o łącznej pojemności nie 

większej niż 10 m3 oraz zbiorników na olej o łącznej pojemności nie większej niż 3 m3, 

a także niezwiązanych z dystrybucją instalacji do magazynowania stałych surowców 

energetycznych”  

Łączna pojemność zbiorników na gaz płynny wynosi 115,2 m3. 

§ 3 ust 1 pkt. 60 

„drogi o nawierzchni twardej o całkowitej długości przedsięwzięcia powyżej 1 km inne niż 

wymienione w § 2 ust 1 pkt. 31 i 32 oraz obiekty mostowe w ciągu drogi o nawierzchni 

twardej, z wyłączeniem przebudowy dróg oraz obiektów mostowych, służących do obsługi 

stacji elektroenergetycznych i zlokalizowanych poza obszarami objętymi formami ochrony 

przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt. 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o 

ochronie przyrody;” 

Długość drogi o nawierzchni twardej wynosi ok. 1 km. 

§ 3 ust. 1 pkt 70 

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

wymienione w § 2 ust. 1 pkt 37, zdolności poboru wody nie mniejszej niż 10 m3 na godzinę” 

Podstawowym źródłem zaopatrzenia w wodę na potrzeby pracy projektowanej fermy będzie 

własne ujęcie o wydajności przekraczającej pobór ok. 18 m3 na godzinę. 

Poszczególne budynki inwentarskie przedmiotowej fermy powiązane będą ze sobą 

funkcjonalnie poprzez wspólne systemy zasilania w energię, wodę i zostały określone jako 

jedna instalacja do chowu drobiu – brojlerów kurzych. Informacje zawarte w Raporcie 

opracowano zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu 

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

ocenach oddziaływania na środowisko. Przed wydaniem decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach Wójt Gminy Szydłowo uzgodni warunki realizacji przedsięwzięcia z 

Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Warszawie oraz Państwowym 

Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Mławie. Zgodnie Rozporządzeniem Ministra 

Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować 
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znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako 

całości przedmiotowa instalacja podlega obowiązkowi uzyskania pozwolenia 

zintegrowanego. 

2. OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA 
2.1. Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia i warunki wykorzystania 
terenu 
2.1.1. Lokalizacja przedsięwzięcia 
Projektowana inwestycja obejmuje budowę 10 budynków inwentarskich dla chowu brojlera 

kurzego o obsadzie początkowej 61 000 szt. każdy (łącznie 2440 DJP) wraz z infrastrukturą 

w obrębie Fermy Drobiu na działkach o nr ewidencyjnych 592 obręb 2 we wsi Dębsk o 

powierzchni 10,22 ha oraz 119 obręb 9 we wsi Marianowo o powierzchni 1,26 ha na terenie 

gminy Szydłowo, powiatu mławskiego, województwa mazowieckiego. Przedmiotowa parcela 

w stanie istniejącym stanowi grunt rolny i las. Zgodnie z zaświadczeniem Urzędu Gminy 

Szydłowo działki o nr ewidencyjnych 592 obręb 2 we wsi Dębsk o powierzchni 10,22 ha oraz 

119 obręb 9 we wsi Marianowo są objęte miejscowym planem zagospodarowania 

przestrzennego stanowi załączniki do niniejszej dokumentacji. 

W oparciu o Uchwałę Nr XXIV/115/2005 Rady Gminy Szydłowo z dnia 31 sierpnia 2005 roku 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w otoczeniu 

planowanej fermy znajdują się następujące tereny chronione akustycznie: 

- od strony zachodniej w odległości ok. 300 od granicy terenu działki projektowanej inwestycji 

w miejscowości Nieradowo (obręb Marianów) teren oznaczony symbolem 1 RM – 

przeznaczenie: teren zabudowy zagrodowej, oraz od strony południowo-zachodniej działka 

nr ew. 121/1 oznaczona symbolem M - przeznaczenie zabudowania zagrodowe, 

mieszkaniowe jednorodzinne i rekreacji indywidualnej usytuowane kolonijnie, 

- od strony północnej w odległości ok. 600 m od granicy terenu projektowanej fermy w 

miejscowości Dębsk tereny oznaczone symbolami 1 RM i 2 RM – przeznaczenie: teren 

zabudowy zagrodowej,  

- od strony północno-wschodniej w odległości ok. 600 m teren oznaczony symbolem 18 US 

przeznaczenie – tereny sportu i rekreacji, 

- od strony południowej, wschodniej, zachodniej i północnej w otoczeniu planowanej 

inwestycji tereny oznaczone symbolem KLs - przeznaczenie pod główne kompleksy leśne. 
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Rysunek Przybliżona lokalizacja fermy [mapy.geoprtal.gov.pl]. 
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Rysunek Przybliżona lokalizacja fermy [mapy.geoprtal.gov.pl]. 

Otoczenie terenu planowanego pod realizacje inwestycji stanowią: 

- od strony północnej – grunty rolne klasy RV i RIVb, 

- od strony wschodniej – grunty rolne klasy RV i RIVb, 

- od strony południowej – las i grunty rolne klasy RV i RVI, 

- od strony zachodniej – lasy i grunty rolne klasy RV. 

Najbliższe zabudowania mieszkalne usytuowane są: 

- od strony południowo - zachodniej i południowej w odległości ok. 300 m od granicy terenu 

projektowanej inwestycji, 

- od strony północnej w odległości ok. 600 m od granicy terenu projektowanej inwestycji. 

2.1.2. Stan istniejący zagospodarowania terenu 
Obszar, którego dotyczy opisywana inwestycja stanowią grunty rolne i leśne. Zgodnie z 

wypisem z rejestru gruntów na działkach o nr ewidencyjnych 592 obręb 2 we wsi Dębsk o 

powierzchni 10,22 ha oraz 119 obręb 9 we wsi Marianowo o powierzchni 1,26 hana terenie 

gminy Szydłowo, powiatu mławskiego, województwa mazowieckiego stanowi: 

Nr ewidencyjnych 592 obręb 2: 

R klasa IVb - 0,95 ha 

R klasa V – 3,52 ha 

R klasa VI – 3,30 ha 
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Ls klasa VI - 2,45 ha 

Nr ewidencyjny 119 obręb 9: 

R klasa V - 1,04 ha 

R klasa VI – 0,12 ha 

Na gruntach prowadzona jest uprawa zbóż. Projektowane przedsięwzięcie należy do 

przedsięwzięć służących produkcji rolnej. Wypisy z rejestru gruntów oraz mapa ewidencyjna 

stanowią załącznik do niniejszego raportu. 

2.1.3. Warunki użytkowania terenu w fazie budowy i eksploatacji 
Faza realizacji 
W trakcie realizacji przedsięwzięcia teren przeznaczony pod inwestycję będzie stanowił plac 

budowy z wydzielonym zapleczem technicznym. Teren prowadzonych prac będzie 

oznaczony i zabezpieczony przed wstępem osób nie związanych z budową. 

Faza eksploatacji 
W fazie eksploatacji teren fermy będzie zabudowany 10 budynkami inwentarskimi z 

instalacjami technologicznymi oraz niezbędną infrastrukturą techniczną. 

Bilans terenu projektowanej fermy 
Powierzchnia w granicach ogrodzenia: 113 197,00 m2, 

Powierzchnia zabudowy: 33 022,50 m2, 

Powierzchnia utwardzona: (dojścia, dojazdy, miejsca parkingowe, teren utwardzony): 

11 690,00 m2, 

Teren nieutwardzony: 68 484,50 m2, 

Powierzchnia zabudowy i utwardzona razem: 44 712,50 m2, 

Koncepcję zagospodarowania terenu fermy przedstawiono w załączniku do niniejszej 

dokumentacji. 

2.2. Ogólny opis przedsięwzięcia 
Projektowane przedsięwzięcie polegać będzie na budowie 10 budynków inwentarskich o 

łącznej powierzchni produkcyjnej 30 287,5 m2 wraz z obiektami towarzyszącymi. W skali 

roku planuje się maksymalnie 6 cykli produkcyjnych (3 660 000 szt./rok). Zakłada się, iż czas 

trwania jednego cyklu wynosi max. 41 dni. Łącznie na terenie fermy prowadzony będzie 

chów 610 000 szt./cykl (2 440 DJP). Chów brojlerów odbywać się będzie w systemie 

ściółkowym. Jako materiał na ściółkę stosowana będzie cięta słoma (żytnia lub pszenna) lub 

wióry. Przedsięwzięcie obejmuje budowę: 
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§ 10 budynków inwentarskich (kurniki) każdy o maksymalnej obsadzie początkowej 61 

000 szt./cykl z instalacją grzewcza opalaną gazem płynnym (po 8 nagrzewnic o mocy 

70 kW w każdym z kurników), 

§ 18 zbiorników na gaz płynny o poj. 6,4 m3 każdy, 

§ 10 silosów paszowych o poj. ok. 25 Mg każdy, 

§ 10 zbiorników bezodpływowych na ścieki przemysłowe o poj. 8 m3 każdy, 

§ 2 zbiorników bezodpływowych na ścieki bytowe o poj. 8 m3 każdy, 

§ 1 agregatu prądotwórczego o mocy ok. 500 kVa ze zbiornikiem na olej napędowy o poj. 

ok. 0,8 m3, 

§ kontenera konfiskatora sztuk padłych na płycie betonowej,  

§ studni głębinowej, 

§ budynku socjalnego, 

§ budynek gospodarczego, 

§ wiaty śmietnikowej na płycie betonowej, 

§ stacji trafo. 

Parametry każdego budynku 
Długość: ok. 151 m, 

Szerokość: ok. 20 m, 

Powierzchnia zabudowy kurnika: ok. 3 028,75 m2. 

Przedmiotowa ferma będzie korzystała z płyt obornikowych zlokalizowanych poza terenem 

fermy. Umowy na odbiór obornika stanowią załącznik do niniejszej dokumentacji. Budynki 

inwentarskie będą obiektami wolnostojącymi, parterowymi, niepodpiwniczonymi. Podłogi 

będą szczelnie wybetonowane i uszczelnione. Budynki inwentarskie składać się będą z hali 

produkcyjnej i pomieszczenia technicznego (sterowni). W szczytowych ścianach budynku 

znajdować się będą wrota wjazdowe. Procesy i czynności związane z chowem brojlerów 

będą sterowane komputerowo. Na fermie będzie funkcjonował system powiadamiania o 

awarii. 

2.2.1. Charakterystyka instalacji  
Wszystkie budynki inwentarskie (kurniki) będą wyposażone w instalacje: wentylacji, 

ogrzewania, elektryczną, wodną, kanalizacyjną i odgromową. 

Instalacja wentylacji 
W projektowanych budynkach zastosowany zostanie system wentylacji podciśnieniowej. 

Wentylacja w każdym z kurników obejmuje: 

§ 14 wentylatorów dachowych o wydajności 13 220 m3/h każdy zlokalizowanych na 

wysokości h = 7,4 m o średnicy d = 0,9 m typ wylotu pionowy otwarty, 
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§ 8 wentylatorów szczytowych o wydajności 34 000 m3/h każdy zlokalizowanych na 

wysokości h = 1,5 m o wymiarach F (1,4 m x,1,4 m) typ wylotu boczny. 

Proces wymiany powietrza w obrębie budynków inwentarskich będzie sterowany 

komputerowo i odbywać się będzie automatycznie w zależności od temperatury i wilgotności 

powietrza w kurnikach oraz temperatury zewnętrznej. Nawiew powietrza w każdym z 

kurników odbywać się będzie za pomocą wlotów powietrza, znajdujących się w bocznych 

ścianach budynku oraz poprzez czerpnie powietrza znajdujące się w ścianie szczytowej 

przeciwległej do ściany z wentylatorami ściennymi. Wentylatory dachowe pracować będą 

przez cały czas chowu brojlerów. Przy wzroście temperatury w kurniku powyżej optymalnej 

latem włączane będą automatycznie poszczególne sekcje wentylatorów szczytowych. W 

okresie zimy wentylatory szczytowe będą wyłączone, a ich wyloty zabezpieczone płytami. 

Zgodnie z instrukcją zarządzania stadem brojlerów rasy Ross 308 minimum wentylacji, którą 

należy zapewnić w kurniku to 1 m3/kg masy ciała na godzinę. Zapotrzebowanie na powietrze 

w powiązaniu z przyrostem masy brojlerów w kurniku w poszczególnych fazach cyklu chowu 

przedstawiono w poniższej tabeli. 

Tabela Zapotrzebowanie na powietrze w powiązaniu z przyrostem masy brojlerów dla 
każdego kurnika. 

Nr 
fazy 

Faza 
cyklu 

chowu 
Masa ciała ptaków 

w kurniku 
Łączna wydajność 14 

wentylatorów dachowych 
zainstalowanych w kurniku 

Wydajność wentylatorów 
dachowych na kg masy 
ciała ptaków na godzinę 

Ilość 
dni kg m3/h m3/kg masy ciała ptaków/h 

1 1-12 13 298 185 080 13,92 

2 13-24 46 419 185 080 3,99 

3 25-31 87 720 185 080 2,11 

4 32-35 93 044 185 080 1,99 

5 36-41 91 534 185 080 2,02 

Jak wynika z analizy powyższych danych na każdym etapie chowu praca samych 

wentylatorów dachowych jest w stanie zapewnić odpowiednią ilość powietrza potrzebną dla 

chowu ptaków tj. minimalnie 1 m3 na kg masy ciała brojlera na godzinę. W porze nocnej 

wentylację kurników zapewnią wyłącznie wentylatory dachowe. Przy dobrze schłodzonym 

kurniku w ciągu dnia włączenie w porze nocnej wentylatorów szczytowych mogłoby 

doprowadzić do przechłodzenia ptaków, co jest równie dla nich niebezpieczne jak 

podduszenie czy przegrzanie. W związku z powyższym w obliczeniach rozprzestrzeniana się 

hałasu łączną pracę wentylatorów dachowych i szczytowych uwzględniono w raporcie tylko 

dla pory dziennej. W porze letniej przy temperaturze zewnętrznej 25ºC- 28ºC i maksymalnej 
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wadze ptaków zapewniona jest wymiana powietrza na poziomie ok. 2,5 m3/kg masy ciała 

ptaków/h, przy temperaturach zewnętrznych 28ºC- 30ºC wymiana powietrza na poziomie ok. 

3,2 m3/kg masy ciała ptaków/h, a przy temperaturze > 30ºC wymiana powietrza na ok. 4,5 

m3/kg masy ciała ptaków/h. 

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

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

stosowany będzie gaz płynny. Na fermie gaz magazynowany będzie w 18 zbiornikach o 

pojemności 6,4 m3 każdy i przewodami rurowymi doprowadzany do instalacji grzewczych w 

kurnikach. Ogrzewanie każdej z 10 hal odbywać się będzie za pomocą 8 nagrzewnic na gaz 

płynny o mocy 70 kW każda. Spaliny odprowadzane będą wraz z powietrzem wentylacyjnym 

wentylatorami dachowymi. 

Instalacja wodociągowa 
Źródłem zaopatrzenia w wodę na potrzeby chowu drobiu, budynku socjalnego oraz ppoż 

będzie własne ujęcie wody – studnia do poboru wody podziemnej o wydajności Q = 19 m3/h 

przy depresji s = 7,6 m. Promień leja depresji przy takiej wydajności i depresji wynosi R = 

161 m. Projektuje się, iż na potrzeby projektowanej fermy zostanie wykonany otwór 

studzienny o głębokości końcowej 85,0 m p.p.t. o konstrukcji: 

- rura podfiltrowa średnicy 225 mm, długości 2,0 m, 

- filtr właściwy średnicy 225 mm, długości 10,0 m, 

- rura nadfiltrowa, średnicy 225 mm, długości 73,0 m. 

Częścią czynną filtra zostanie ujęta warstwa wodonośna w zakresie głębokości 73,0 – 83,0 

m p.p.t. Ujęcie wód podziemnych na terenie projektowanej fermy drobiu projektuje się 

zlokalizować w południowej części działki gruntu nr 592 obrębu 2 we wsi Dębsk. 

Stacja Uzdatniania Wody 
Woda ze studni pobierana będzie za pomocą pompy głębinowej i kierowana na stację 

uzdatniania wody. Wody popłuczne ze Stacji Uzdatniania Wody będą podczyszczane w 

odstojniku. Szczegóły dotyczące lokalizacji stacji oraz rozwiązań technologicznych 

związanych z uzdatnianiem zostaną określone na etapie wystąpienia z wnioskiem o wydanie 

pozwolenia zintegrowanego. 

Instalacja kanalizacyjna 
Budynki inwentarskie będą wyposażone w 10 zbiorników bezodpływowych na ścieki 

przemysłowe o pojemności ok. 8,0 m3. Ścieki przemysłowe (z mycia i dezynfekcji 

pomieszczeń inwentarskich, konfiskatorów) odprowadzane będą do w/w szczelnych 

zbiorników bezodpływowych i wywożone będą po zakończonych pracach porządkowych do 
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oczyszczalni ścieków w Ujazdówku na podstawie stosownej umowy. Zaplecze socjalne dla 

pracowników fermy mieścić się będzie w budynku socjalnym i wyposażone będzie w dwa 

zbiorniki bezodpływowe na ścieki bytowe o pojemności ok. 8 m3 każdy. Powstające ścieki 

bytowe będą wywożone do oczyszczalni ścieków w Ujazdówku na podstawie stosownej 

umowy. 

Instalacja elektryczna 
Ferma zaopatrywana będzie z lokalnej sieci energoelektrycznej na podstawie stosownej 

umowy. Awaryjne źródło zasilania stanowić będzie agregat prądotwórczy o mocy 0,5 kVa ze 

zbiornikiem na olej o pojemności 0,8 m3.  

System zadawania paszy 
Przy kurnikach znajdować się będzie po 1 silosie paszowym o pojemności 25 Mg. Silosy 

paszowe napełniane będą pneumatycznie z cystern do przewozu materiałów sypkich (prod. 

Walero). Stąd mechanicznie pasza kierowana będzie bezpośrednio do systemów 

rozprowadzania paszy w hali kurnika. Wszystkie operacje od napełniania silosów do 

dostarczenia jej do koszy zasypowych i karmideł w hali kurnika odbywają się w szczelnej 

izolacji od środowiska zewnętrznego. Załadunek silosów jest zhermetyzowany. Rura 

odpowietrzająca silosy kierowana jest do podziemnej komory rozprężnej. 

System karmienia 
Systemy rozprowadzania paszy w hali chowu umożliwiają jej dozowanie mniejszymi porcjami 

kilkakrotnie w ciągu dnia. Korytka są właściwie wyprofilowane i usytuowane tak, aby ptaki 

miały kontakt z paszą wyłącznie dziobem. W żywieniu drobiu stosowane będą optymalne dla 

chowu i ochrony środowiska niskobiałkowe, wysoko przyswajalne, zbilansowane pasze z 

użyciem nieorganicznych fosforanów, fitazy, aminokwasów syntetycznych i enzymów. 

Stosowany będzie fazowy system żywienia dostosowany do wieku i stanu fizjologicznego 

ptaków, pełnoporcjowe mieszanki paszowe z tendencją zmniejszającej się zawartości białka 

(azotu), fosforu i wzrostem zawartości wapnia i energii metabolicznej. Zastosowany system 

żywienia minimalizuje ilość wytwarzanych odchodów i wydalanych substancji odżywczych, 

zwiększa retencję białka w organizmie ptaka oraz pozwala na uzyskanie optymalnych 

efektów produkcyjno – ekonomicznych. 

System pojenia 
Ptaki w kurnikach pojone będą wodą z własnego ujęcia – studni (według potrzeby po 

uprzednim uzdatnieniu). W każdym budynku zainstalowane będą linie wodne. Pojenie 

odbywać się będzie za pomocą poideł miseczkowo-smoczkowych. Ten nowoczesny system 

pojenia pozwala na oszczędną gospodarkę wodną tj. zapewnia zarówno optymalne 
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pobieranie wody przez ptaki i jednocześnie wyklucza straty wody poprzez rozlewanie i tym 

samym nawilżanie ściółki. 

System usuwania pomiotu 
System chowu ściółkowego charakteryzuje się tym, że ptaki bytują na podłodze ścielonej 

ściółką. W czasie całego cyklu pomiot nie jest usuwany. Powstający po zakończeniu cyklu 

chowu obornik z 10 kurników wywożony będzie z każdego kurnika: 

• wykorzystywany jako biomasa:  

- do nawożenia pól Wnioskodawcy lub rolników, z którymi Wnioskodawca będzie 

miał podpisane umowy, zgodnie z zatwierdzonymi planami nawożenia. 

Powstający obornik będzie w tym wypadku nawozem naturalnym, a nie 

odpadem. 

- do produkcji energii za pomocą procesów lub metod, które nie są szkodliwe dla 

środowiska ani nie stanowią zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi. Zgodnie z 

art. 2 punk 6 Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach obornik w tym 

wypadku nie będzie odpadem.  

• obornik przekazywany będzie, jako odpad o kodzie 02 01 06 (odchody zwierzęce), 

firmom posiadającym stosowne zezwolenia na odbiór tego typu odpadów. 

Transport obornika do odbiorcy odbywać się będzie samochodami z naczepami wyłożonymi 

folią i przykrytymi plandekami zabezpieczającymi przed emisją wtórną. 

2.2.2. Technologia produkcji 
Zasadą fermy jest utrzymanie na całej fermie ptaków tego samego gatunku w jednej grupie 

wiekowej według zasady ”wszystko pełne-wszystko puste” („all in-all out”). Cykl hodowlany 

wynosi ok. 41 dni. Rocznie na każdy kurnik przypada 6 cykli hodowlanych. Po 

wyczyszczeniu i wymyciu wodą pod wysokim ciśnieniem oraz dezynfekcji urządzeń i 

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

stada. Materiałem na ściółkę są cięta słoma (żytnia lub pszenna) lub wióry. Budynki 

inwentarskie przed zasiedleniem ogrzewane są 24 godziny w okresie wiosenno-letnim oraz 

co najmniej 48 godzin w okresie jesienno-zimowym. 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 dopuszcza maksymalne zagęszczenie obsady do 

39 kg/m2 pod warunkiem, że kurnik spełnia wymagania określone w § 35, 36 i 37 w/w 

rozporządzenia. Proces technologiczny chowu brojlerów polega na: 

− obsadzeniu kurników pisklętami jednodniowymi i zapewnieniu temperatury ok. 30-32 °C, 

− po trzecim tygodniu życia zapewnieniu w pomieszczeniu temperatury 22-25 °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. W 

okresie pierwszych tygodni liczebność stada maleje z powodu naturalnego ubytku oraz 

selekcji (przyjęto skumulowany wskaźnik śmiertelności 3 %). Około trzydziestego drugiego 

dnia chowu stosowana będzie tzw. I ubiórka o ok. 20,3 % obsady początkowej. Około 

trzydziestego szóstego dnia chowu stosowana będzie tzw. II ubiórka o ok. 20,5 % obsady. 

Po zakończeniu cyklu chowu odchowane brojlery będą oddawane do ubojni. Powstający po 

zakończeniu cyklu chowu obornik będzie wywożony z każdego kurnika i stosowany do 

nawożenia pól zgodnie z planem nawożenia. W okresie zimowym obornik będzie 

gromadzony na szczelnej, betonowej płycie wyposażonej w szczelny zbiornik na odcieki 

zlokalizowanej na terenie przedmiotowej fermy drobiu. Płyta obornikowa zapewni możliwość 

magazynowania obornika zgodnie z art. 25 ust. 2 Ustawy z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach 

i nawożeniu, który mówi, iż nawozy naturalne, inne niż gnojówka i gnojowica, winne być 

przechowywane na nieprzepuszczalnych płytach, zabezpieczonych w taki sposób, aby 

wycieki nie przedostawały się do gruntu. Czyszczenie budynków inwentarskich poprzez 

wypychanie obornika, omiatanie, mycie i dezynfekcja wykonywane będą przez firmy 

zewnętrzne, jak również przez pracowników fermy. 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 stanowią odpowiednio 

rozstawione karmniki deratyzacyjne z rodentycydami. Obsługa karmników prowadzona 

będzie przez firmę posiadającą w tym zakresie stosowne zezwolenia na podstawie zawartej 

umowy. W instalacji do ściółkowego chowu brojlerów kurzych nie jest prowadzony rozruch 

ani wyłączanie instalacji. Poniżej zamieszczono schemat technologiczny fermy drobiu. 

Przewiduje się trzy możliwe sposoby postępowania z obornikiem. Po zakończeniu każdego 

cyklu chowu obornik będzie wywożony z każdego kurnika i:  

• wykorzystywany jako biomasa:  



ATMOTERM Inżynieria Środowiska Sp. z o. o. 20 

Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego chowie drobiu – brojlera 
kurzego 

- do nawożenia pól Wnioskodawcy lub rolników, z którymi Wnioskodawca będzie 

miał podpisane umowy, zgodnie z zatwierdzonymi planami nawożenia. 

Powstający obornik będzie w tym wypadku nawozem naturalnym, a nie 

odpadem. 

- do produkcji energii za pomocą procesów lub metod, które nie są szkodliwe dla 

środowiska ani nie stanowią zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi. Zgodnie z 

art. 2 punk 6 Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach obornik w tym 

wypadku nie będzie odpadem.  

• obornik przekazywany będzie, jako odpad o kodzie 02 01 06 (odchody zwierzęce), 

firmom posiadającym stosowne zezwolenia na odbiór tego typu odpadów. 

W okresie poza wegetacyjnym lub w przypadku braku możliwości przekazania obornika po 

zakończeniu cyklu chowu uprawionemu odbiorcy będzie on przechowywany na znajdującej 

się na terenie fermy płycie obornikowej wyposażonej w zbiornik na odcieki. Ewentualne 

odcieki z płyty obornikowej będą zawracane do obornika. Płyta zapewni możliwość 

magazynowania obornika zgodnie z art. 25 ust 2 Ustawy z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i 

nawożeniu, który mówi, iż nawozy naturalne inne niż gnojówka i gnojowica, winne być 

przechowywane na nieprzepuszczalnych płytach zabezpieczonych w taki sposób, aby 

wycieki nie przedostawały się do gruntu 

Tabela Obsada kurnika w cyklu chowu. 
Powierzchnia kurnika dostępna dla ptaków m2/kurnik 3 028,75  

Początkowa obsada kurnika  
szt/kurnik 61 000  

szt/m2 20,14  

Upadki i selekcja 
% 3  

szt/kurnik 1 830  

Obsada kurnika przed I ubiórką 
szt/kurnik 59 170  

szt/m2 19,54  

Średnia waga jednego ptaka w czasie I ubiórki 
kg/szt 1,742  

kg/m2 34,03  

Ubiórka I w 32 dniu chowu 
% 20,3  

szt/kurnik 12 012  

Obsada kurnika po I ubiórce 
szt/kurnik 47 158  

szt/m2 15,57  
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Średnia waga jednego ptaka przed II ubiórką 
kg/szt 2,112  

kg/m2 32,88  

Ubiórka II w 36 dniu chowu 
% 20,5  

szt/kurnik 9 667  

Obsada kurnika na końcu cyklu w 41 dniu 
szt/kurnik 37 491  

szt/m2 12,38  

Średnia waga jednego ptaka na końcu cyklu 
kg/szt 2,677  

kg/m2 33,14  

 

W przypadku, gdy obornik przekazywany jest do nawożenia należy mieć na uwadze fakt, iż 

specyficzne znaczenie ma tu pora roku, a ściślej: możliwość zagospodarowywania obornika. 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 kwietnia 2008 r. w 

sprawie szczegółowego sposobu stosowania nawozów oraz prowadzenia szkoleń z zakresu 

ich stosowania, a dokładnie § 2 ust. 4 nawozy naturalne i organiczne, w postaci stałej lub 

płynnej, stosuje się w okresie od dnia 1 marca do dnia 30 listopada, z wyjątkiem nawozów 

stosowanych pod uprawy pod osłonami (szklarnie, inspekty, namioty foliowe). W okresie 

poza wegetacyjnym, w przypadku niemożliwości wykorzystania obornika do nawożenia po 

zakończeniu cyklu chowu lub w przypadku nieodebrania go przez uprawnionego odbiorcę, 

obornik będzie przechowywany na płycie obornikowej, wyposażonej w zbiornik na odcieki 

(będą one zawracane do obornika). Płyty obornikowe zlokalizowane są poza terenem Fermy. 

Umowy na odbiór obornika stanowią załącznik do niniejszej dokumentacji. Czyszczenie 

budynków inwentarskich – wywożenie obornika, omiatanie, mycie i dezynfekcja budynków 

prowadzone będą przez firmy zewnętrzne jak również przez pracowników Fermy. Mycie i 

dezynfekcja kurników po zakończonym cyklu chowu trwać będzie ok. 1,5-2 tygodni. 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. 

Deratyzacja prowadzona będzie we własnym zakresie, przez odpowiednio przeszkolonych 

pracowników lub przez firmę posiadającą w tym zakresie stosowne zezwolenia, na 

podstawie zawartej przez Wnioskodawcę stosownej umowy. Uproszczony schemat 

technologiczny fermy przedstawiono poniżej.  
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2.2.3. Parametry charakterystyczne i zdolność produkcyjna 
MAKSYMALNA WYDAJNOŚĆ (ZDOLNOŚĆ PRODUKCYJNA) instalacji do chowu 
drobiu – brojlerów kurzych w 10 budynkach inwentarskich 
Maksymalna docelowa zdolność produkcyjna całej instalacji składającej się z 10 kurników 

wynosić będzie 610 000 szt./cykl (2444 DJP) i 3 660 000 szt./rok. W tabeli poniżej 

zestawiono parametry charakterystyczne i zdolność produkcyjną instalacji składającej się z 

10 kurników do chowu brojlerów, przy założeniu, iż w ciągu roku będzie następowało 6 

pełnych cykli hodowlanych po 41 dni każdy. 

Tabela Parametry charakterystyczne chowu brojlerów dla instalacji 
Ilość kurników szt. 10 

Obsada kurników – ilość brojlerów  
szt./cykl 610 000  

szt./rok 3 660 000  

Zużycie wody do pojenia ptaków i zraszania 
kurników 

m3/instalację/cykl 5 185 

m3/instalację/rok 31 110 

Zużycie wody do mycia i dezynfekcji kurników  
m3/instalację/cykl 30 

m3/instalację/rok 180 

Płukanie złoża w filtrach na stacji uzdatniania wody m3/dobę 5 

Zużycie paszy  
Mg/instalację/cykl 2 379 

Mg/instalację/rok 14 274  

Zużycie energii elektrycznej MWh/instalację/rok 13,54 

Zużycie gazu płynnego m3/instalację/rok 1 622 

Ilość zużytej słomy 
Mg/instalację/cykl 36,6 

Mg/instalację/ rok 219,6 

Ilość powstającego obornika  
Mg/instalację/cykl 1 037 

Mg/instalację/ rok 6 222 

MAKSYMALNA WYDAJNOŚĆ (ZDOLNOŚĆ PRODUKCYJNA) dla każdego kurnika 
Tabela Parametry charakterystyczne i zdolność produkcyjna dla każdego z kurników 
Kurnik  

Obsada kurnika  szt./cykl 61 000 

Rodzaj chowu  ściółkowy 

Powierzchnia użytkowa kurnika m2 3028,75 

Obsada ptaków w kurniku 
szt./ m2 początek cyklu – ok. 20,14 

koniec cyklu -ok. 12,38 

kg/m2 < 39  
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Sposób usuwania ściółki/ obornika mechaniczny załadunek koparką na przyczepę 

Średnia ilość powstającego obornika 

Mg/ cykl/kurnik 103,7 

Mg/rok/kurnik 622,2 

kg/ptaka/cykl 1,7 

Rodzaj ściółki  słoma lub wióry 

System pojenia poidła smoczkowo-miseczkowe 

Zużycie wody średnie w kurniku do 
pojenia ptaków i zraszania kurników 

dm3/ ptaka cykl 8,5 

m3/cykl/kurnik 518,5 

m3/rok/kurnik 3 111 

System transportu paszy spiralny podajnik paszy  

Przechowywanie paszy silos paszowy 25 Mg, załadunek pneumatyczny 

Rodzaj stosowanej paszy  gotowe mieszanki pełnoporcjowe  

Zużycie paszy  

kg/ptaka/cykl 3,9 

Mg/cykl/kurnik 237,9 

Mg/rok/kurnik 1 427 

Rodzaj wentylacji 

mechaniczna 
szczytowa 

wentylator szczytowy- 8 sztuk o 
wydajności 34 000 m3/każdy 

mechaniczna góra komin wentylacyjny 14 sztuk o 
wydajności 13 220 m³/h każdy 

Maksymalny wydatek wentylatorów  m3/h 457 080 

Zużycie energii w kurniku kWh/m-c 113 

Ogrzewanie  kW/kurnik nagrzewnica GP70 gaz 
70 KW x 8 sztuki =560 kW 

 
2.2.4. Substancje i materiały 
Podstawowymi substancjami i materiałami stosowanymi na fermie będą: 

§ materiał do chowu (pisklęta), 

§ pasza do karmienia ptaków, 

§ preparaty witaminowe, 
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§ woda do pojenia, 

§ preparaty do redukcji amoniaku, 

§ preparaty do mycia i dezynfekcji pustych kurników, a także do dezynfekcji bieżącej oraz 

deratyzacji, 

§ ściółka. 

Materiał do chowu 
Pisklęta dostarczane będą na fermę z zakładu wylęgowego współpracującego z fermą z 

przeznaczeniem ich do tuczu, a następnie sprzedaży do zakładu ubojowego. 

Pasza 
Pasza dostarczana będzie na fermę cysternami do przewozu materiałów sypkich (producent 

Welgro) do 10 silosów paszowych zlokalizowanych obok każdego z kurników (o sumarycznej 

pojemności dla 10 kurników ok. 250 Mg). Przeładunek dokonywany będzie pneumatycznie, a 

rozdział paszy następować będzie poprzez sterowany komputerowo system zadawania 

paszy i kontroli wagi silosu. Stosowane powszechnie pasze to gotowe mieszanki 

pełnoporcjowe ze zbóż z dodatkiem preparatów witaminowo - mineralnych. Pasze 

zapewniają prawidłowy rozwój i są zgodne z wymaganiami technologicznymi prowadzenia 

stad brojlerowskich. W zależności od wieku ptaków stosowane będą różne rodzaje pasz. 

Przykładowe mieszanki omówiono poniżej. Na Fermie obowiązywać będzie trójfazowy 

program żywienia ptaków starter → grower → finisher. Stosowane będą mieszanki paszowe 

pełnoporcjowe. 

Tabela Skład poszczególnych rodzajów paszy. 

Składniki 
pokarmowe 

Jednostki 
miary 

Brojler 
Starter 1B 

Brojler 
Starter 2B 

Brojler 
Grower 1B 

Brojler 
Grower 

2B 

Brojler 
Finiszer 

B 

Białko surowe % 21,20 20,00 19,30 18,70 18,00 

Oleje i tłuszcz 
surowy % 3,2-5,2 4,0-6,0 5,0-7,0 5,5-7,5 5,5-7,5 

Włókno surowe % 3,50 3,5 4,00 4,00 4,00 

Popiół surowy % 4,0-6,0 4,0-6,0 4,0-6,0 4,0-6,0 3,5-5,5 

Metionina % 0,57 0,54 0,50 0,49 0,47 

Kokcydiostatyk -/+ + + + -/+ -/+ 

Forma paszy   drobna 
kruszonka kruszonka krótki 

granulat granulat granulat 

Zużycie pasz kształtować się będzie w wysokości ok. 3,9 kg/ptaka/cykl, tj. około 23,4 

kg/stanowisko/rok zgodnie z instrukcją żywienia brojlerów ROSS 308 f-my Aviagen EPI 

Sp.zo.o. Całkowite roczne zużycie pasz dla instalacji składającej się z 10 kurników o 
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wydajności wyniesie ok. 14 274 Mg/rok. Na fermie obowiązywać będzie zasada żywienia 

kurcząt do woli.  

Ściółka 
Stosowanym przez Wnioskodawcę materiałem na ściółkę będzie cięta słoma żytnia lub 

pszeniczna. Prognozowane zużycie ciętej słomy/ wiórów wynosi dla 10 kurników ok. 219,6 

Mg/rok. 

Woda 
Źródłem zaopatrzenia w wodę na potrzeby pracy instalacji będzie własne ujęcie – studnia 

zlokalizowana południowej części działki ewidencyjnej o nr 592 obrębu 2 we wsi Dębsk. Ilość 

zużywanej wody będzie monitorowana poprzez prowadzenie odczytów stanu wodomierza 

oraz prowadzenie odczytów zużycia wody z tablic sterowniczych w każdym kurniku. 

Prognozowane zużycie wody dla pojenia ptaków, zraszania kurników, mycia i dezynfekcji 

oraz płukania złoża na filtrach na stacji uzdatniania wody 31 110 m3/rok. 

Preparaty do mycia i dezynfekcji kurników i silosów paszowych oraz do deratyzacji 
Do mycia i dezynfekcji kurników, stosowane będą następujące preparaty: TORNAX AGRO, 

CID 2000, DM CID-S, KICKSTART, VIROCID, BAYCIDAL, SOLFAC, ECO CID, soda 

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

rozpylania stosowane będą opylacze ciągnikowe oraz przenośne zamgławiacze ręczne. 

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 BAT. Karty charakterystyk 

przewidzianych do stosowania preparatów będą do wglądu w siedzibie Wnioskodawcy. W 

tabeli poniżej zestawiono rodzaje i 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 klasyfikacji preparatów dotyczy 

preparatów w formie nierozcieńczonej. 
Tabela Rodzaje i ilości substancji i preparatów niebezpiecznych, jakie mogą jednorazowo 
wystąpić na terenie Fermy. 

Nazwa 
preparatu  

Nazwa substancji-nr CAS; zawartość % w 
preparacie 

Klasyfikacji substancji 
lub preparatu 

Maksymalna 
ilość, jaka może 
występować na 
Fermie 

TORNAX  
AGRO 

Kwas solny-7647-01-0;>20% 
C, Xn, R34-37, R22-41 240 kg Niejonowe związki powierzchniowo 

czynne 
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CID 2000 

Stabilizowany nadtlenek wodoru-7722-84-
1 20% 

O, C, N, Xn, R5-8-20/22-
35 R07-10-20/21/22-35-
50, R31-35 

200 kg 
Kwas nadoctowy-79-21-0 5% 

Kwas octowy-64-19-7 10% 

Związki zwilżające 

DM CID-S 
Podchloryn sodu 7681-52-9 1-5% 

C, N, R31-34-50, R35,  320 kg 
Wodorotlenek sodu-1310-73-2 5-15% 

KICKSTART 

Nadtlenek wodoru 7722-84-1; 20%  
C,N,X n, O, R5, R8, R35 
R 20/21/22, R7, R10, 
R20/22, R34, R50 

 320 kg kwas nadoctowy-79-21-0; 5%  

kwas octowy 64-19-7; 10%  

VIROCID 

Chlorek benzalkonium-68424-85-1; 170g/l 

C, F, Xn,Xi, T, N,R/22-
34-50, R22-34, R11-36-
67, R23/25-34-42/43-50 

320 kg 
Chlorek didecylodimetyloamoniowy-7173-
51-5 78 g/l 

Izopropanol-67-63-0/1219 146,3 g/l 

Aldehyd glutarowy -111-30-8 107,3 g/l 

BAYCIDAL 

Triflumuron 64626-44-0 25% 

Xi, Xn, N,R50/53, 
R10,R22,R37/38,R41,R
67 R 52/53 

20 kg 

Butan-1-ol 71-36-3 

Sól wapniowa dodecylobenzeno 
sulfonianu 26264-06-2 3% 

Metylen-związany produkt kondensacji 
kwasu arylosulfonowego 90387-57-8 3% 

Eter aryloetylofenylopoliglikolowy 6% 

SOLFAC 

Cyflutryna 68359-37-5 10% 
T, N, Xn, R23, R28, 
R50/53, R20/22, R38, 
R41, R52/53 

4 kg Alkiloarylo sulfonian 91076-64-7 <5% 

Metylen 90387-57-8 <25% 

ECO CID 
kwas fosforowy 7664-38-2; 15-30%  

C, R34, R35 20 kg 
Kwas siarkowy 7664-93-9; 5-15%  

Soda 
kaustyczna wodorotlenek sodu 1310=73-2 >98,5 % C, R35 400 kg 

Wapno wodorotlenek wapnia 1305-62-0 > 80% Xi, R37/38; R41 1600 kg 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 10 października 2013 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 magazynowane na Fermie drobiu ilości substancji 

niebezpiecznych zużywanych w procesie mycia i dezynfekcji kurników, decydują iż Ferma 

nie należy do zakładów o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii 

przemysłowej. 
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Tabela Przewidywane roczne zużycie substancji i preparatów niebezpiecznych. 
Rodzaj preparatu Roczne zużycie w kg 

TORNAX AGRO 1500 
CID 2000 1200 
DM CID-S 2200 

KICKSTART 2200 

VIROCID 2200 
BAYCIDAL 120 
SOLFAC 24 

ECO CID 120 
Soda kaustyczna 2400 

Wapno 11200 

Preparat do redukcji emisji amoniaku 
W celu obniżenia emisji amoniaku i odorów z budynków inwentarskich planuje się dodawanie 

do ściółki preparatu DEZAMMONIUM 300 lub AGRISAN. 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 

DEZAMMONIUM 300 lub AGRISANU) na średnim poziomie tj. 50 % dla każdej fazy cyklu 

chowu (co zostało uwzględnione w podokresach obliczeniowych). 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). Materiały otrzymane od producenta preparatu 

DEZAMMONIUM 300, potwierdzające skuteczność preparatu (spadek zawartości amoniaku 

nawet o 60 % w kurniku, gdzie stosowano preparat, w stosunku do ilości amoniaku w kurniku 

referencyjnym) oraz 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) wraz z kartami 

charakterystyki stanowią załącznik do niniejszego opracowania. 

2.2.5. Fazy funkcjonowania instalacji i urządzeń 
W pracy instalacji można wyróżnić dwa zasadnicze okresy występujące naprzemiennie w 

każdym z obiektów wchodzących w jej skład: 

§ cykl produkcyjny, zwykle trwający ok. 6 tygodni (41 dni), w trakcie którego kurniki są 

obsadzane jednodniowymi pisklętami i prowadzona jest produkcja mięsa tucznego;  
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§ okres ok. 1,5 - 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, załadunek silosów i 

przygotowanie wyposażenia na 3 dni przez wstawieniem stada.  

W cyklu produkcyjnym dla potrzeb niniejszej dokumentacji wydzielono 5 faz chowu: 

Nr fazy cylku 
Faza cyklu chowu 

Ilość dni 

1 1-12 

2 13-24 

3 25-31 

4 32-35 

5 36-41 

Poza dwoma okresami pracy fermy należy uwzględnić teoretyczną możliwość zaistnienia 

warunków awarii w postaci epidemii (lub podejrzenia epidemii), skutkującej upadkiem 

znacznej części zwierząt i koniecznością wybicia całej obsady kurnika.  

Wariantowe możliwości wykorzystywania instalacji i urządzeń podstawowych 
Zakłada się jeden wariant wykorzystania instalacji. Jest to wariant określający maksymalne 

możliwości chowu, tj. maksymalną ze względu na dobrostan ptaków, obsadę kurcząt w 

poszczególnych kurnikach. Kurniki będą zasiedlane i opróżniane równocześnie. Średnio co 6 

tygodni będą następować przerwy ”technologiczne”, polegające na czyszczeniu i dezynfekcji 

poszczególnych kurników, przed następną obsadą. Każdy z kurników przez okres 1,5- 2 

tygodni będzie niezasiedlony.  

Parametry pracy instalacji i urządzeń przy normalnej i zmniejszonej wydajności 
produkcji 
Parametry charakterystyczne pracy instalacji i poszczególnych obiektów (kurników) dla pracy 

normalnej (tj. maksymalnej obsady kurników) we wszystkich kurnikach przedstawiono 

powyżej. 

Parametry pracy w warunkach odbiegających od normalnych 
Funkcjonowanie fermy drobiu ze względu na dobrostan ptaków nie może odbywać się w 

warunkach odbiegających od normalnych i opisanych powyżej. 

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 liczby zwierząt i koniecznością wybicia, w 
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skrajnym przypadku, całej obsady fermy. Sytuacja taka skutkowałaby więc powstaniem 

znaczącej ilości odpadów w postaci martwych ptaków, które w myśl przepisów 

rozporządzenia nr 1069/2009 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 października 2009 

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. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 10 

października 2013 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, łączna ilość gazu 

płynnego, jaka będzie magazynowana na terenie przedmiotowej Fermy, decyduje, iż nie 

należy ona do zakładów o zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej. 

3. SPOSÓB KORZYSTANIA ZE ŚRODOWISKA 
3.1. Faza realizacji 
Zakres budowy 10 budynków inwentarskich wraz z infrastrukturą obejmuje: 

• przygotowanie terenu pod budowę, 

• wykonanie wykopów pod fundamenty budynków i instalacji, 

• wykonanie obiektów kubaturowych do chowu brojlerów, montaż silosów do 

magazynowania paszy, zbiorników na gaz, podziemnych zbiorników bezodpływowych 

na ścieki technologiczne a także budowę studni i przyłącza oraz elektroenergetycznego, 

sieci wewnętrznych, 

• wykonanie utwardzonych wewnętrznych ciągów komunikacyjnych i powierzchni 

manewrowych. 

Czynności te będą związane z zajęciem części terenu w granicach działki inwestora pod 

składowanie materiałów budowlanych i urobku z prac ziemnych, jak również organizację 

zaplecza robót (także socjalnego) z miejscem do parkowania maszyn i pojazdów 

budowlanych. W efekcie działań na tym etapie inwestycji teren zostanie trwale 

przekształcony. Plac budowy i zaplecze oraz droga techniczna zorganizowane zostaną na 

terenie, który w układzie docelowym nie będzie wykorzystywany pod uprawę. W ramach prac 

budowlanych nie przewiduje się działań mogących spowodować istotne, trwałe zmiany w 

środowisku poza terenem objętym inwestycją. W trakcie prowadzenia robót budowlanych 

może wystąpić: 

• okresowe zwiększenie emisji hałasu do środowiska związane z pracą maszyn i środków 

transportu, 
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• okresowa emisja substancji do powietrza atmosferycznego związana ze spalaniem paliw 

w silnikach maszyn i środków transportu, 

• wytwarzanie odpadów. 

Faza budowy stanowi krótkotrwały okres przygotowania, podczas którego powstaje 

charakterystyczna grupa odpadów budowlanych. W pierwszym etapie budowy prowadzone 

będą prace związane z niwelacją terenu. Podczas prowadzenia wykopów oraz niwelacji 

należy zabezpieczyć wierzchnią warstwę ziemi, która powinna być ponownie wykorzystana 

do niwelacji terenu. Pozostałe prace budowlane stanowią źródło odpadów typu gruz, beton, 

materiały sypkie (cement, wapno, piasek), papa itp. Tereny przeznaczone pod zabudowę 

pozbawione są roślinności średniej i wysokiej, realizacja przedsięwzięcia nie będzie więc 

wymagać prowadzenia prac związanych z inwentaryzacją zieleni i ewentualną wycinką 

drzew i krzewów. Faza realizacji przedsięwzięcia nie będzie mieć wpływu na zakłócenie 

stosunków gruntowo-wodnych, stan wód powierzchniowych, stan zieleni. Przy założeniu, że 

roboty przygotowujące teren pod inwestycję oraz same prace konstrukcyjno-montażowe 

wykonywane będą zgodnie z odpowiednimi przepisami, jak również czas trwania budowy 

będzie ograniczony do minimum, można przyjąć, że nie wystąpią ponadnormatywne 

zagrożenia dla środowiska. Szczegóły dotyczące oddziaływania na środowisko w fazie 

budowy przedstawiono w niniejszym opracowaniu. 

3.2. Faza eksploatacji 
Zaopatrzenie w wodę 
Woda niezbędna do funkcjonowania instalacji pobierana będzie z własnego ujęcia. Ilość 

zużywanej wody będzie monitorowana poprzez prowadzenie odczytów stanu wodomierzy 

oraz prowadzenie odczytów zużycia wody z tablic sterowniczych w każdym kurniku. 

Przewiduje się prowadzenie na bieżąco książki eksploatacji studni.  

Zaopatrzenie w energię elektryczną 
Ferma będzie pobierać energię elektryczną z lokalnej sieci elektroenergetycznej. 

Zaopatrzenie w energię cieplną 

Ogrzewanie każdego z kurników odbywa się za pomocą 8 nagrzewnic o mocy 70 kW na gaz 

płynny. Ogrzewanie budynku socjalnego odbywa się za pomocą kotła o mocy 20 kW na gaz 

płynny. Gaz płynny dostarczany będzie do budynków z 18 zbiorników o V=6,4 m3, 

znajdujących się na terenie fermy. Podstawowe uciążliwości związane z eksploatacją 

instalacji do ściółkowego chowu brojlerów są efektem: 

− emisji do powietrza substancji, 

− oddziaływania na klimat akustyczny, 
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− nieplanowanej emisji do wód gruntowych substancji, pochodzących z obornika 

stosowanego jako nawóz (w przypadku zastosowania obornika niezgodnie z planem 

nawożenia). 

Szczegółowe prognozowane zmiany wynikające z eksploatacji fermy w zakresie oddziaływań 

na środowisko z tytułu emisji poszczególnych rodzajów substancji niniejszym opracowaniu. 

3.3. Sposoby zminimalizowania ujemnego wpływu na środowisko 
W celu zapobiegania, zredukowani lub zminimalizowania wpływu na środowisko 

projektowanej fermy drobiu zastosowane będą następujące techniki: 

Ø w zakresie ogólnym 
- odpowiednia odległość fermy od najbliższej zabudowy mieszkalnej (ok. 0,3 km). 

- budynki inwentarskie charakteryzować się będą wysokim współczynnikiem izolacyjności  

- edukacja i szkolenie personelu zwłaszcza w zakresie: 

• przepisów dotyczących hodowli zwierząt, w tym dobrostanu zwierząt i zarządzania 

obornikiem, 

• planowania i zarządzania w przypadku awarii, 

- regularna kontrola, naprawa i konserwacja obiektów, w szczególności: 

• czystości obiektów, 

• zbiorników na gaz pod kątem szczelności, 

• zbiorników na ścieki pod kątem objawu uszkodzenia, 

• systemów zaopatrzenia w wodę i pasze, 

• systemów wentylacji i czujników temperatury, 

• silosów i urządzeń transportowych (np. zawory, rury), 

Ø w zakresie efektywnego wykorzystana wody 
- prowadzenie rejestru wykorzystania wody, 

- wykrywanie i naprawa wycieków wody, 

- stosowanie wodooszczędnych poideł (smoczkowych, kropelkowych) w liniach do pojenia,  

- stosowanie myjek ciśnieniowych do mycia pomieszczeń po zakończonym cyklu chowu,  

Ø w zakresie gospodarki ściekowej  
- ścieki przemysłowe z mycia kurników odprowadzane będą do szczelnych zbiorników 

bezodpływowych, a następnie przekazywane do oczyszczalni ścieków przemysłowych na 

podstawie zawartej umowy oraz pozwolenia wodno-prawnego, 

- ścieki z bytowe odprowadzane będą do zbiornika bezodpływowego a następnie do gminnej 

oczyszczalni ścieków, 

- wody opadowe z terenów utwardzonych narażonych na zanieczyszczenie będą 

podczyszczane w separatorach zawiesiny i ropopochodnych, a następnie odprowadzane do 

gruntu na pomocą drenażu rozsączającego. 
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Ø w zakresie ograniczenia emisji do powietrza (substancji i odorów) 

− utrzymywanie odpowiedniego mikroklimatu w budynku w tym ściółki. 

Ściółka będzie spełniać kilka podstawowych warunków:  

• będzie sucha i czysta (biologicznie i fizykochemicznie),  

• będzie charakteryzować się dobrą wodochłonnością,  

• będzie wolna od substancji toksycznych, drobnoustrojów patogennych itp.,  

• będzie charakteryzować się odczynem kwaśnym - co ma na celu hamowanie rozwoju 

drobnoustrojów, 

− zastosowanie, zgodnie z wymaganiami BAT, systemu żywienia etapowego, 

charakteryzującego się malejącymi dawkami białek i fosforu, 

− stosowanie pasz z dodatkiem redukującym wydalanie całkowitego azotu, 

− dodawanie do ściółki preparatów saponinowych (saponiny wykazują zdolność inhibicji 

ureazy- enzymu odpowiedzialnego za uwalnianie NH3 z kwasu glikolowego i mocznika w 

końcowej fazie rozkładu kwasu moczowego lub zastosowanie do ściółki glinokrzemianów, 

np. kaolinu, halozytu, bentonitu, zeolitu a także surowców huminowych, takich jak węgiel 

brunatny i torf w celu redukcji amoniaku ze ściółki, 

− dobór i lokalizacja wylotów wentylacji mechanicznej w sposób zapewniający odpowiednią 

dyspersję emitowanych substancji, 

− elektroniczne sterowanie mikroklimatem w pomieszczeniach inwentarskich (głownie 

zapewnienie optymalnej wilgotności powietrza oraz temperatury), 

− regularne czyszczenie instalacji wentylacji po każdym cyklu chowu, 

− wywóz obornika natychmiast po zakończeniu cyku chowu, pod przykryciem, 

− mycie i dezynfekcja pomieszczeń inwentarskich wraz z wyposażeniem, po zakończeniu 

każdego cyklu chowu, 

− przechowywanie ptaków padłych w obrębie fermy w budynku w szczelnym konfiskatorze, 

ustawionym na betonowej płyci, 

− stworzenie od strony wschodniej i północnej pasów ochronnych zieleni z udziałem: 

• drzew wysokich: robinia akacjowa, klon (zwyczajny lub srebrzysty), wiąz (polny lub 

górski), olsza czarna, dąb (szypułkowy, bezszypułkowy lub czerwony), 

• drzew średniowysokich: glediczja trójcierniowa, jarząb pospolity, sosna czarna,  

• krzewów: bez czarny, głóg, śnieguliczka biała, ligustr pospolity, pęcherznica 

kalinolistna, lilak pospolity. 

Dobór gatunkowy uwzględnia lokalizację fermy jak również odporność roślin na niekorzystne 

warunki oraz szybkie tempo wzrostu do stworzenia zwartej bariery ochronnej wokół fermy. 

Ø w zakresie bezpieczeństwa bakteriologicznego 



ATMOTERM Inżynieria Środowiska Sp. z o. o. 34 

Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego chowie drobiu – brojlera 
kurzego 

− objęcie fermy stałą opieką lekarza weterynarii (na fermie drobiu zachowane będą wszelkie 

rygory zoohigieniczne oraz przestrzegane będą zasady bezpieczeństwa i higieny pracy), 

− zobowiązanie pracowników do wysokich standardów sanitarnych tzn. zmiana obuwia, 

odzieży wierzchniej jak i zakładania masek ochronnych przed wejściem na halę, 

− systematyczna kontrola i usuwanie sztuk padłych z kurników, przechowywanie zwierząt 

padłych i ubitych z konieczności w budynku na konfiskator w okresowo dezynfekowanym 

konfiskatorze, a także systematyczny odbiór sztuk padłych przez uprawnioną firmę, 

Ø w zakresie gospodarki odpadami 

− wydzielone zostaną stałe miejsca gromadzenia odpadów stałych, zabezpieczonych przed 

przedostawaniem się odcieków do środowiska gruntowego, 

− powstające odpady będą selektywnie gromadzone i usuwane z terenu fermy zgodnie z 

obowiązującymi w tym zakresie przepisami – Inwestor posiadać będzie umowy z firmami 

posiadającymi stosowne zezwolenia na odbiór odpadów, 

− wytwarzane odpady będą magazynowane w zadaszonym pomieszczeniu, 

zabezpieczonym przed dostępem osób postronnych, w wydzielonych boksach lub w 

pojemnikach, ustawionych na utwardzonej, szczelnej powierzchni, 

− opakowania po zużytych środkach dezynfekcyjnych będą odbierane przez firmy 

zewnętrzne prowadzące usługi w zakresie dezynfekcji i deratyzacji(one będą wytwórcą 

odpadów) (wnioskodawca zawrze stosowne umowy), 

− pozostałości po zużytych środkach weterynaryjnych będą odbierane przez lekarza 

weterynarii (będzie on wytwórcą odpadów) z którym wnioskodawca zawrze stosowną 

umowę, 

Przewiduje się trzy możliwe sposoby postępowania z obornikiem. Po zakończeniu każdego 

cyklu chowu obornik będzie wywożony z każdego kurnika i:  

- wykorzystywany do nawożenia pól Wnioskodawcy lub rolników, z którymi 

Wnioskodawca będzie miał podpisane umowy, zgodnie z zatwierdzonymi planami 

nawożenia. Powstający obornik będzie w tym wypadku nawozem naturalnym, a nie 

odpadem, 

- obornik przekazywany będzie, jako odpad o kodzie 02 01 06 (odchody zwierzęce), 

firmom posiadającym stosowne zezwolenia na odbiór tego typu odpadów, 

- obornik jako biomasa będzie wykorzystywany do produkcji energii za pomocą 

procesów lub metod, które nie są szkodliwe dla środowiska ani nie stanowią 

zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi. Zgodnie z art. 2 ustawy o odpadach obornik w 

tym wypadku nie będzie odpadem.  

Przechowywanie obornika w okresie poza wegetacyjnym lub w przypadku nieodebrania 

przez uprawnionych odbiorców, na płycie obornikowej, wyposażonej w zbiornik na odcieki. 
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Odcieki, będą zawracane do obornika. Płyty obornikowe zlokalizowane są poza terenem 

Fermy. 

Ø w zakresie monitorowania emisji i parametrów procesu 

− prowadzenie ewidencji obsady 

− prowadzenie bilansu zużycia paszy, wody, gazu, energii elektrycznej, środków do mycia i 

dezynfekcji, 

− prowadzenie raz w roku monitoringu wydalonego azotu za pomocą bilansu masy azotu w 

oparciu o zużycie paszy, zawartość białka surowego w paszy i retencję azotu w ptaku, 

− szacowanie emisji amoniaku za pomocą pomiarów stężeń amoniaku w budynku 

inwentarskim lub obliczenia bilansu masy azotu w oparciu o ilości azotu w paszy i 

wydalanie na każdym etapie zarządzania obornikiem, 

− prowadzenie 2 razy w roku badania stanu i składu ścieków przemysłowych, 

− badanie poziomu zwierciadła wody w studni, 

− badanie jakości wody uzdatnionej, 

− prowadzenie ewidencji odpadów, 

− prowadzenie ewidencji sztuk padłych i ubitych z konieczności, 

− prowadzenie ewidencji obornika, 

− sporządzanie raz w roku planów nawożenia, 

− prowadzenie raz na dwa lata pomiarów hałasu w środowisku (na najbliższej zabudowie 

mieszkalnej).  

4. OPIS ELEMENTÓW PRZYRODNICZYCH ŚRODOWISKA 
OBJĘTYCH ZAKRESEM PRZEWIDYWANEGO ODDZIAŁYWANIA 
PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA NA SRODOWISKO, W TYM 
ELEMENTÓW ŚRODOWISKA OBJĘTYCH OCHRONĄ NA 
PODSTAWIE USTAWY O OCHRONIE PRZYRODY 

4.1. Klimat 
Klimat powiatu mławskiego odznacza się dużą różnorodnością i zmiennością typów pogody, 

co jest związane z przemieszczaniem się frontów atmosferycznych i częstą zmiennością 

mas powietrza. Średnia roczna temperatura wynosi około 7 – 7,5o C, średnia temperatura 

najzimniejszego miesiąca stycznia około – 4,2 o C, najcieplejszego lipca około – 17,8 o C. 

Powiat mławski leży w obszarze charakteryzującym się niskim średnim opadem rocznym. 

Średnia roczna suma opadu wynosi 530 - 576 mm. Najniższy opad w ciągu roku notuje się 

zimą i na początku wiosny, natomiast najwyższy od maja do września z maksimum w lipcu. 

Klimat województwa mazowieckiego jest znacznie zróżnicowany. Wynika to z różnorodności 

wpływów kształtujących i zróżnicowania czynników geograficznych, takich jak: położenie 

geograficzne, ukształtowanie powierzchni, wysokość bezwzględna i względna, pokrycie 
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terenu, stopień zurbanizowania itp. Temperatura powietrza ma związek z położeniem 

województwa w obszarze wpływów kontynentalnych klimatu i częściowo na północy 

wpływów Bałtyku oraz zróżnicowaniem wysokościowym podłoża. Średnie roczne 

zachmurzenie w województwie mazowieckim wynosi przeciętnie 6,6 – 6,8 w skali pokrycia 

nieba 0 –10. Średnia roczna suma opadów, na przeważającym obszarze województwa jest 

niższa od średniej dla Polski, czyli nie sięga 600 mm. 

Tabela Wartości charakterystyczne średnich miesięcznych temperatur i opadów. 
Miesiąc I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Temp., oC -4,3 -4,0 -0,1 6,7 12,2 16,9 17,7 16,7 12,6 7,8 2,7 -1,9 

Opady, 
mm 37 35 32 38 46 60 88 69 47 34 46 46 

Rozkład kierunku wiatru w roku wiąże się z warunkami ogólnocyrkulacyjnymi i lokalnymi 

(rzeźbą terenu). Nad środkową Polską, przeciętnie 65% czasu w roku, zalegają masy 

morskiego powietrza polarnego. Świadczy to o zdecydowanej przewadze cyrkulacji z 

kierunków zachodnich. Napływ powietrza polarnego znad Atlantyku występuje najczęściej w 

lecie, z maksimum w czerwcu (60%), najrzadziej zaś w październiku (39,3%). Często 

napływa także ze wschodu powietrze polarne kontynentalne – ok. 30% dni w roku. Zalega 

ono nad Polską najrzadziej w lipcu (18,4%), najwyraźniej występuje w lutym, w pierwszej 

połowie marca oraz w październiku (34-38%). Rzadko, ok. 4% dni w roku, dopływa powietrze 

arktyczne z północy (maks. w maju 13,5%) oraz powietrze zwrotnikowe z południa – ok.2% 

(maks. w listopadzie i lutym – ok. 4%). Topografia terenu i układ głównych dolin rzek 

województwa mazowieckiego wymuszają napływ powietrza z kierunków zachodnich i 

wschodnich. Do dolin o przebiegu równoleżnikowym dostosowują się również wiatry z innych 

kierunków, przy czym wiatry północne i południowe ulegają największemu osłabieniu, o 20-

40%. Dominującym kierunkiem dla Mławy jest sektor zachodni (SWW, W, SSW), na który 

przypada ok. 32% ogólnej sumy. Stosunkowo duży udział mają też wiatry wschodnie (NEE, 

E, SEE) - 28%.świadczy to o wpływach klimatu kontynentalnego. Średnia prędkość wiatru w 

skali roku, obliczona dla rejonu Mława waha się w zakresie 3,85-5,54 m/s. 

4.2. Morfologia terenu 
Rozpatrywany teren, pod względem morfologicznym, położony jest w południowej części 

jednostki morfologicznej zwanej Wzniesieniami Mławskimi, wchodzącej w skład Niziny 

Północno-Mazowieckiej. Geneza Wzniesień Mławskich związana jest ze zlodowaceniem 

środokowopolskim, jej najmłodszym glacistadiałem Mławy. Strefa glacistadiału Mławy, 

przebiegająca na północ od Żuromina - Mławy – Przasnysza wyróżnia się świeżością form 

polodowcowych, czym odróżnia się od terenów położonych bardziej na południe. Zaznacza 

się to przede wszystkim w formach moren czołowych, silnie zarysowanych i o większym 



ATMOTERM Inżynieria Środowiska Sp. z o. o. 37 

Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego chowie drobiu – brojlera 
kurzego 

pochyleniu stoków. Ferma Drobiu zostanie zlokalizowana na prawie płaskim terenie, u 

podnóża niewielkiego wzgórza o kulminacji ca 167,5 m n.p.m. Teren w rejonie projektowanej 

fermy drobiu opada łagodnie w kierunku północnym. W miejscu projektowanego otworu 

rzędna terenu wynosi 159,5 m n.p.m. Spływ wód powierzchniowych odbywa się w kierunku 

północno-zachodnim i północno-wschodnim do bezodpływowych zagłębień.  

4.3. Budowa geologiczna 
Według Mapy Geologicznej Polski rozpatrywany tren położony jest na pograniczu piasków 

ze żwirem wodnolodowcowych, glin zwałowych oraz piasków i mułków kemowych, stadiału 

środkowego zlodowacenia Warty. W rejonie projektowanego Fermy Drobiu od powierzchni 

terenu występuje seria osadów piaszczystych i piaszczysto-żwirowych oraz występujących w 

formie wkładek, lub w spągu tej serii piasków pylastych lub gliny zwałowej. Całkowita 

miąższość tego kompleksu wynosi ca 23,0 m. Poniżej osadów piaszczystych wystękuje 

warstwa glin zwałowych o miąższości ca 32 m oraz zastoiskowych mułków piaszczystych o 

miąższości ca 18 m. Poniżej mułków piaszczystych występuje warstwa osadów 

piaszczystych o bardzo zmiennej miąższości od 10 m do 31 m, która w górnej części 

wykształcona jest w postaci piasków drobnoziarnistych na pograniczu piasków pylastych a w 

dolnej części w postaci piasków różnoziarnistych ze żwirem. Warstwa piaszczysta występuje 

na bardzo zmiennej głębokości. Warstwa piaszczysta zalega bądź na cienkiej warstwie glin 

zwałowych z otoczakami lub bezpośrednio na iłach trzeciorzędowych. W rejonie 

rozpatrywanej fermy drobiu należy spodziewać się następującego profilu geologicznego: 

0,0 - 0,5 Gleba; 

0,5 - 16,0 Piasek różnoziarnisty z domieszką żwiru; 

16,0 - 19,0 Glina zwałowa; 

19,0 - 23,0 Piasek drobnoziarnisty; 

23,0 - 55,0 Glina zwałowa; 

55,0 - 73,0 Mułki piaszczyste; 

73,0 - 85,0 Piasek drobnoziarnisty. 

4.4. Warunki hydrogeologiczne 
Pierwsza warstwa wodonośna, powiązana jest z utworami powierzchownymi, występuje 

lokalnie zarówno ze względu na zmienną miąższość utworów wodonośnych jak i hipsometrię 

powierzchni terenu. W rejonie projektowanej fermy drobiu przypowierzchniowe osady 

piaszczyste wykazują, co prawda znaczną miąższość, tj. ca 20 m, ale do głębokości ca 13,5 

są odwodnione a dodatkowo w zakresie głębokości ca 16,0 – 19,0 m występuje 

prawdopodobnie warstwa glin zwałowych. Powyższe powoduj, iż miąższość nawodnionych 

osadów piaszczystych wynosi zaledwie ca 6 m. Druga warstwa wodonośna powiązana jest z 

utworami interstadialnymi zlodowacenia środkowopolskiego. Warstwa ta zbudowana jest 
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przeważnie z piasków drobnoziarnistych na pograniczu piasków pylastych oraz 

występujących w spągu piasków ze żwirem. Miąższość osądów wodonośnych jest zmienna i 

minimalnie wynosi 10 m. Współczynnik filtracji dla tej warstwy wodonośnej, ustalony dla 

okolicznych otworów studziennych, jest również bardzo zmienny, ale generalnie bardzo niski 

i wynosi ca 0,00005 m/s. Wydajność jednostkowa, pomimo znacznej miąższości warstwy 

wodonośnej jest również niewielka i wynosi ca 2,5 m3/h/1ms. Druga warstwa wodonośna 

prowadzi wody pod ciśnieniem subartezyjskim. W rejonie rozpatrywanej fermy drobiu 

zwierciadło wody stabilizuje się na rzędnej ca 148-150 m n.p.m. tj. ca 11,5 m p.p.t.  

Rejon rozpatrywanej fermy drobiu przynależy do jednolitej części wód podziemnych o kodzie 

JCWPd PLGW230048 i znajduje się w niewielkiej odległości (ca 1,55 km) od granicy z 

JCWPd PLGW230050. Teren projektowanej fermy drobiu położony jest poza głównymi 

zbiornikami wód podziemnych w obrębie osadów czwartorzędowych. 

Zgodnie z „Mapą hydrogeologiczna Polski w skali 1:50000 Arkusz Żuromin (326)” wydaną 

przez Państwowy Instytut Geologiczny, występujące na obszarze arkusza główne poziomy 

wodonośne znajdują się w strefie niskiego stopnia zagrożenia zanieczyszczeniami. Jest to 

teren o słabej, lecz zazwyczaj wystarczającej izolacji, o czym świadczy dobra i stabilna od lat 

jakość wód. 

 
Rysunek Mapą hydrogeologiczna Polski w skali 1:50000 Arkusz Żuromin (326). 

Teren przynależy do Giedniówki, prawobrzeżnego dopływu Łydyni. Rozpatrywany teren 

przynależy do jednolitej cześć wód powierzchniowych „Łydynia od źródeł do Pławnicy” o 

cechach: 

Europejski kod JCWP: PLRW20001726866 

Nazwa JCWP: Łydynia od źródeł do Pławnicy 

Scalona część wód: SW1607 

Typ JCWP: Rzeka nizinna piaszczysto-gliniasta – 19 

Status: Naturalna część wód 
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Ocena stanu: Zły 

Ocena ryzyka: nieosiągnięcia celów środowiskowych 

Zagrożona: Derogacja 4(7) –1 

Uzasadnienie derogacji: Planowane inwestycje z zakresu ochrony przeciwpowodziowej - 

Projekt budowy zbiornika wodnego zlokalizowanego na rzece Łydyni w latach 2007-2013. 

 
Rysunek Mapa podziału hydrogeograficznego Polski [geoportal.kzgw.gov.pl] 

 

4.5. Krajobraz i biocenozy 
Obszar przedmiotowego terenu i otoczenia w podziale geobotanicznym Szafera (1977) 

należy do okręgu północno – mazowieckiego wchodzącego w skład krainy mazowieckiej, 

Okręgu Wkry, podokręgów: raciąskiego i mławskiego. Na terytorium gminy występują różne 

typy ekosystemów odmiennych pod względem przyrodniczym i krajobrazowym. Są to 

zarówno ekosystemy naturalne, jak i półnaturalne, przy czym najważniejszych zalicza się: 

• zwarte kompleksy leśne,  

• siedliska drzewiaste i krzewiaste wokół zbiorników wodnych, 

• roślinność siedlisk łąkowych, w tym zespoły roślinności łąk wilgotnych,  

• trawiastą roślinność pastwisk, 

• zbliżone do naturalnych siedliska roślinności przywodnej i bagiennej, 
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• alejowe nasadzenia przydrożne i kępy zieleni śródpolnej, 

• zespoły komponowanej roślinności wysokiej parków i cmentarzy 

• zespoły roślinne w obrębie zabudowy i na obrzeżach terenów rolnych oraz w strefach 

przydrożnych, 

• kępowe formacje drzewiaste i krzewiaste towarzyszące zabudowie lub stanowiące 

skupiska śródpolne,  

• roślinność ruderalną, występującą w miejscach o intensywnej zabudowie. 

Obszary nie zabudowane, doliny rzek, lasy i parki stanowią zasadniczy element systemów 

połączeń przyrodniczych, który umożliwia prawidłowe nawietrzanie terenów, oddziałuje na 

poprawę warunków bioklimatycznych i stwarza warunki do migracji fauny i flory. Istotne ze 

względu na ciągłość systemu ochrony przyrody są korzystne ekologicznie. Są to pasy 

terenu, wyróżniające się od otaczającego tła, najczęściej przyjmują postać cieku wodnego, 

bądź pasa zieleni. Korytarze ekologiczne na terenie powiatu oparte są głównie o duże 

kompleksy leśne i doliny cieków wodnych wraz z podmokłymi obniżeniami. Skład gatunkowy 

lasów na terenie gminy jest zbliżony do innych obszarów leśnych w nizinnej części kraju o 

podobnych warunkach glebowych. Dominującym gatunkiem w drzewostanie jest sosna 

Pinus sylvestris (około 70%). Często towarzyszy jej świerk Picea Excela (5%), rzadziej 

modrzew Larix europaea. Z gatunków liściastych najliczniej wystepuje brzoza brodawkowa 

Wetula pendula i dęby: szypułkowy Quercus rober oraz bezszypułkowy Quercus petrea. 

Pozostałe gatunki drzew liściastych, jak klon zwyczajny Acer plantanoides, lipa drobnolistna 

Tilia cordata, grab pospolity Carpinus batulus, topola osika Populus tremula i olsza. Stanowią 

one drugie piętro lasu wraz z formami juwenilnymi drzew tworzących główny drzewostan i 

krzewami. Wśród tych ostatnich najczęściej występują: jałowiec pospolity Juniperus 

communis, kruszyna Frangula alnaus, trzmielina Eunonymus europea. Najniższe piętro lasu 

tworzą rośliny runa leśnego. Z uwagi na prowadzoną na tym obszarze od dawna gospodarkę 

leśną nie jest ona tak zróżnicowana biologicznie jak w odpowiednich lasach naturalnych. Im 

starszy drzewostan, tym zróżnicowanie gatunkowe runa większe i bardziej typowe dla 

siedliska. Najmniej zróżnicowane są runa w młodnikach. Fauna leśna danego terenu jest 

typowa dla środkowej Polski. Z dużych zwierząt można spotkać sarnę, rzadziej jelenia. O 

obecności dzików mogą świadczyć tzw. buchtowiska. Po nadto w rejonie Mławy spotyka się 

łosie. Pozatym występuje tu większość gatunków zwierząt i ptaków typowych dla 

ekosystemów leśnych i leśnopolnych. Do rangi problemu urasta występowanie bobra, 

gatunku chronionego. Lasom oraz zaroślom występującym na danym terenie towarzyszą 

tereny rolnicze. W partiach wyższych są to grunty orne, w niższych użytki zielone: łąki i 

pastwiska. Na ich terenie występują liczne przewężenie drobno powierzchniowe 

zadrzewienia i zakrzewienia śródpolne i śródłakowe. Głównymi gatunkami drzew i krzewów 
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je tworzącymi są: topola biała, topola osika, wiąz szypułkowy, czeremcha pospolita, brzoza 

brodawkowa, dąb szypułkowy, klon jednolistny, robinia biała oraz bez czarny. Na obrzeżach 

miast, przeważnie wzdłuż dróg zlokalizowana jest zabudowa typu zagrodowego. Towarzyszy 

jej roślinność ruderalna tj. samorzutnie rozwijające się zespoły roślinne towarzyszące 

siedliskom ludzkim. Tworzą je zespoły chwastów ruderalnych muraw wydepczyskowych, 

zadrzewienia i zakrzewienia o różnym stopniu zwarcia, tworzone przez kombinacje 

następujących gatunków drzew i krzewów: topola biała, topola osika, wiąz szypułkowy, grab 

zwyczajny, czeremcha pospolita, brzoza brodawkowa, sosna pospolita, dąb szypułkowy, 

klon jednolistny, bez czarny lub głóg i tarnina. W otoczeniu zabudowy typu zagrodowego 

roślinności ruderalnej towarzyszy roślinność kultywowana, którą tworzą pojedyncze drzewa i 

krzewy owocowe (wiśnie, jabłonie, śliwy, grusze, agrest, porzeczki), pojedyncze drzewa i 

krzewy ozdobne (świerki, modrzewie, żywotniki, jałowce, jaśminowce, forsycje), a także 

byliny ozdobne, uprawy warzyw oraz sady. W rejonach planowanej inwestycji krajobraz ma 

charakter rolniczy, leśny i jest zmieniony antropogenicznie. Otoczenie terenu planowanego 

pod realizacje inwestycji stanowią:  

od strony północnej – grunty rolne klasy RV i RIVb, 

od strony wschodniej – grunty rolne klasy RV i RIVb, 

od strony południowej – las i grunty rolne klasy RV i RVI, 

od strony zachodniej – lasy i grunty rolne klasy RV. 

Najbliższe zabudowania mieszkalne usytuowane są: 

- od strony południowej i południowo- zachodniej w odległości ok. 300 m od granicy terenu 

projektowanej inwestycji, 

- od strony północnej w odległości ok. 600 m od granicy terenu projektowanej inwestycji. 

 

4.6. Obszary i obiekty przyrodnicze objęte ochroną prawną, w tym NATURA 
2000 
Ochrona przyrody, w rozumienie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r o ochronie przyrody 

polega na zachowaniu, zrównoważonym użytkowaniu oraz odnawianiu zasobów, tworów i 

składników przyrody. Do form ochrony przyrody zaliczane 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. W bezpośrednim otoczeniu 

projektowanej fermy nie występują obszary parków narodowych, leśnych kompleksów 

promocyjnych, ochrony uzdrowiskowej oraz obszarów, na których znajdują się pomniki 

historii wpisane na ”Listę światowego dziedzictwa”. Przedmiotowa ferma zlokalizowana jest 

w granicach Zieluńsko-Rzęgnowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, powołanego 
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rozporządzeniem Nr 18 Wojewody Mazowieckiego z dnia 15 kwietnia 2005 r. w sprawie 

Zieluńsko-Rzęgnowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. W rozporządzeniu 

powołującym przedmiotowy obszar chronionego krajobrazu zawarto ustalenia dotyczące 

czynnej ochrony: 

− ekosystemów leśnych, które nie są obecne w obrębie obszaru, na którym planowana jest 

lokalizacja fermy (działka jest użytkowana rolniczo), 

− ekosystemów wodnych (w ust. 3 pkt 1 wspomnianego rozporządzenia wyłączono rowy 

melioracyjne – rowy nie znajdują się w granicy działki objętej inwestycją), 

− nieleśnych ekosystemów lądowych. 

Tabela Wpływ planowanego przedsięwzięcia na ekosystemy. 

l.p. Ustalenia dotyczące ochrony nieleśnych 
ekosystemów lądowych Potencjalny wpływ fermy 

1 

Przeciwdziałanie zarastaniu łąk, pastwisk i torfowisk 
poprzez koszenie i wypas, a także mechaniczne 
usuwanie samosiewów drzew i krzewów na terenach 
otwartych, a w razie konieczności także karczowanie 
z usunięciem biomasy z pozostawieniem kęp drzew i 
krzewów. 

Po zrealizowaniu inwestycji omawiane 
zabiegi nie będą wymagane. 

2 

Propagowanie wśród rolników działań zmierzających 
do utrzymania trwałych użytków zielonych w ramach 
zwykłej, dobrej praktyki rolniczej, a także Krajowego 
Programu Rolnośrodowiskowego – zgodnie z 
wymogami zbiorowisk łąkowych; propagowanie 
dominacji gospodarstw prowadzących produkcję 
mieszaną, w tym preferowanie hodowli bydła opartą 
o naturalny wypas metoda pastwiskową; zalecana 
jest ochrona i hodowla lokalnych starych odmian 
drzew i krzewów owocowych oraz ras zwierząt; 
promowanie agroturystyki i rolnictwa ekologicznego. 

Nie dotyczy niniejszego 
przedsięwzięcia. Obowiązek 
propagowana określonych działań nie 
spoczywa na Wnioskodawcy. 

3 

Maksymalne ograniczanie zmiany użytków zielonych 
na grunty orne; niedopuszczanie do przeorywania 
użytków zielonych; propagowanie powrotu do 
użytkowania łąkowego gruntów wykorzystywanych 
dotychczas jako rolne wzdłuż rowów i lokalnych 
obniżeń. Terenowych. 

Nie dotyczy niniejszego 
przedsięwzięcia. W wyniku realizacji 
przedsięwzięcia nie nastąpi zmiana 
użytkowania terenu na grunt orny. 

4 

Prowadzenie zabiegów agrotechnicznych zgodnie z 
wymogami zbiorowisk zasiedlających je gatunków 
fauny, zwłaszcza ptaków (odpowiednie terminy, 
częstotliwość i techniki koszenia), w tym powrót do 
tradycyjnego użytkowania koszenie ręczne oraz 
opóźnianie pierwszego pokosu po 15 lipca, a w 
przypadku łąk wilgotnych koszenie we wrześniu z 
pozostawieniem pojedynczych stogów siana na ich 
obrzeżach do końca lata. 

Po zrealizowaniu inwestycji omawiane 
zabiegi nie będą wymagane. 

5 Preferowanie ochrony roślin metodami 
biologicznymi. 

Nie dotyczy niniejszego 
przedsięwzięcia.  

6 Ochrona zieleni wiejskiej: zadrzewień, zakrzewień, 
parków wiejskich oraz kształtowanie zróżnicowanego 

W obrębie omawianego 
przedsięwzięcia nie występują drzewa i 
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l.p. Ustalenia dotyczące ochrony nieleśnych 
ekosystemów lądowych Potencjalny wpływ fermy 

krajobrazu rolniczego poprzez ochronę istniejących 
oraz formowanie nowych zadrzewień śródpolnych i 
przydrożnych. 

krzewy. 

7 Zachowanie śródpolnych torfowisk, zabagnień, 
podmokłości oraz oczek wodnych. 

Nie dotyczy. Formy te nie występują w 
obrębie działek. 

8 Zachowanie zbiorowisk wydmowych, śródpolnych 
muraw napiaskowych, wrzosowisk i psiar. 

Nie dotyczy. Formy te nie występują w 
obrębie działek. 

9 

Melioracje odwadniające, w tym regulowanie 
odpływu z sieci rowów, dopuszczalne tylko w ramach 
racjonalnej gospodarki rolnej, jednak z 
bezwzględnym zachowaniem w stanie 
nienaruszonym terenów podmokłych, w tym 
torfowisk i obszarów wodno-błotnych oraz obszarów 
źródliskowych cieków. 

W granicach działki nie przebiegają 
rowy melioracyjne. W fazie eksploatacji 
instalacji nie planuje się prowadzenia 
dodatkowych odwodnień terenu. 

10 

Eliminowanie nielegalnego eksploatowania 
surowców mineralnych oraz rekultywacja terenów 
powyrobiskowych; w szczególnych przypadkach, gdy 
w wyrobisku ukształtowały się właściwe biocenozy 
wzbogacające lokalną różnorodność biologiczną, 
przeprowadzenie rekultywacji nie jest wskazane, 
zalecane jest podjęcie działań ochronnych w celu ich 
zachowania. 

Nie dotyczy. 

11 

Wnioskowanie do właściwego organu ochrony 
przyrody o objęcie ochroną prawną stanowisk 
gatunków chronionych i rzadkich roślin, zwierząt, 
grzybów, także ekosystemów i krajobrazów ważnych 
do zachowania w postaci rezerwatów przyrody, 
zespołów przyrodniczo-krajobrazowych i użytków 
ekologicznych; opracowanie i wdrażanie programów 
reintrodukcji, introdukcji oraz czynnej ochrony 
gatunków rzadkich i zagrożonych związanych z 
nieleśnymi ekosystemami lądowymi. 

Na analizowanym obszarze nie 
stwierdzono występowania gatunków 
rzadkich lub zagrożonych. 

12 Utrzymywanie i w razie konieczności odtwarzanie 
lokalnych i regionalnych korytarzy ekologicznych. 

Budowa fermy nie wpłynie na 
przerwanie ciągłości korytarzy 
ekologicznych. Obszar objęty 
opracowaniem jest użytkowany 
rolniczo. 

13 

Prowadzenie racjonalnej gospodarki łowieckiej, m.in. 
poprzez dostosowanie liczebności populacji zwierząt 
łownych związanych z ekosystemami otwartymi do 
warunków środowiskowych. 

Nie dotyczy. 

14 

Melioracje nawadniające zalecane są w przypadku 
stwierdzonego niekorzystnego dla racjonalnej 
gospodarki rolnej obniżenia poziomu wód 
gruntowych. 

W granicy działki nie przebiegają rowy 
melioracyjne. W fazie eksploatacji 
instalacji nie planuje się prowadzenia 
nawodnień omawianego terenu. 

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 2 w/w rozporządzenia w obszarze zakazuje się realizacji 

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów 

ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
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ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na 

środowisko. Jednak zgodnie z § 3 ust. 2 rozporządzenia zakaz ten nie dotyczy 

przedsięwzięć bezpośrednio związanych z rolnictwem i przemysłem spożywczym. Fermy 

drobiu jest obiektem bezpośrednio związanym z rolnictwem, zatem jej lokalizacja jest zgodna 

z wyżej wymienionym rozporządzeniem.  

Ferma zlokalizowana jest poza obszarami NATURA 2000. NATURA 2000 Obszar Specjalnej 

Ochrony położony w dalszym sąsiedztwie fermy to:  

• Dolina Wkry i Mławki (PLB140008) położona w odległości ok. 8,9 km od granic fermy. 

Jest obszar cenny pod względem występowania ptaków z gatunku błotniak łąkowy, 

derkacz, podróżniczek, kszyk i kulik wielki. 

NATURA 2000 Specjalne Obszary Ochrony położone w dalszym sąsiedztwie fermy to:  

• Góra Dębowa koło Mławy (PLH280057) położony w odległości ok. 14,8 km od granic 

fermy. W obrębie SOO położony jest Rezerwat Przyrody Góra Dębowa, który został 

powołany w celu zachowania unikalnego na Mazowszu pagórkowatego krajobrazu 

leśnego ze starymi drzewostanami mieszanymi. Rezerwat w całości wchodzi w skład 

obszaru NATURA 2000. 

• Baranie Góry (PLH140002) położony w odległości ok. 22,9 km od granic fermy. W 

obrębie SOO położony jest Rezerwat Przyrody Baranie Góry oraz Zieluńsko-

Rzęgnowski Oszar Chronionego Krajobrazu. Obszar powołany został w celu ochrony 

cennych siedlisk przyrodnicznych grądu środkowoeuropejskiego i 

subkontynentalnyego oraz ciepłolubnej dąbrowy. 

• Olszyny Rumockie (PLH140010) położony w odległości ok. 16,7 km od granic fermy. W 

obrębie SOO położony jest Rezerwat Przyrody Olszyny Rumockie. Jest to ważny 

obszar ze względu na zachowanie lasów łęgowych. 

Na terenie fermy i w jej najbliższym otoczeniu nie występują drzewa podlegające szczególnej 

ochronie oraz pomniki przyrody objęte ochroną konserwatorską przez Wojewódzkiego 

Konserwatora Przyrody. Teren projektowanej fermy jest obszarem użytkowanym rolniczo, 

pozbawionym roślinności wysokiej. Biorąc pod uwagę formę użytkowania terenu będącego 

przedmiotem inwestycji oraz rodzaj planowanej działalności (produkcja zwierzęca powiązana 

z sektorem rolniczym) można stwierdzić, iż planowane przedsięwzięcie nie będzie wywierać 

szkodliwego wpływu na faunę i florę. 
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Rysunek Lokalizacja fermy drobiu względem najbliższych obszarów podlegających ochronie 

na podstawie ustawy o ochronie przyrody [geoserwis.gdos.gov.pl]. 

4.7. Stan jakości powietrza 
Stan jakości powietrza w rejonie lokalizacji Fermy określony został przez Mazowieckiego 

Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Warszawie Delegatura w Ciechanowie 

jako wartości średnioroczne wynosi: 

− pył zawieszony PM 10 – 19,0 µg/m3, 

− pył zawieszony PM 2,5 – 15,0 µg/m3, 

− dwutlenek siarki – 3,0 µg/m3, 

− dwutlenek azotu – 5,0 µg/m3, 

− tlenek węgla – 310,0 µg/m3, 

− benzene – 0,5 µg/m3, 

− ołów – 0,05 µg/m3. 

4.8. Klimat akustyczny 
 

W celu oceny aktualnych warunków akustycznych w otoczeniu terenu projektowanej Fermy 

drobiu lokalizowanej w miejscowości Dębsk przeprowadzono pomiary hałasu w środowisku 

w porze dziennej w czerwcu 2016 r. 

 

Pomiary przeprowadzono w następujących punktach : 

- na granicy terenu posesji Nieradowo 8 

- na granicy terenu posesji  Nieradowo 12, 

- na granicy terenu posesji  Dębsk 3C. 



ATMOTERM Inżynieria Środowiska Sp. z o. o. 46 

Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego chowie drobiu – brojlera 
kurzego 

 

Pomiary akustyczne w środowisku przeprowadzono w porze dziennej w godzinach 14.00-

15.00. 

 

Metodyka pomiarowa: 

Metoda bezpośrednich pomiarów w terenie, przy użyciu przyrządów pomiarowych 

spełniających wymagania dla przyrządów klasy I. 

 

Przyrządy pomiarowe: 

§ Miernik poziomu dźwięku firmy Bruel&Kjaer typ 2238 posiadający ważne świadectwo 

wzorcowania 4166.1-M24-4180 -1026/14 wydane przez Prezesa Głównego Urzędu 

Miar, 

§ Kalibrator akustyczny firmy typ 4231 firmy Bruel&Kjaer, posiadający ważne świadectwo 

wzorcowania 347/01/2015 wydane przez Laboratorium Wzorcujące SVANTEK w 

Warszawie, ul. Strzygłowska 81,  

§ Zintegrowany miernik parametrów meteorologicznych Kestrel 4000. 

 

Pomiary przeprowadzono przy dobrych warunkach pogodowych bez opadów 

atmosferycznych oraz prędkości wiatru nieprzekraczającej 3,0 m/s.  

 

 

Zakres pomiarów hałasu obejmował określenie: 

- równoważnego poziomu dźwięku A LA eq w dB,  

- maksymalnego poziomu dźwięku A LA max w dB,  

- minimalnego poziomu dźwięku A LA min w dB. 

 

Tabela H1. Wyniki uśrednionych pomiarów hałasu w środowisku w porze dziennej 

Symbol Miejsce pomiaru LAeq 

(dB) 

LAmax 

(dB) 

LAmin 

(dB) 

1 Pomiar na granicy terenu posesji 

Nieradowo 8 

 

42,6 

 

47,1 

 

41,0 

2 Pomiar na granicy terenu posesji  

Nieradowo 12 

 

41,.8 

 

47,3 

 

38,2 

3 Pomiar na granicy terenu posesji  Dębsk 

3C. 

 

46,3 

 

52,1 

 

40,6 
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5. OPIS ISTNIEJĄCYCH W SĄSIEDZTWIE LUB W BEZPOŚREDNIM 
ZASIĘGU ODDZIAŁYWANIA PLANOWANEGO 
PRZEDSIĘWZIĘCIA ZABYTKÓW CHRONIONYCH NA 
PODSTAWIE PRZEPISÓW O OCHRONIE ZABYTKÓW I OPIECE 
NAD ZABYTKAMI 

W obszarze lokalizacji przedsięwzięcia nie stwierdzono obecności dóbr kultury materialnej 

podlegających ochronie, w tym zwłaszcza zabytków i pomników historii podlegających 

ochronie w oparciu o ustawę z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad 

zabytkami. Teren projektowanej inwestycji nie jest położony w strefie ochrony stanowisk 

archeologicznych.  

6. OPIS PRZEWIDYWANYCH SKUTKÓW DLA ŚRODOWISKA W 
PRZYPADKU NIEPODEJMOWANIA PRZEDSIĘWZIĘCIA 

Projektowane przedsięwzięcie nie należy do służących poprawie lub ochronie środowiska. 

Nie jest również inwestycją realizującą cel publiczny. Odstąpienie od realizacji 

przedsięwzięcia należy traktować jako równoznaczne z kontynuacją rolniczego użytkowania 

przedmiotowej nieruchomości, co również w przypadku uprawy gruntów (tzn. nie tylko w 

przypadku intensywnego chowu zwierząt gospodarskich) oddziałuje na środowisko. Cytując 

za Dobrą Praktyką Rolniczą: 

„Powszechnie przyjmuje się, że w warunkach europejskich podstawowym zagrożeniem dla 

środowiska związanym z działalnością rolniczą jest zanieczyszczenie wód a głównymi 

czynnikami skażającymi wody są: 

- azotany skażające wody gruntowe, co ogranicza, lub po przekroczeniu normy, wyklucza ich 

przydatność jako wody pitnej lub używanej do pojenia zwierząt. Związki te, wymyte poza 

zasięg systemu korzeniowego roślin wolno przemieszczają się do wód gruntowych; 

- związki azotu i fosforu powodujące przeżyźnienie (eutrofizacja) wód powierzchniowych 

(rzeki, jeziora i stawy) oraz przybrzeżnych; 

- pozostałości środków ochrony roślin, a także czynniki biologiczne (bakterie i wirusy) 

mogące przenikać do wód gruntowych i powierzchniowych. 

Wśród innych czynników powodujących degradację środowiska glebowego i wodnego, 

związanych z działalnością rolniczą wymienia się: 

- zakwaszanie gleb, wskutek wymywania wapnia i magnezu przez opady atmosferyczne, co 

dodatkowo wzmaga się poprzez stosowanie nawozów mineralnych (głównie azotowych) oraz 

- erozja gleb, która obok utrudnienia uprawy i spadku żyzności gleb powoduje zmywanie 

oraz 

- przemieszczanie do zbiorników wodnych substancji organicznej, a także składników 

awozowych przyśpieszających eutrofizację wód. Zmniejsza się w ten sposób środowiskowa 

rola gleby, polegająca na magazynowaniu wody i składników mineralnych.” 
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Należy podkreślić, że w części przeznaczonej pod inwestycję uprawa zbóż prowadzona jest 

na glebach o klasie bonitacyjnej tj. IV i V, co skutkuje koniecznością stosowania 

intensywnego nawożenia w celu osiągnięcia wymaganej produktywności. W uzupełnieniu 

należy dodać, że użytkowanie gruntów rolnych pod uprawy jest również związane z emisją 

odorów, co powodowane jest magazynowaniem obornika na gruntach uprawnych oraz jego 

aplikowaniem. Emisja substancji złowonnych nasila się okresowo, podobnie jak w przypadku 

chowu zwierząt inwentarskich. W opisywanych uwarunkowaniach można rozważyć czy 

utrata części gruntów przeznaczanych pod uprawy rolne (zboża) na rzecz zabudowy 

inwentarskiej nie będzie zmianą niekorzystną z przyrodniczego punktu widzenia. Grunty 

rolne są bowiem często miejscem bytowania różnych gatunków zwierząt, zwłaszcza ptaków, 

ale należy podkreślić, że awifauna jest szczególnie bogata w przypadku terenów łąkowych, 

ze zróżnicowaną szatą roślinną i różnym stopniem wilgotności podłoża. Ptaki pól uprawnych 

- szczególnie tych wielkoobszarowych - są znacznie uboższe gatunkowo. Jest to zazwyczaj 

kilka typowych gatunków pospolitych, jak pliszka żółta, skowronek, czy bażant. Dopiero 

rozdrobnienie pól, urozmaicenie upraw i występowanie bogatych w roślinność polnych miedz 

zwiększa znacząco różnorodność gatunków. Sytuacja jest korzystniejsza w przypadku 

sąsiedztwa terenów zadrzewionych. W strefach ekotonu las - pole spotkać można gatunki, 

które gniazda zakładają pod osłoną drzew lub w ich zakamarkach a na miejsce zdobywania 

pokarmu wybierają tereny bezdrzewne. Do tej grupy należą kraski, myszołowy, czy kwiczoły. 

Spora jest także grupa wróblowatych (np. kulczyk, srokosz). W opisywanym przypadku 

przewiduje się jednak tylko częściową zmianę sposobu użytkowania terenu rolnego. 

Potencjalne żerowiska ptaków związanych z opisywanym terenem ulegną więc tylko 

nieznacznemu ograniczeniu. W związku z pojawieniem się inwestycji o charakterze 

instalacyjnym na obszarze niezabudowanym w dalszej części Raportu wykazano, że przyjęta 

technologia chowu odznacza się niską emisją hałasu do środowiska, co ma istotne 

znaczenie w kontekście zmiany warunków bytowania lokalnej fauny. Reasumując, 

odstąpienie od realizacji planu inwestycyjnego wnioskodawcy nie oznacza braku 

oddziaływań na środowisko z omawianego terenu. Planowana zmiana sposobu 

wykorzystania części terenu spowoduje pojawienie się instalacyjnych źródeł emisji w miejscu 

dotychczasowych źródeł emisji niezorganizowanej. 

7. OPIS ANALIZOWANYCH WARIANTÓW, W TYM WARIANTU 
PROPONOWANEGO PRZEZ WNIOSKODAWCĘ ORAZ 
RACJONALNEGO WARIANTU ALTERNATYWNEGO WRAZ Z 
UZASADNIENIEM ICH WYBORU 

Analiza wariantów przedsięwzięcia ma na celu ich ocenę pod względem środowiskowym, 

społecznym lub gospodarczym oraz wybór najlepszego z nich. Warianty przedsięwzięcia 

można rozpatrywać dla: 
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§ lokalizacji przedsięwzięcia, w tym właściwego zagospodarowania terenu działki 

inwestycji, 

§ skali przedsięwzięcia, 

§ technologii produkcji, 

§ rozwiązań instalacyjnych, 

§ zastosowania urządzeń ochrony środowiska.  

Ze względu na główne oddziaływanie przedsięwzięcia jaką jest uciążliwość odorowa 

(związana z emisją substancji do środowiska, w tym normowanego amoniaku, siarkowodoru, 

pyłu) w trakcie procesu projektowania przedmiotowej fermy analizie wariantowej poddano: 

§ skalę przedsięwzięcia, 

§ sposób wentylacji budynków inwentarskich,  

§ zastosowanie środków do redukcji emisji amoniaku i odorów. 

7.1. Wariant podstawowy proponowany przez Wnioskodawcę  
Wartościami charakteryzującymi wariant podstawowy proponowany przez Wnioskodawcę 

są: 

1. maksymalna łączna obsada początkowa budynków: 61 000 szt./kurnik/cykl, 

2. rocznie 6 cykli chowu po 41 dni każdy, 

3. łączny czas chowu 5 904 h, 

4. upadki 3,0 % obsady początkowej, 

5. w 32 dniu chowu - ubiórka: 20,3 % obsady, 

6. w 36 dniu chowu następuje ubiórka: ok. 20,5 % obsady, 

7. chów prowadzony jednocześnie we wszystkich kurnikach, 

8. każdy z kurników wyposażony zostanie w system wentylacji mieszanej: wentylacja 

dachowa i boczna-szczytowa: 

− 14 wentylatorów dachowych o wydajności 13 220 m3/h każdy, zlokalizowanych na 

wysokości h = 7,4 m, o średnicy d = 0,9 m, typ wylotu: pionowy otwarty, 

− 8 wentylatorów szczytowych o wydajności 34 000 m3/h każdy, zlokalizowanych na 

wysokości h = 1,5 m, o wymiarach F(1,4 m x,1,4 m), typ wylotu: boczny, 

9. po każdym zakończonym cyklu chowu wykonywane będzie mycie i dezynfekcja 

kurników łącznie przez ok. 2 856 godzin/rok (87 60 godz./rok – 5 904 godzin/rok= 2 

856 godzin/rok), 

10. stosowanie preparatu np. dezamonium w każdej fazie chowu ograniczającego 

emisję amoniaku i odorów o 50%, 

11. wzdłuż dróg wewnętrznych fermy planowana jest lokalizacja instalacji kanalizacji 

deszczowej wraz z koszami filtracyjnymi w studzienkach oraz separatorem 

ropopochodnych i drenażem rozsączającym oczyszczone wody opadowe. Kosze 
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filtracyjne zapewniać będą pierwszy stopień podczyszczania, natomiast dzięki 

instalacji separatora ropopochodnych odprowadzane wody opadowe spełniać będą 

normy jakości dla wód odprowadzanych do ziemi.  

Proponowany wariant spełnia wymagania w zakresie ochrony środowiska i zdrowia ludzi. W 

każdym punkcie terenu poza terenem inwestycji dotrzymane są dopuszczalne wartości 

odniesienia dla emitowanych substancji. Wielkości obsady kurników w każdym cyklu chowu 

spełniają wymagania ustawowe w odniesieniu do zasiedlenia w kg/m2 powierzchni użytkowej 

poszczególnych budynków inwentarskich. Technologia produkcji i wykonania budynków 

inwentarskich, planowane do stosowania substancje i materiały, wyposażenie są zgodne z 

BAT (najlepszej dostępnej techniki) oraz Best Available Techniques(BAT) for Intensive 

Rearing of Poultry and Pigs – Final Draft – August 2015. Wariant proponowany przez 

Wnioskodawcę uwzględnia następujące rozwiązania: 

− nowoczesne rozwiązania techniczne i ekonomiczne, w tym zastosowanie 

wysokosprawnej wentylacji pomieszczeń, elektroniczne sterowanie procesami i 

temperaturą, 

− monitoring stężeń amoniaku i dwutlenku węgla w budynkach inwentarskich, 

− nie powoduje przekroczenia standardów emisyjnych i imisyjnych jakości środowiska, 

− zapewnia ochronę przed zanieczyszczeniami gleby, wody i powietrza, 

− zapewnia ochronę przed uciążliwością powodowaną przez hałas i wibracje, 

− ogranicza oddziaływanie odorowe poprzez zastosowane metody pośrednie ograniczenia 

emisji amoniaku i odorów z pomieszczeń inwentarskich (Dezamonium), 

− zapewnia bezpieczną dla środowiska gospodarkę obornikiem poprzez wykorzystanie go, 

w sezonie wegetacyjnym, do racjonalnego nawożenia pól rolników (z którymi 

wnioskodawca zawrze umowy długoterminowe) zgodnie z planami nawożenia 

zaopiniowanymi przez okręgową stację chemiczno-rolniczą, 

− zapewnia dostęp do drogi publicznej. 

Proponowany rodzaj działalności w systemie ściółkowym o obsadzie 610 000 szt./cykl, 

wynika z aktualnej sytuacji na rynku ekonomicznym, która ma znaczenie z punktu widzenia 

opłacalności przedsięwzięcia.  

7.2. Wariant racjonalny alternatywny 
Wariantem racjonalnym alternatywnym w stosunku do wariantu podstawowego jest 

zwiększenie liczby cylki chowu drobiu – brojlera kurzego do 7 cylki w roku. Nie ulega zmianie 

technologia chowu. W stosunku do wariantu podstawowego opisanego w pkt. 7.1. zmianie 

ulega podpunkt 2, 3 i 9. 

Punkt 2 
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Rocznie 7 cykli chowu po 41 dni każdy. 

Punkt 3 

Łączny czas chowu 6 888 h. 

Punkt 9 
Po każdym zakończonym cyklu chowu wykonywane będzie mycie i dezynfekcja kurników 

łącznie przez ok. 1 872 godzin/rok (8 760 godz./rok - 6 888 godzin/rok = 1 872 godzin/rok). 

Wariant racjonalny alternatywny spełnia wymagania w zakresie ochrony środowiska i 

zdrowia ludzi. 

7.3. Porównanie analizowanych wariantów  
W tabelach dokonano porównania: 

Ø wielkości charakterystycznych związanych z procesem chowu brojlerów, 

dopuszczalne dla przedmiotowej fermy dla wariantu proponowanego przez 

Wnioskodawcę oraz racjonalnego wariantu alternatywnego, 

Ø wielkości emisji zanieczyszczeń z przedmiotowej fermy dla wariantu proponowanego 

przez Wnioskodawcę oraz racjonalnego wariantu alternatywnego, 

Ø wielkości stężeń zanieczyszczeń z przedmiotowej fermy dla wariantu 

proponowanego przez Wnioskodawcę oraz racjonalnego wariantu alternatywnego. 
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Tabela Wielkości charakterystyczne związane z procesem chowu brojlerów: wariant proponowany przez Wnioskodawcę oraz racjonalny wariant 
alternatywny. 

Parametry charakterystyczne chowu brojlerów Wariant podstawowy proponowany 
przez Wnioskodawcę Racjonalny wariant alternatywny 

Ilość budynków inwentarskich szt. 10 10 

Obsada w budynku inwentarskim szt./kurnik/cykl 61000 61000 

Ilość cykli produkcyjnych w roku 6 7 

Łączny czas chowu  h/rok 5 904 6 888 

Obsada całkowita – ilość brojlerów na fermie 
szt./cykl 610 000 610 000 

szt./rok 3 660 000 4 270 000 

Zużycie wody do pojenia ptaków i zraszania 
kurników 

m3/instalację/cykl 5 185 5 185 

m3/instalację/rok 31 100 36 295 

Zużycie wody do mycia i dezynfekcji kurników  
m3/instalację/cykl 30 30 

m3/instalację/rok 180 210 

Zużycie wody do płukania złoża filtracyjnego na 
stacji uzdatniania wody m3/dobę, (co 2 dzień) 5 5 

Zużycie paszy  
Mg/instalację/cykl 2 379 2 379 

Mg/instalację/rok 14 274 16 653 

Zużycie energii elektrycznej MWh/instalację/rok 13,54 15,8 

Zużycie gazu płynnego m3/instalację/rok 1 622 1 892 

Ilość zużytej słomy 
Mg/instalację/cykl 36,6 36,6 

Mg/instalację/ rok 219,6 256,2 

Ilość powstającego obornika  
Mg/instalację/cykl 1 037 1 037 

Mg/instalację/ rok 6 222 7 259 
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Środki redukujące emisję amoniaku Będą stosowane preparaty do redukcji 
amoniaku i odorów. 

Będą stosowane preparaty do 
redukcji amoniaku i odorów.. 

System wentylacji 

dachowej 

14 wentylatorów dachowych o 
wydajności 13 220 m3/h każdy, 

zlokalizowanych na wysokości h = 7,4 
m, o średnicy d = 0,9 m, typ wylotu: 

pionowy otwarty 

14 wentylatorów dachowych o 
wydajności 13 220 m3/h każdy, 

zlokalizowanych na wysokości h = 
7,4 m, o średnicy d = 0,9 m, typ 

wylotu: pionowy otwarty 

boczno-szczytowej 

8 wentylatorów szczytowych o 
wydajności 34 000 m3/h każdy, 

zlokalizowanych na wysokości h = 1,5 
m, o wymiarach F(1,4 m x 1,4 m), typ 

wylotu: boczny. 

8 wentylatorów szczytowych o 
wydajności 34 000 m3/h każdy, 

zlokalizowanych na wysokości h = 
1,5 m, o wymiarach F(1,4 m x 1,4 

m), typ wylotu: boczny. 

System kanalizacji deszczowej 

Wzdłuż dróg wewnętrznych wykonanie 
systemu kanalizacji deszczowej wraz z 
koszami filtracyjnymi w studzienkach 
oraz separatorem ropopochodnych i 
drenażem rozsączającym oczyszczone 
wody opadowe. 

Wzdłuż dróg wewnętrznych 
wykonanie systemu kanalizacji 

deszczowej wraz z koszami 
filtracyjnymi w studzienkach oraz 
separatorem ropopochodnych i 

drenażem rozsączającym 
oczyszczone wody opadowe. 
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Tabela Wielkości rocznej emisji zanieczyszczeń z przedmiotowej fermy dla wariantu proponowanego przez Wnioskodawcę oraz racjonalnego 
wariantu alternatywnego. 
 

Nazwa zanieczyszczenia Wariant podstawowy proponowany 
przez Wnioskodawcę [Mg] 

Wariant alternatywny 
[Mg] 

Amoniak  10,28 12 
Siarkowodór  0,414 0,483 
Pył ogółem  14,79 17,25 
PM 10 14,33 16,71 
PM 2,5 1,94 2,210 
Dwutlenek siarki  0,0842 0,098 
Tlenki azotu, jako NO2 0,561 0,652 
Tlenek węgla  0,398 0,461 
Węglowodory aromatyczne  0,001262 0,001174 
Węglowodory alifatyczne  0,00451 0,00422 
Benzen  0,0001119 0,0001047 
Odory [Gou/rok] 1528 1780 
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8. PROGNOZOWANE WIELKOSCI EMISJI I ODDZIAŁYWANIE 
PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO W FAZIE BUDOWY 

8.1. Zakres planowanych prac budowlanych 
Realizacja planowanego przedsięwzięcia nie wymaga przeprowadzenia prac rozbiórkowych. 

Na terenie planowanego przedsięwzięcia w miejscu budowy obiektów inwentarskich grunty 

nie podlegają ochronie prawnej przed przeznaczeniem na cele nie rolne i nieleśne na 

podstawie przepisów ustawy z dnia 3 lutego 1995 roku o ochronie gruntów rolnych i leśnych. 

Realizacja obiektów wymaga wykonania prac ziemnych i budowlanych w postaci: 

− wykonania wykopów pod fundament budynków inwentarskich, 

− budowy obiektów inwentarskich w technologii tradycyjnej tj. ściany z pustaka 

ceramicznego, pokrycie dachowe z blachy fałdowanej, 

− wykonania płyt fundamentowych pod silosy paszowe o powierzchni ok. 36,0 m2 oraz 

posadowienie silosów paszowych  

− wykonania terenów utwardzonych przed obiektami inwentarskimi, 

− wykonania płyt fundamentowych pod zbiorniki na gaz oraz posadowienie na każdej z 

nich zbiorników o pojemności 6400 l każdy, 

− wykonanie wykopów pod fundament pod budynek socjalno-biurowy i budynek 

techniczny, 

− budowy w/w obiektów w technologii tradycyjnej tj. ściany z pustaka ceramicznego, 

pokrycie dachowe z blachy fałdowanej ; 

− prac ziemnych związanych z wykonaniem instalacji gazu, energii elektrycznej, sieci 

wodociągowej, kanalizacyjnej zakończonej szczelnymi zbiornikami bezodpływowymi na 

ścieki przemysłowe i bytowe, 

− wykonanie szczelnej powierzchni parkingowej na 5 samochodów osobowych, 

− wykonane powierzchni utwardzonej ogółem ok. 11 690 m2. 

Zakłada się ze przy realizacji wszystkich założeń powstanie ok. 3 500 m 3 gruntu. Realizacja 

planowanego przedsięwzięcia nie wymaga:  

− usunięcia roślinności średniej, wysokiej, 

− przebudowy urządzeń melioracyjnych. 

W tabeli poniżej przedstawiono listę potencjalnych oddziaływań, które mogą pojawić się w 

trakcie realizacji omawianej inwestycji. W tabeli uwzględniono czas, zasięg, intensywność 

oraz trwałość poszczególnych oddziaływań. 
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Tabela Lista potencjalnych oddziaływań na środowisko w fazie budowy. 
Nr Element Oddziaływania niekorzystne Oddziaływania korzystne 
  Z NZ K D OD NO L R Z NZ K D L R 

Przyrodnicze 
1 Wody powierzchniowe - 0 0 - 0 - 0 - - - - - - - 
2 Wody podziemne - - - - - - - - - - - - - - 
3 Jakość powietrza - X X - X - X - - - - - - - 
4 Klimat powietrza - - - - - - - - - - - - - - 
5 Klimat akustyczny (hałas i wibracje) - X X - X - X - - - - - - - 

6 Gleby i powierzchnia ziemi (w tym 
odpady) - X X -  - X - - - - - - - 

7 Lasy - - - - - - - - - - - - - - 
8 Fauna i flora - 0 - - X - - - - - - - - - 

9 Przestrzenne i punktowe formy 
ochrony przyrody - - - - - - - - - - - - - - 

Społeczno-gospodarcze i zdrowie ludzi 
1 Warunki BHP - - - - - - - - - - - - - - 
2 Zatrudnienie - - - - - - - - - X X - X - 

 

Oznaczenia: X - oddziaływanie występuje Z - znaczące K - krótkotrwałe OD - odwracalne L - lokalne 
 - - brak oddziaływania NZ - nieznaczące D - długotrwałe NO - nieodwracalne  R - regionalne 
 0 - oddziaływanie pomijalnie małe     
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8.2. Gospodarka odpadami 
Podczas budowy będą powstawały odpady związane z wykonywaniem wykopów pod 

projektowane budynki kurników oraz z funkcjonowaniem placu budowy. Wytwarzane odpady 

na etapie budowy można podzielić na: 

− odpady o charakterze budowlanym, 

− odpady bytowo-gospodarcze. 

Odpady wytwarzane podczas budowy to głównie: 

− resztki stali zbrojeniowej, blach, rur stalowych i żeliwnych, 

− odpady betonu, rur i elementów betonowych, 

− elementy z tworzyw sztucznych, 

− odpady szkła i materiałów ceramicznych (glazura, terakota), 

− odpady drewniane, 

− puszki po farbach, środkach antykorozyjnych, smarach i innych środkach, 

− folia i tworzywa sztuczne, 

− zaolejone czyściwo, szmaty itp. 

Sposób postępowania z wytwarzanymi odpadami będzie zróżnicowany, podobnie jak i 

czasokres ich usuwania z terenu inwestycji. Wykaz odpadów wytwarzanych w fazie budowy: 

• odpady farb i lakierów inne niż wymienione w 08 01 11 (kod 08 01 12) – 0,2 Mg, 

• odpadowe kleje i szczeliwa inne niż wymienione w 08 04 09 (kod 08 04 10) – 0,2 Mg, 

• opakowania z papieru i tektury (kod 15 01 01) – 0,2 Mg,  

• opakowania z tworzyw sztucznych (kod 15 01 02) – 0,2 Mg,  

• opakowania z drewna (kod 15 01 03) – 0,2 Mg,  

• opakowania z metali (kod 15 01 04) – 0,2 Mg,  

• opakowania wielomateriałowe (kod 15 01 05) – 0,2 Mg,  

• zmieszane odpady opakowaniowe (kod 15 01 06) – 0,2 Mg,  

• opakowania ze szkła (kod 15 01 07) – 0,12 Mg,  

• opakowania z tekstyliów (kod 15 01 09) – 0,12 Mg,  

• sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania ochronne inne niż 

wymienione w 15 02 02 (kod 15 02 03) – 0,4 Mg,  

• drewno (kod 17 02 01) – 4,0 Mg,  

• szkło (kod 17 02 02) – 0,04 Mg,  

• tworzywa sztuczne (kod 17 02 03) – 0,2 Mg,  

• żelazo i stal (kod 17 04 05) – 0,4 Mg,  

• mieszaniny metali (kod 17 04 07) – 0,2 Mg,  
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• gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03 (kod 17 05 04) – ok. 3 

500 m3 tj. ok. 8 750 Mg, 

• zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 

17 09 02 i 17 09 03 (kod 17 09 04) – 2 Mg, 

• niesegregowane odpady komunalne 20 03 01 – 0,5 Mg. 

W trakcie budowy w największej ilości powstaną masy usuwanej ziemi. Zgodnie z art. 2 ust. 

3 ustawy z dnia 14 grudnia 2 012 r. o odpadach: przepisów ustawy nie stosuje się do 

niezanieczyszczonej gleby i innych materiałów występujących w stanie naturalnym, 

wydobytych w trakcie robót budowlanych, pod warunkiem, że materiał ten zostanie 

wykorzystany do celów budowlanych w stanie naturalnym na terenie, na którym został 

wydobyty. Masy ziemne zostaną wykorzystane do niwelacji terenu w obrębie projektowanej 

Fermy. 

Tabela Sposób i miejsce magazynowania odpadów powstających w fazie budowy. 
KOD RODZAJ ODPADU SPOSÓB I MIEJSCE MAGAZYNOWANIA 

08 01 12 Odpady farb i lakierów inne niż 
wymienione w 08 01 W pojemnikach z tworzywa sztucznego w 

obrębie wydzielonej części terenu przedmiotowej 
Fermy Drobiu  08 04 10 

Odpadowe kleje i szczeliwa 
inne niż wymienione w 08 04 
09 

15 01 01 Opakowania z papieru i tektury 

W kontenerze lub koszu stalowym w obrębie 
wydzielonej części terenu przedmiotowej Fermy 
Drobiu  

15 01 02 Opakowania z tworzyw 
sztucznych 

15 01 03 Opakowania z drewna 

15 01 04 Opakowania z metali 

15 01 05 Opakowania wielomateriałowe 

15 01 06 Zmieszane odpady 
opakowaniowe 

15 01 07 Opakowania ze szkła 

15 01 09 Opakowania z tekstyliów 

15 02 03 

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

W pojemniku metalowym w obrębie wydzielonej 
części terenu przedmiotowej Fermy Drobiu 

17 02 01 Drewno W kontenerze stalowym w obrębie wydzielonej 
części terenu przedmiotowej Fermy Drobiu  17 02 02 Szkło 

17 02 03 Tworzywa sztuczne 
W pojemniku metalowym w obrębie wydzielonej 
części terenu przedmiotowej Fermy Drobiu 17 04 05 Żelazo i stal 

17 04 07 Mieszaniny metali 
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KOD RODZAJ ODPADU SPOSÓB I MIEJSCE MAGAZYNOWANIA 

17 09 04 

Zmieszane odpady z budowy, 
remontów i demontażu inne niż 
wymienione w 17 09 01, 17 09 
02 i 17 09 03 

W kontenerze stalowym w obrębie wydzielonej 
części terenu przedmiotowej Fermy Drobiu 

20 03 01 Niesegregowane odpady 
komunalne 

W pojemnikach metalowych lub z tworzywa 
sztucznego w obrębie wydzielonej części terenu 
przedmiotowej Fermy Drobiu 

 
Odpady powstające w fazie budowy będą powstawać w wyniku działalności firmy 

świadczącej usługę w zakresie budowy obiektu, będącego przedmiotem raportu o 

oddziaływaniu na środowisko. Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 32 ustawy z dnia 14 grudnia 2 012 r. 

o odpadach – wytwórcą odpadów powstających w wyniku świadczenia usług w zakresie 

budowy obiektów jest podmiot, który świadczy usługę, chyba że umowa o świadczenie usługi 

stanowi inaczej.  
 

Sposób transportu odpadów powstających w fazie budowy 
Wnioskodawca nie będzie we własnym zakresie transportować odpadów powstających w 

fazie budowy. Transport odpadów powstających w fazie budowy odbywać się będzie zgodnie 

z zasadami określonymi w ustawie z dnia 14 grudnia 2 012 r. o odpadach, ze szczególnym 

uwzględnieniem art. 24, tj.: 

• transport odpadów odbywa się zgodnie z wymaganiami w zakresie ochrony 

środowiska oraz bezpieczeństwa życia i zdrowia ludzi, w szczególności w sposób 

uwzględniający właściwości chemiczne i fizyczne odpadów, w tym stan skupienia, 

oraz zagrożenia, które mogą powodować odpady, 

• transport odpadów niebezpiecznych odbywa się z zachowaniem przepisów 

obowiązujących przy transporcie towarów niebezpiecznych, 

• zlecający usługę transportu odpadów jest obowiązany wskazać transportującemu 

odpady wykonującemu usługę miejsce przeznaczenia odpadów oraz posiadacza 

odpadów, do którego należy dostarczyć odpady, 

• transportujący odpady jest obowiązany dostarczyć odpady do miejsca przeznaczenia 

odpadów i przekazać je posiadaczowi odpadów, wskazanemu przez zlecającego 

transport odpadów, 

• transportujący odpady wykonujący usługę umieszcza indywidualny numer rejestrowy 

na dokumentach związanych z tą usługą. 

Sposób dalszego postępowania z odpadami powstającymi w fazie budowy 
Odpady powstające w fazie budowy (o kodach: 08 01 12, 08 04 10, 15 01 01, 15 01 02, 15 

01 03, 15 01 04, 15 01 05, 15 01 06, 15 01 07, 15 01 09, 15 02 03, 17 02 01, 17 02 02, 17 02 

03, 17 04 05, 17 04 07, 17 09 04, 20 03 01), będą powstawać w wyniku działalności firmy 
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świadczącej usługę w zakresie budowy obiektu, będącego przedmiotem raportu o 

oddziaływaniu na środowisko. Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 32 ustawy z dnia 14 grudnia 2 012 r. 

o odpadach – wytwórcą odpadów powstających w wyniku świadczenia usług w zakresie 

budowy obiektów jest podmiot, który świadczy usługę, chyba że umowa o świadczenie usługi 

stanowi inaczej. Zakłada się, że wytwórcą powstających w fazę budowy odpadów będzie 

firma zewnętrzna. Na obecnym etapie postępowania nie została wybrana firma, która będzie 

wykonawcą robót budowlanych. Zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 14 grudnia 2 012 r. 

odpadach sposób postępowania z odpadami winien być oparty o poniższą hierarchię 

postępowania: 

• zapobieganie powstawaniu odpadów, 

• przygotowanie do ponownego użycia, 

• recykling, 

• inne procesy odzysku, 

• unieszkodliwianie. 

Zgodnie z art. 18 ust. 2 wspomnianej ustawy: odpady, których powstaniu nie udało się 

zapobiec, posiadacz odpadów w pierwszej kolejności jest obowiązany poddać odzyskowi. 

Zgodnie z art. 18 ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2 012 r. odpadach: odpady, których 

poddanie odzyskowi nie było możliwe (…) posiadacz odpadów jest obowiązany 

unieszkodliwiać. Zgodnie z art. 18 ust. 6 wspomnianej ustawy: składowane powinny być 

wyłącznie te odpady, których unieszkodliwienie w inny sposób było niemożliwe. 

Masy ziemne  
W trakcie budowy będą prowadzone wykopy pod fundamenty. W związku z prowadzeniem 

wykopów będą powstawały masy ziemne. Szacuje się ilość mas ziemnych na ok. 3 500 m3 tj. 

ok. 8 750 Mg. Masy ziemne zostaną wykorzystane w miejscu ich powstawania do niwelacji 

terenu po zakończeniu przedsięwzięcia. Sposób wykorzystania mas ziemnych zostanie 

określony w pozwoleniu na budowę. 

8.3. Gospodarka wodno-ściekowa 
W fazie budowy występować będzie zapotrzebowanie wody na następujące cele: 

− socjalno-bytowe 

− technologiczne, w tym m.in. do: 

- zwilżania betonu w czasie wiązania, 

- czynności porządkowych na zapleczu budowy oraz na terenie realizowanego obiektu, 

- inne cele wynikające z potrzeb prowadzenia placu budowy; 

− przeciwpożarowe.  
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Zatrudnieni pracownicy będą korzystać z toalet przenośnych. Woda dla ww. potrzeb będzie 

pobierana z własnego ujęcia. Z dostępnych danych (dla podobnych placów budów), można 

przyjąć, że zużycie wody wyniesie w fazie realizacji: 

- dla celów socjalno bytowych i technologicznych, q = ok. 10 dm3/s, 

- dla celów przeciwpożarowych ok. q = 15 dm3/s tj. Q = ok. 54 m3/h. 

8.4. Wpływ na środowisko gruntowo-wodne 
W fazie budowy największe obciążenie dla środowiska stanowić będzie kopanie i wylewnie 

ław fundamentowych oraz uzbrojenie terenu, polegające na budowie infrastruktury: sieci 

wodociągowej, gazowej i elektrycznej. Uciążliwości te związane będą z prowadzonymi 

wykopami i pracą maszyn roboczych. Przewidywane w założeniach projektowych 

posadowienie i zagłębienie budynków od 0,8 do 1 m. Zgodnie z Opinią hydrogeologiczną, na 

terenie projektowanej fermy ze względu na hipsometrię terenu, zwierciadło wód gruntowych 

pierwszego poziomu wodononiego zalega ok. 13,5 m p.p.t., zatem nie ma potrzeby 

wykonywania odwodnienia terenu na czas budowy. Ewentualne rozlewy substancji 

ropopochodnych, spowodowane awarią sprzętu budowlanego, samochodów itp. powinny być 

natychmiast zlokalizowane i usunięte, co zabezpieczy środowisko gruntowo – wodne przed 

zanieczyszczeniem.Do rozwiązań minimalizujących ryzyko zanieczyszczenia wód 

podziemnych podczas prowadzenia robót budowlanych (wykopów) należeć będą:  

- sprawna organizacja robót budowlanych, 

- przestrzeganie odpowiedniej i terminowej konserwacji maszyn co pozwoli na uniknięcie 

wycieków paliw, olejów lub innych płynów eksploatacyjnych, a tym samym 

przedostawania się ich do gleby i wód podziemnych, 

- uszczelnienie powierzchni terenu zaplecza budowy poprzez ułożenie płyt betonowych, 

- przechowywanie paliw, olejów i smarów w szczelnych pojemnikach, 

- zbieranie w sposób selektywny powstających odpadów i ich wywóz na bieżąco. 

8.5. Wpływ na powierzchnię ziemi, rośliny, grzyby, siedliska przyrodnicze 
Realizacja przedsięwzięcia nie spowoduje konieczności usuwania drzew. Ziemia z wykopów 

zostanie zagospodarowana we własnym zakresie, do niwelacji terenu w obrębie fermy. 

Teren fermy jest obszarem użytkowanym rolniczo, pozbawionym roślinności wysokiej. W 

trakcie przeprowadzenia wizji lokalnej nie stwierdzono występowania cennych siedlisk 

przyrodniczych. 

8.6. Emisa substancji do atmosfery 
Źródłami emisji do powietrza w fazie budowy jest praca sprzętu budowlanego i ruch 

pojazdów po terenie. Emisje pochodzącą z placu budowy określono za pomocą metodyki 

zawartej w opracowaniach NPI National Pollutant Inventory - Emission estimation technique 

manual for Cambustion engines Version 3.0 June 2008. 
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Prace czysto budowlane 
Przyjęto, że łączna moc jednocześnie użytkowanego sprzętu na terenie budowy wyniesie N 

= 200 kW; łączny roczny czas pracy 1600 godzin, współczynnik jednoczesności = 0,5. 

Emisja tlenków azotu NOx 

xNOE  = 0,012 kg/kWh x 200 kW x 1600 h/a x 0,5 = 1,92 Mg/a 

Emisja dwutlenku azotu NO2 
Do celów obliczeniowych przyjęto, zgodnie z danymi literaturowymi (Merkisz, Tiszczenko), 

że zawartość dwutlenku azotu w spalinach wynosi do 20 %. 

2NOE  = 0,2 x 1,92 Mg/rok = 0,38 Mg/a 

Emisja tlenku węgla CO 

COE  = 0,0036 kg/kWh x 200 kW x 1600 h/a x 0,5 = 0,58 Mg/a 

Emisja dwutlenku siarki SO2 

2SOE  = 0,0000075 kg/kWh x 200 kW x 1600 h/a x 0,5 = 0,0012 Mg/a 

Emisja węglowodorów (VOC) 

VOCE  = 0,0016 kg/kWh x 200 kW x 1600 h/a x 0,5 = 0,26 Mg/a 

Wywóz ziemi oraz przywóz betonu i innych materiałów 
Przewiduje się wjazd ok. 4 pojazdów ciężarowych w ciągu 16 godzin dziennie. Przyjęto, iż 

średnia droga przejazdu jednego samochodu wynosić będzie ok. 600 m. Przy średnim 

zużyciu paliwa, wynoszącym ok. 0,4 dm3/km, wielkość emisji wyniesie: 

Emisja tlenków azotu NOx 

xNOE  = 23 kg/m3 x 0,0004 m3/km x 0,6 km/16 h x 4 kursy = 0,0221 kg/16 h  

Emisja dwutlenku azotu NO2 

Do celów obliczeniowych przyjęto, zgodnie z danymi literaturowymi (Merkisz, Tiszczenko), 

że zawartość dwutlenku azotu w spalinach wynosi do 20 %. 

2NOE  = 0,2 x 0,0221 kg/16 h = 0,00442 kg/16 h  

Emisja tlenku węgla CO 

COE  = 6,8 kg/m3 x 0,0004 m3/km x 0,6 km/16 h x 4 kursy = 0,00653 kg/16 h  

Emisja dwutlenku siarki SO2 

2SOE  = 0,017 kg/m3 x 0,0004 m3/km x 0,6 km/16 h x 4 kursy = 0,0000163 kg/16 h 

Emisja węglowodorów (VOC) 

VOCE  = 1,8 kg/m3 x 0,0004 m3/km x 0,6 km/16 h x 4 kursy = 0,00173 kg/16 h 

Emisja pyłu zawieszonego PM10 
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10PME  = 1,8 kg/m3 x 0,0004 m3/km x 0,6 km/16 h x 4 kursy = 0,00173 kg/16 h 

8.7. Hałas 
W fazie budowy głównymi źródłami hałasu na terenie inwestycji będą pracujące maszyny 

budowlane i samochody ciężarowe. Parametry akustyczne maszyn budowlanych obliczono 

na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 15 lutego 2006 r. zmieniającego 

rozporządzenie w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń używanych na zewnątrz 

pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do środowiska. Parametry akustyczne samochodów 

ciężarowych na terenie inwestycji określono zgodnie z Dyrektywą 2002/49/WE Parlamentu 

Europejskiego i Rady z dnia 25 czerwca 2002 r. odnosząca się do oceny i zarządzania 

poziomem hałasu w środowisku określono wg francuskiej krajowej metody obliczeń”NMPB-

Routes - 96 (SETRA-CERTU-LCPC-CSTB)”, określonej w”Arrêté du 5 mai 1995 relatif au 

bruit des infrastructures routières, Journal Officiel du 10 mai 1995, art. 6” i francuskiej 

normie”XPS 31-133”. W odniesieniu do danych wejściowych dotyczących emisji, te 

dokumenty odsyłają do”Guide du bruit des transports terrestres, fascicule prévision des 

niveaux sonores, CETUR 1980”. W ramach zwalczania hałasu komunikacyjnego od 

kilkudziesięciu lat normy europejskie obniżają dopuszczalne wartości poziomów dźwięku, 

nastąpił również znaczący postęp techniczny w konstrukcji układów napędowych i opon na 

skutek czego hałas generowany przez samochody ciężarowe spadł średnio o 3 dB, co 

uwzględniono przy określaniu parametrów emisyjnych. 

W takcie prac budowlanych  
Założenia dotyczące pracy maszyn budowlanych w czasie budowy inwestycji: przyjęto pracę 

maszyn budowlanych o mocy 200 kW, z uwzględnieniem współczynnika jednoczesności 0,5. 

Równoważny poziom mocy akustycznej w ciągu 8 najniekorzystniejszych godzin pory dnia 

będzie wynosił LAW = 104,3 dB. Założenia dotyczące ilości samochodów ciężarowych to 4 

samochody ciężarowe /16h na odcinku ok. 600 m po terenie obiektu: 

§ w ciągu 8 najmniej korzystnych godzin pory dziennej przyjęto 3 samochody 

ciężarowe/8h, 

§ brak ruchu pojazdów ciężarowych w porze nocnej. 

Równoważny poziom mocy akustycznej w ciągu 8 najniekorzystniejszych godzin pory dnia 

samochodów ciężarowych poruszających się po terenie inwestycji podczas realizacji wynosi 

LAW = 85,7 dB. 

Wpływ emisji hałasu w fazie budowy 
Organizacja placu budowy powinna zapewnić nie tylko sprawne przeprowadzenie prac 

budowlanych, ale również ograniczenie uciążliwości powodowanych emisją hałasu poprzez: 
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§ zastosowanie nowoczesnego i sprawnego technicznie sprzętu budowlanego oraz 

środków transportu spełniających wymagania aktualnych przepisów odnośnie emisji 

hałasu, 

§ należy zadbać o dobry stan techniczny używanego sprzętu i jego bieżącą 

konserwację i przeglądy techniczne, 

§ w miarę możliwości urządzenia emitujące hałas o dużym natężeniu nie powinny 

pracować równocześnie, 

§ drogi dojazdowe należy utrzymywać w należytym stanie technicznym, 

§ głośne prace budowlane należy ograniczyć do pory dziennej, o ile nie koliduje to z 

bezpieczeństwem i technologią budowy, 

§ pojazdy poruszające się po placu budowy i na drogach dojazdowych, powinny mieć 

ustalone trasy przejazdu i ustaloną organizację ruchu zapewniającą ograniczenie 

możliwości niekontrolowanego poruszania się. 

Uciążliwości w zakresie hałasu związane z pracami budowlanymi będą miały charakter 

krótkotrwały i okresowy oraz ustaną po zakończeniu robót. 

9. PROGNOZOWANE WIELOŚCI EMISJI I ODDZIAŁYWANIE 
PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO W FAZIE 
EKSPLOATACJI 

9.1. Źródła oddziaływania 
Etap użytkowania projektowanej fermy drobiu brojlera kurzego będzie źródłem: 

- emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych, 

- emisji hałasu 

- ścieków 

- odpadów 

- produkcji nawozu organicznego (obornika). 

W tabeli poniżej przedstawiono listę potencjalnych oddziaływań, które mogą pojawić się na 

etapie eksploatacji omawianego przedsięwzięcia. W tabeli uwzględniono czas, zasięg, 

intensywność oraz trwałość poszczególnych oddziaływań. 
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Tabela Lista potencjalnych oddziaływań na środowisko w fazie eksploatacji 
Nr Element Oddziaływania niekorzystne Oddziaływania korzystne 

  Z NZ K D OD NO L R Z NZ K D L R 
Przyrodnicze 

1 Wody powierzchniowe - X - X X - X - - - - - - - 
2 Wody podziemne - X - 0 - 0 - - - - - - - - 
3 Jakość powietrza X - - X X - X - - - - - - - 
4 Klimat powietrza - - - - - - - - - - - - - - 
5 Klimat akustyczny (hałas i wibracje) - X X 0 0 - 0 - - - - - - - 

6 Gleby i powierzchnia ziemi (w tym 
odpady) - X - X X - X - - - - - - - 

7 Lasy - - - - - - - - - - - - - - 
8 Fauna i flora - - - - - - - - - - - - - - 

9 Przestrzenne i punktowe formy 
ochrony przyrody - - - - - - - - - - - - - - 

Społeczno-gospodarcze i zdrowie ludzi 
1 Warunki BHP/ zdrowie ludzi - - - - - - - - - - - - - - 
2 Zatrudnienie - - - - - - - - - - - X X - 

 

Oznaczenia: X - oddziaływanie występuje Z - znaczące K - krótkotrwałe OD - odwracalne L - lokalne 
 - - brak oddziaływania NZ - nieznaczące D - długotrwałe NO - nieodwracalne  R - regionalne 
 0 - oddziaływanie pomijalnie małe     
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9.2. Zanieczyszczenia atmosfery 
Wskaźniki emisji świeżego pomiotu, azotu oraz amoniaku, a także fosforu z ferm kur i 

indyków, stosowane do oceny oddziaływania ferm drobiarskich na środowisko, muszą być 

ciągle aktualizowane z uwagi na 1: 

a duży potęp genetyczny w wydajności ptaków przejawiający się w szybszym tempie 

wzrostu (krótszy okres odchowu) oraz w lepszym wykorzystaniu składników 

pokarmowych paszy; 

b doskonalenie żywienia ptaków poprzez lepsze bilansowanie aminokwasów (dodatek 

aminokwasów czystych tj. lizyny, metioniny, treoniny i waliny; stosowanie formuły 

aminokwasów strawnych), zmniejszenie zawartości białka ogólnego i składników 

mineralnych (szczególnie Ca, P, Na i Cl) oraz stosowanie dodatków paszowych 

(głównie enzymów) zwiększających przyswajalność składników pokarmowych; 

c stosowanie coraz wyższego standardu technicznego urządzeń technologicznych w 

pomieszczeniach (BAT), poprawiających mikroklimat (sprawniejsza wentylacja) oraz 

eliminujący straty wody do obornika (mniejsza jego wilgotność). 

Przedstawione powyżej czynniki pozwoliły na skrócenie okresu odchowu kurcząt brojlerów 

do około 35-41 dni i zmniejszenie zużycia paszy na 1 kg wyprodukowanego żywca. 

9.2.1. Podział źródeł emisji substancji do powietrza 
Na etapie użytkowania instalacji do chowu drobiu, zanieczyszczenia wprowadzane będą do 

powietrza podczas pracy następujących źródeł emisji z: 

− podstawowego procesu chowu brojlerów w systemie ściółkowym (bytowanie zwierząt 

oraz ogrzewanie budynków inwentarskich za pomocą nagrzewnic gazowych), 

− procesów pomocniczych, takich jak: okresowa praca agregatu prądotwórczego, praca 

kotłowni, napełnianie silosów paszowych, napełnianie zbiorników na gaz płynny, 

transportem. 

Źródła emisji zorganizowanej 
Głównym źródłem emisji zanieczyszczeń do powietrza na terenie fermy będą, utrzymywane 

w budynkach inwentarskich, brojlery. Powstające w procesie chowu substancje będą 

wprowadzane do powietrza za pośrednictwem wylotów wentylacji mechanicznej.  

Wentylacja kurników  

− 14 wentylatorów dachowych o wydajności 13 220 m3/h każdy, zlokalizowanych na 

wysokości h = 7,4 m, o średnicy d = 0,9 m, typ wylotu: pionowy otwarty, 

                                                        
 
1 Analiza produkcji pomiotu, obornika oraz emisji azotu i fosforu w fermie drobiu w Kosinach Starych –prof.Jan 
Jankowski,  Uniwersytet Warmińsko Mazurski w Olsztynie  wrzesień 2015, 
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− 8 wentylatorów szczytowych o wydajności 34 000 m3/h każdy, zlokalizowanych na 

wysokości h = 1,5 m, o wymiarach F(1,4 m x,1,4 m), typ wylotu: boczny. 

Agregat prądotwórczy (źródło awaryjne) 
Awaryjnymi źródłami emisji zorganizowanej będzie agregat prądotwórczy o mocy ok. 500 

kW. Spaliny z agregatu odprowadzane będą przewodami spalinowymi. Wysokość komina h 

= 3,0 m, średnica d = 0,2 m. 

Kotłownia 
Kotłownia wyposażona będzie w kocioł o mocy 20 kW na gaz płynny, na potrzeby co i cw 

budynku socjalnego. Wysokość komina h= 2,4, średnica d=0,06m. 

Źródła emisji niezorganizowanej 

− transport na terenie związany z: dowozem słomy, zasiedleniem kurników i wywozem 

brojlerów, dowozem paszy, przeładunkiem paszy i odbiorem obornika i padliny oraz 

ruchem pojedynczych samochodów osobowych, napełnianiem zbiorników na gaz płynny, 

napełnianie zbiornika na olej napędowy. 

9.2.2. Obliczenia emisji dla wariantów realizacji inwestycji  
Obliczenia emisji wykonano dla każdego z wariantów: 

- wariantu podstawowego proponowanego przez Wnioskodawcę 
- racjonalnego wariantu alternatywnego 

Wariant podstawowy proponowany przez Wnioskodawcę 
Wartościami charakteryzującymi wariant podstawowy proponowany przez Wnioskodawcę 

są: 

1. maksymalna łączna obsada początkowa budynków: 61 000 szt./kurnik/cykl, 

2. rocznie 6 cykli chowu po 41 dni każdy, 

3. łączny czas chowu 5 904 h, 

4. upadki 3,0 % obsady początkowej, 

5. w 32 dniu chowu - ubiórka: 20,3 % obsady, 

6. w 36 dniu chowu następuje ubiórka: ok. 20,5 % obsady, 

7. chów prowadzony jednocześnie we wszystkich kurnikach, 

8. każdy z kurników wyposażony zostanie w system wentylacji mieszanej: wentylacja 

dachowa i boczna-szczytowa: 

− 14 wentylatorów dachowych o wydajności 13 220 m3/h każdy, zlokalizowanych na 

wysokości h = 7,4 m, o średnicy d = 0,9 m, typ wylotu: pionowy otwarty, 

− 8 wentylatorów szczytowych o wydajności 34 000 m3/h każdy, zlokalizowanych na 

wysokości h = 1,5 m, o wymiarach F(1,4 m x,1,4 m), typ wylotu: boczny, 



ATMOTERM Inżynieria Środowiska Sp. z o. o. 68 

Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego chowie drobiu – brojlera 
kurzego 

9. po każdym zakończonym cyklu chowu wykonywane będzie mycie i dezynfekcja 

kurników łącznie przez ok. 2 856 godzin/rok (8 760 godz./rok- 5 904 godzin/rok= 2 

856 godzin/rok), 

10. stosowanie preparatu np. dezamonium w każdej fazie chowu ograniczającego emisję 

amoniaku i odorów o 50%, 

11. wzdłuż dróg wewnętrznych fermy planowana jest lokalizacja instalacji kanalizacji 

deszczowej wraz z koszami filtracyjnymi w studzienkach oraz separatorem 

ropopochodnych i drenażem rozsączającym oczyszczone wody opadowe. Kosze 

filtracyjne zapewniać będą pierwszy stopień podczyszczania, natomiast dzięki 

instalacji separatora ropopochodnych odprowadzane wody opadowe spełniać będą 

normy jakości dla wód odprowadzanych do ziemi.  

Bytowanie zwierząt  
Chów brojlerów jest źródłem emisji do atmosfery substancji gazowych, które powodują 

pojawienie się uciążliwości zapachowej. Zanieczyszczenia te występują najczęściej jako 

wieloskładnikowe mieszaniny, których chemiczny skład jakościowy rzadko jest określany. 

Informacje na temat składu ilościowego i zależności miedzy składem gazów a ich zapachem 

są jeszcze trudniej osiągalne. Według danych U.S. Environmental Protection Agency, 

Emission Standards Division, Office of Air Quality Planning and Standards Research 

(Emissions from Animal Feeding Opérations, Table 2-2. Substances Potentially Emitted from 

Animal Feeding Opérations Animal Sector Opérations) do substancji emitowanych w trakcie 

chowu brojlerów zalicza się przede wszystkim amoniak oraz w śladowej ilości - siarkowodór. 

Ponadto z utrzymaniem ptaków na ściółce związana jest emisja kurzu (pyłu lotnego). Oprócz 

wymienionych substancji emitowane są również podtlenek azotu, metan, dwutlenek węgla. 

Zgodnie z powyższym hodowla brojlerów jest źródłem emisji następujących zanieczyszczeń: 

amoniak – NH3 (powstający w wyniku bakteryjnego rozkładu mocznika oraz innych 

zawierających azot substancji; 

siarkowodór – H2S (powstający w śladowych ilościach w procesach gnilnych substancji 

białkowych) ; 

podtlenek azotu N2O 

metan –CH4 

dwutlenek węgla – CO2 (powstaje jako produkt przemiany materii i występuje w wydychanym 

przez ptaki powietrzu oraz podczas spalania gazu w nagrzewnicach); 

pył zawieszony – PM10 unoszony przez zwierzęta w czasie chowu, 

przy czym amoniak, pył są podstawowym, charakterystycznym dla ferm drobiu i 

decydującym o ich uciążliwości dla środowiska zanieczyszczeniem, natomiast emisje 

pozostałych gazów, w tym siarkowodoru, charakteryzują się wartościami nieznaczacymi. 
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Produktem ubocznym w hodowli drobiu jest pomiot, będący mieszaniną moczu i kału. Świeży 

pomiot zawiera ok.23 % suchej masy i ok.1,4% azotu. Azot w pomiocie występuje w postaci: 

- kwasu moczowego - (40-70%)- główny produkt przemiany materii u ptaków z moczu; 

- amonowej - (4÷20%)- pochodzącej z moczu; 

- mocznika - (4÷12%)- pochodzącej głównie z moczu; 

- białka - (4÷20%)- pochodzącego z kału. 

Ilość azotu w pomiocie w trakcie procesu produkcyjnego ulega zmianie. Azot organiczny 

ulatnia się do atmosfery w postaci amoniaku. Zgodnie z 2 50-70% azotu organicznego 

znajdującego się w odchodach przekształcane jest w amoniak. Na analizowanej fermie 

hodowca (zgodnie z BAT oraz projektem konkluzji do BAT dla intensywnego chowu drobiu) 

stosować będzie zarządzanie żywieniem zgodnie ze strategią CEDROB. W celu 

zredukowania wydalania całkowitego azotu pochodzącego z chowu drobiu przy 

jednoczesnym zaspokajaniu potrzeb żywieniowych ptaków stosowana jest w mieszalniach 

CEDROB zgodna z BAT strategia ustalania diety oraz żywienia ptaków obejmująca: 

− zredukowanie zawartości białka poprzez stosowanie zbilansowanej diety w oparciu o 

metabolizowalną energię i przyswajalne aminokwasy, 

− karmienie wielofazowe z użyciem mieszanki paszowej dostosowanej do określonych 

wymagań danego okresu produkcji, 

− dodawanie kontrolowanych ilości istotnych aminokwasów do diety o niskiej zawartości 

białka surowego, 

− stosowanie dodatków paszowych, które redukują wydalanie całkowitego azotu a sprzyjają 

wydajności wykorzystania paszy (białka) przez ptaki. 

Tabela Całkowite wydalanie azotu pochodzącego z chowu brojlera (Zgodne z3 BAT) 

Parametr Kategoria zwierząt 

Związane z BAT całkowite 
wydalanie azotu (1) (2) 
(kg wydalonego azotu 
N/miejsce dla zwierzęcia /rok 

Całkowity wydalony azot, 
wyrażony jako N Brojler 0,2- 0,6 

(1) Dolna cz. zakresu zwykle uzyskiwana jest przy stosowaniu diet ubogich w białko surowe 
(2) Włączając w to straty azotu gazowego z pomieszczeń dla zwierząt i magazynu obornika  

 

Prognozowany całkowity bilans azotu wydalanego na projektowanej fermie określono na 

podstawie: 

                                                        
 
2  Przemiany azotu w odchodach z produkcji drobiarskiej  - W. Krawczyk, E.Herbut, J.Walczak.Instytut 
Zootechniki – PIB, Balice k.Krakowa – Przemysl Chemiczny 90/5/2011. 
3 Best Available Techniques(BAT) for Intensive Rearing of Poultry and Pigs – Final Draft – August 

2015, 
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- prognozowanego zużycia paszy 

- opracowania Analiza produkcji pomiotu, obornika oraz emisji azotu i fosforu w fermie drobiu 

w Kosinach Starych. Opracowanych przez Uniwersytet Warminsko-Mazurski w Olsztynie 

(2015) Katedra Drobiarstwa przez prof. dr hab. Jana Jankowskiego. 

EN = Zp x Bp% x NB% x (1-k) 

Zp ilość paszy podana zwierzętom w danym roku [kg/rok] 

Bp% średnia zawartość białka w podanie paszy (przyjęto 20%) 

NB% procentowy udział azotu w białku (16%) 

k - retencja azotu w kurczaku (przyjęto 52,1% zgodnie z badaniami) 

EN = 39 967 000 x 0,2 x 0,16 x 0,479 = 612 614 kg /rok 

WN = 612 614: (61 000 x 24) = 0,418 kg wydalonego azotu N/miejsce dla zwierzęcia /rok 

Zgodnie z powyższym wskaźnikiem strategia żywienia na fermie będzie zgodna z BAT i 

projektem konkluzji do BAT. 

W celu zapobiegania bądź redukcji emisji amoniaku do powietrza z pomieszczenia dla 

brojlerów stosowane są na istniejących fermach hodowcy oraz stosowane będą na 

projektowanej fermie następujące techniki: 

− izolowana stała podłoga, ściółkowy system utrzymania chowu z wentylacją mechaniczną 

oraz nieprzeciekajacym systemem pojenia, 

− system wymuszonego suszenia ściółki za pomocą powietrza wewnętrznego, 

− stosowanie dodatków do ściółki. 

Tabela BAT-AEL3 dla emisji amoniaku do powietrza pochodzących z pomieszczeń dla 
brojlerów o końcowej wadze do 2,5 kg. 

Parametr Kategoria zwierząt 
BAT-AEL (1) (2) 
(kg wydalonego azotu N/miejsce dla 
zwierzęcia /rok 

Amoniak wyrażony jako NH3  Brojler  0,01-0,08 
(1) BAT-AEL – może nie mieć zastosowania dla następujących rodzajów chowu: ekstensywny 
ściółkowy, 
(2) Włączając w to straty azotu gazowego z pomieszczeń dla zwierząt i magazynu obornika  
 

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 ze zmianami) dopuszcza maksymalne zagęszczenie obsady do 39 kg/m2 pod 

warunkiem, że kurnik spełnia wymagania określone w § 35, 36 i 37 w/w rozporządzenia, w 

tym w szczególności stężenie mierzone na poziomie głów kurcząt: 

- amoniaku nie przekroczy 20 ppm, 

- dwutlenku węgla nie przekroczy 3000 ppm. 
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W niniejszej pracy wielkość emisji amoniaku z obiektów hodowlanych określono w oparciu o 

dane literaturowe IBMER O/Poznań (Emisja gazów z brojlerni w okresie letnim- doc. dr hab. 

Joanna Sobczak i dr inż. Zbigniew Pankowski) zawarte w Ogólnopolskim Informatorze 

Drobiarskim nr 7/2004. Przedstawione w pracy wykresy określają wielkość emisji amoniaku, 

podtlenku azotu i metanu podłogowego brojlerów na ściółce w mg/szt./h w czasie przyrostu 

masy ciała w cyklu 6 tygodniowym. 

 

Rysunek Emisja gazów w zależności od masy brojlera (źródło: Ogólnopolski Informator 
Drobiarski nr 7/2004). 
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Rysunek Emisja dwutlenku węgla w zależności od masy brojlera (źródło: Ogólnopolski 
Informator Drobiarski nr 7/2004). 

 

Ze względu na fakt, że dopuszczalne maksymalne zagęszczenie obsady ptaków wyrażone 

jest kg/m2 na podstawie wykresów określono wskaźniki emisji w mg/h/1kg masy ciała 

brojlera. Na podstawie powyższych wykresów, dla amoniaku, metanu, dwutlenku węgla i 

podtlenku azotu, określono wskaźniki emisji w mg/h/1kg masy ciała brojlera. 

Amoniak 

WNH3 = 11,8/ 1,85 = 6,378 kg/h/ kg masy brojlera 

Metan 

WCH4 =3,50/1,85 =1,892 kg/h/ kg masy brojlera 

Podtlenek azotu 

WCH4 = 1,75/1,85 = 0,946 kg/h/ kg masy brojlera 

Dwutlenek węgla 

W CO2 = 4800/1,85 = 2594,5 kg/h/ kg masy brojlera 

Dla siarkowodoru na podstawie pomiarów wykonanych w podobnych fermach drobiu 

wskaźnik emisji przyjęto na poziomie max 2 % emisji amoniaku. 

Wskaźnik emisji pyłu przyjęto na podstawie pomiarów wykonanych dla fermy drobiu w 

miejscowości Głużek:  

− pył ogółem – średnio - 4,53 mg /h /kg masy ciała ptaka, 

− pył PM10 stanowi średnio 97 % pyłu ogółem. 
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Z uwagi na brak własnych danych pomiarowych emisję pyłu zawieszonego PM 2,5 przyjęto 

zgodnie z informacjami podanymi w publikacji Measurement of Air Pollutant Emissions from 

a Confined Poultry Facility 2009, Utah State University. Zgodnie z danymi zawartymi we 

wspomnianym opracowaniu emisja pyłu PM 2,5 dla ściółkowego chowu brojlerów stanowi ok. 

11 % emisji pyłu zawieszonego PM 10. 

Tabela Wskaźniki emisji substancji przyjęte do obliczeń. 

Dni  
Wskaźnik emisji w mg/h/1kg masy ciała brojlera 

pył 
ogółem PM 2,5 PM 10 amoniak siarkowodór metan podtlenek 

azotu CO2 

1÷42 4,533 0,484 4,397 6,378 0,128 1,892 0,946 2594,6 
 
W analizowanym wariancie planuje się dodawanie do ściółki, w celu obniżenia emisji 

amoniaku preparatu DEZAMMONIUM 300 lub AGRISAN. 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 

DEZAMMONIUM 300 lub AGRISANU) na poziomie 50 % dla kzdej 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). Zgodnie z zaleceniami producenta 

minimalna ilość preparatu, gwarantująca redukcję emisji amoniaku o ok. 50 % wynosi: 

- dla DEZAMMONIUM 300: 50 g/m2 powierzchni użytkowej kurnika, tj. 6 dawek w 

odstępie tygodniowym, 

- dla AGRISANU: 50 g/m2 powierzchni użytkowej kurnika przed nałożeniem ściółki, a 

następnie stosowanie chowu co 4 dni (3 dawki preparatu na kurnik).
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Tabela Wielkość obsady w każdym z kurników w poszczególnych fazach cyklu chowu. 

Dni 
chowu 

Iloś
ć 

dni 

Ilość 
godzi

n 

Ilość 
godzi

n 
Waga jednego ptaka Obsada Waga ptaków w jednym kurniku 

Powierzc
hnia 

kurnika 

Obsad
a Waga ptaków wkurniku 

    1 cykl 6 
cykli   kg/pta

ka   kg/pta
ka   kg/ptaka szt/kurnik   kg/kurnik   kg/kurnik   kg/kurnik m2 szt/m2   kg/m

2   kg/m
2   kg/m2 

1-12 12 288 1 728 

od 

0,057 

do 

0,379 

śred
nio 

0,218 61 000 

od 

 3 477 

do 

23 119 

średn
io 

13 298 3 028,75  20,14 

od 

 1,15 

do 

 7,63 

śred
nio 

4,39 

13-24 12 288 1 728 0,426 1,143 0,785 59 170 25 206 67 631 46 419 3 028,75  19,54  8,32 22,33 15,33 

25-31 7 168 1 008 1,223 1,742 1,483 59 170 72 365 103 074 87 720 3 028,75  19,54  
23,89 34,03 28,96 

32-35 4 96  576 1,834 2,112 1,973 47 158 86 489 99 599 93 044 3 028,75  15,57  
28,56 32,88 30,72 

36-41 6 144  864 2,206 2,677 2,442 37 491 82 705 100 363 91 534 3 028,75  12,38  
27,31 33,14 30,22 

SUMA 41 984 5 904                      
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Do obliczeń przyjęto, że proces chowu brojlerów w ciągu roku może trwać maksymalnie 5 

904 godzin, w tym wyróżniono 5 faz cyklu chowu zgodnie z powyższą tabelą. Przyjęto, na 

podstawie danych dostarczonych przez Wnioskodawcę, że we wszystkich fazach chowu 

włączona jest wentylacja dachowa. W okresie od września do kwietnia wentylatory 

szczytowe będą unieruchomione. Wentylatory szczytowe będą pracowały tylko w okresie 

letnim, w ostatniej fazie cyklu chowu. W okresie letnim, w ostatniej fazie cyklu chowu 

poszczególne sekcje wentylatorów szczytowych zaczną pracować ze zmienną wydajnością, 

gdy brojlery będą miały więcej niż 28 dni a temperatura na zewnątrz będzie powyżej 25ºC, 

28ºC i 30ºC. W poniższej tabeli podano przyjęte do obliczeń szacunkowe czasy pracy 

poszczególnych sekcji wentylatorów szczytowych. 

Tabela Szacunkowe czasy pracy poszczególnych sekcji wentylatorów szczytowych. 
Temperatura powyżej Ilość pracujących wentylatorów 

szczytowych 
Czas pracy w 
godzinach 

25ºC 2 szt. 120 
28ºC 4 szt.  62 
30ºC 8 szt. 26 

 

Dla 4 fazy cyklu chowu (576 godzin) wyróżniono 4 podokresy: 

1. podokres nr 4 (472 godzin), w którym pracują tylko wentylatory dachowe 14 szt., 

2. podokres nr 5 (60 godzin), w którym pracuje równocześnie 14 wentylatorów 

dachowych i 2 wentylatory szczytowe, 

3. podokres nr 6 (31 godzin), w którym pracuje równocześnie 14 wentylatorów 

dachowych i 4 wentylatory szczytowe, 

4. podokres nr 7 (13 godziny), w którym pracuje równocześnie 14 wentylatorów 

dachowych i 8 wentylatorów szczytowych. 

Dla 5 fazy cyklu chowu (864 godzin) wyróżniono 4 podokresy: 

1. podokres nr 8 (760 godzin), w którym pracują tylko wentylatory dachowe 14 szt., 

2. podokres nr 9 (60 godzin), w którym pracuje równocześnie 14 wentylatorów 

dachowych i 2 wentylatory szczytowe, 

3. podokres nr 10 (31 godzin), w którym pracuje równocześnie 14 wentylatorów 

dachowych i 4 wentylatory szczytowe, 

4. podokres nr 11 (13 godzin), w którym pracuje równocześnie 14 wentylatorów 

dachowych i 8 wentylatorów szczytowych. 

W poniższej tabeli zestawiono czasy trwania każdego z uwzględnionych w obliczeniach 12 

podokresów. 

Tabela Czasy trwania podokresów. 

Nr podokresu Nr fazy cyklu Ilość godzin w 
ciągu roku Praca wentylatorów 
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1 1 1 728  tylko dachowe 14 szt. 

2 2 1 728  tylko dachowe 14 szt. 

3 3 1 008  tylko dachowe 14 szt. 

4 4 472 tylko dachowe 14 szt. 

5 4 60 14 dachowych i 2 szczytowe 

6 4 31 14 dachowych i 4 szczytowe 

7 4 13 14 dachowych i 8 szczytowych 

8 5 760 tylko dachowe 14 szt. 

9 5 60 14 dachowych i 2 szczytowe 

10 5 31 14 dachowych i 4 szczytowe 

11 5 13 14 dachowych i 8 szczytowych 

12 Mycie kurników 2 856 wentylatory są wyłączone 

 SUMA 8760  
 

Biorąc pod uwagę planowane terminy zasiedleń na fermie, wentylatory ścienne mogą 

hipotetycznie pracować w podokresach 5, 6, 7, 9, 10, 11. Z powyższego wynika, że w 

podokresach 5 i 9 wydatek wentylacji szczytowej kurników wynosić może (przyjmując 

warunki ekstremalne): 

2 x 34 000 m3/h = 68 000 m3/h. 

Jednocześnie wentylatorami dachowymi doprowadzane będzie: 

14 x 13 220 m3/h = 185 080 m3/h, 

co oznacza, iż procentowy udział odprowadzanego, przez poszczególne rodzaje 

wentylatorów, powietrza kształtuje się w następujący sposób: 27 % powietrza będzie 

odprowadzane wentylacją dachową, a 73 % wentylatorami szczytowymi (podokres 5 lub 9). 

W podokresach 6 i 10 wydatek wentylacji szczytowej kurników wynosić może (przyjmując 

warunki ekstremalne): 

4 x 34 000 m3/h = 136 000 m3/h. 

Jednocześnie wentylatorami dachowymi doprowadzane będzie: 

14 x 13 220 m3/h = 185 080 m3/h, 

co oznacza, iż procentowy udział odprowadzanego, przez poszczególne rodzaje 

wentylatorów, powietrza kształtuje się w następujący sposób: 46% powietrza będzie 

odprowadzane wentylacją dachową, a 54 % wentylatorami szczytowymi (podokres 6 i 9).  
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W podokresach 7 i 11 wydatek wentylacji szczytowej kurników wynosić może (przyjmując 

warunki ekstremalne): 

8 x 34 000 m3/h = 272 000 m3/h. 

Jednocześnie wentylatorami dachowymi doprowadzane będzie: 

14 x 13 220 m3/h = 185 080 m3/h, 

co oznacza, iż procentowy udział odprowadzanego, przez poszczególne rodzaje 

wentylatorów, powietrza kształtuje się w następujący sposób: 37 % powietrza będzie 

odprowadzane wentylacją dachową, a 63 % – wentylatorami szczytowymi (podokres 6 i 9).  

W pozostałych podokresach emisja w 100 % jest odprowadzana do środowiska przez 

wentylatory dachowe. Zestawienie wskaźników emisji oraz wielkości emisji dla każdego 

źródła emisji z instalacji chowu drobiu - chów brojlerów w systemie ściółkowym podano w 

załączniku do niniejszego opracowania.  

Przy określaniu wielkości emisji z poszczególnych źródeł w podziale na 12 podokresów w 

załączniku założono, że w roku kalendarzowym prowadzonych będzie 6 cykli chowu 

brojlerów trwających po 41 dni. Przyjęto, że w skali roku chów brojlerów będzie trwał łącznie 

5 904 godzin/rok. Po każdym zakończonym cyklu chowu wykonywane będzie mycie i 

dezynfekcja kurników łącznie przez ok. 2 856 godzin/rok (8760 godz./rok- 5 904 godzin/rok= 

2 586 godzin/rok). W załączniku wielości emisji substancji dla każdego z kurników w [kg/h] w 

poszczególnych fazach cyklu chowu, określono mnożąc wskaźnik emisji w [mg/h/1kg masy 

ciała brojlera] przez wielkość obsady kurnika w [kg/fazę cyklu]. Przyjęte do obliczeń 

wskaźniki emisji substancji w [mg/h/1kg masy ciała brojlera] podano w tabeli w niniejszym 

raporcie. Przyjętą do obliczeń wielkość obsady kurnika w [kg/fazę cyklu] podano w tabeli 

niniejszego raportu. Dla amoniaku dla kazdej fazy cyklu chowu przyjęto redukcję emisji 

amoniaku i odorów na poziomie 50%. W obliczeniach wielkości emisji i rozprzestrzeniania 

się substancji uwzględniono maksymalną dopuszczalną obsadę kurników, określoną w § 37 

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

wymagań i sposobu postępowania przy utrzymywaniu gatunków zwierząt gospodarskich, dla 

których normy ochrony zostały określone w przepisach Unii Europejskiej w okresie przed 

ubiórką oraz na końcu cyklu chowu do 39 kg/m2. Wielkości emisji poszczególnych substancji 

dla każdej fazy cyklu dla każdego z kurników w [kg/1 cykl chowu] określono mnożąc wielkość 

emisji z kurnika w [kg/h] przez czas trwania każdej fazy cyklu w [h/ 1 cykl chowu] Wielkości 

emisji poszczególnych substancji dla każdego z kurników w [kg/1 cykl chowu] określono 

sumując wielkość emisji z kurnika w poszczególnych fazach cyklu w [kg/1 cykl chowu]. 

Wielkości emisji poszczególnych substancji dla każdej fazy cyklu dla każdego z kurników w 

[kg/rok] określono mnożąc wielkość emisji z kurnika w [kg/h] przez czas trwania każdej fazy 

cykli w [h/ rok] Wielkości emisji poszczególnych substancji dla każdego z kurników w [kg/rok] 
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określono sumując wielkość emisji z kurnika w poszczególnych fazach cykli w [kg/rok]. 

Wielkość emisji poszczególnych substancji łącznie dla kurników w [kg/rok] określono mnożąc 

wielkość emisji z jednego kurnika w [kg/rok] przez ilość kurników w [szt.]. Wskaźnik emisji 

poszczególnych substancji w [kg/ptaka/1 cykl chowu] określono dzieląc wielkość emisji z 

kurnika w [kg/1 cykl chowu] przez wielkość obsady kurnika w [szt.]. Wskaźnik emisji 

poszczególnych substancji w [kg/stanowisko/rok] określono dzieląc wielkość emisji z kurnika 

w [kg/rok] przez wielkość obsady kurnika w [szt.]. Wskaźnik emisji poszczególnych 

substancji w [kg/ptaka/dzień] określono dzieląc wielkość emisji w [kg/ptaka/1 cykl chowu] 

przez ilość dni trwania cyklu [szt.]. Wielkość emisji substancji dla każdego z emitorów 

dachowych w [kg/h] w każdym z kurników w poszczególnych podokresach, określono 

mnożąc wielkość emisji z kurnika w [kg/h] przez udział procentowy emisji z kurnika emitorami 

dachowymi oraz dzieląc przez ilość wentylatorów dachowych w kurniku w [szt.]. Wielkość 

emisji substancji dla każdego z emitorów szczytowych w [kg/h] w każdym z kurników w 

poszczególnych podokresach, określono mnożąc wielkość emisji z kurnika w [kg/h] przez 

udział procentowy emisji z kurnika emitorami szczytowymi oraz dzieląc przez ilość 

wentylatorów szczytowych w kurniku w [szt.]. Prędkość wylotową gazów z emitorów 

dachowych określono ze wzoru: 

][
]/[]/[ 2

3

mP
smWsmv =  

gdzie: 

v - prędkość wylotowa przy 100% obciążeniu wentylatorów w emitorach dachowych  

W- maksymalny wydatek wentylatorów dachowych – 13 220 m3/h= 3,6722 m3/s, 

P- pole wylotu emitora dachowego = Π r2= 3,14 (0, 452)= 0, 636 m2, 

V= 3,6722: 0,636 = 5,78 m/s. 

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

wentylacja dachowa pracuje z 30 % wydajnością, w podokresie 3 z 60% wydajnością, a w 

podokresach 4-11 ze 100% wydajnością. 

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

Nr  
podokresu 

Ilość godzin 
na 6 cykli 

Obciążenie wentylatorów w 
emitorach dachowych 

Min.prędkości wylotowe gazów 
z emitorów dachowych 

h/rok % m/s 

1 1 728  30 -100 1,73 

2 1 728  30-100 1,73 

3 1 008  60-100 3,47 

4 472 100 5,78 
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5 60 100 5,78 

6 31 100 5,78 

7 13 100 5,78 

8 760 100 5,78 

9 60 100 5,78 

10 31 100 5,78 

11 13 100 5,78 

SUMA 5 904   
 

Zestawienie wskaźników emisji oraz wielkości emisji dla wariantu probponiwanego przez 

Wnioskodawcę dla każdego źródła emisji instalacji chowu drobiu chów brojlerów w systemie 

ściółkowym podano w załączniku do niniejszej dokumentacji. Podczas obliczeń emisji 

poszczególnych substancji, w przeliczeniu na kilogram masy ciała uwzględniono średnią 

wagę ptaków, przebywających w kurnikach w poszczególnych fazach cyklu chowu 

(zmienność wagi zwierząt została opisana w tabeli w niniejszej dokumentacji). 

Emisja odorów 
W zakresie odorów brak unormowań prawnych (dopuszczalnych norm) co powoduje, brak 

możliwości rzetelnego określania na etapie projektowania inwestycji wielkości emisji 

substancji złowonnych i co za tym idzie podejmowania przez organy ochrony środowiska 

decyzji w zakresie ograniczania wielkości emisji złowonnych, jak również możliwości 

egzekwowania prawa w zwalczaniu przekroczeń poziomów substancji zapachowych w 

powietrzu. Jako główną przyczynę odorowego oddziaływania ferm drobiu na otoczenie 

wskazuje się emisję amoniaku, w przeciwieństwie np. do chowu trzody chlewnej, będącego 

przyczyną emisji szerokiej gamy substancji złowonnych, wśród których wymienia się: 

alkohole alifatyczne, ketony, aldehydy, kwasy alifatyczne, estry, toluen, ksylen, fenol, 

alifatyczne związki siarki, indol, skatol, amoniak i siarkowodór (oprac. pod red. J. 

Rutkowskiego, BMŚ). Tucz trzody chlewnej, jako źródło najuciążliwszych oddziaływań 

zapachowych na otoczenie ferm jest także wymieniany w opracowaniu pod. red. 

Szynkowskiej i Zwoździaka (2010). Wskazują oni, że oprócz temperatury i pH odchodów, 

bardzo ważnym czynnikiem mającym wpływ na intensywność emisji amoniaku 

odpowiedzialnego za silną uciążliwość zapachową ferm, jest prędkość przepływu powietrza. 

Jako przyczynę bardzo dużej różnicy dotyczącej uciążliwości emisyjnej ferm drobiu i trzody 

wskazuje się stosowany w tym drugim przypadku chów rusztowy i zastąpienie obornika 

gnojowicą. Usuwanie gnojowicy, jako znacznie łatwiejsze technicznie, stwarza wiele 

problemów poza fermą. Wobec braku określonej przepisami metodyki ustalania odorowej 

uciążliwości instalacji, jako miarę zasięgu występowania emisji złowonnych należy 
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wykorzystać ustalenia oceny rozprzestrzeniania się amoniaku. W opracowaniu 

przygotowanym przez Państwową Inspekcję Ochrony Środowiska pt. Substancje 

odorotwórcze w środowisku podano za Wytycznymi doboru, warunków i eksploatacji 

stacjonarnych systemów ciągłego pomiaru zanieczyszczeń wprowadzanych do powietrza 

stężenie progowe wyczuwalności węchowej amoniaku wynosi 50 µg/m3. W opracowaniu 

autorstwa J. Kuśmider i in. (2002) cytowany jest próg węchowej wyczuwalności amoniaku 

wynoszący aż 0,1 ppm tj. 75µg/m3 i próg rozpoznania 0,5 ppm tj. 375 µg/m3. Dla potrzeb 

niniejszego Raportu określono prognostyczny zasięg oddziaływania projektowanej fermy w 

oparciu o metodykę obliczeniową angielskiej agencji środowiskowej (Environment Agency): 

Technical Guidance Note IPPC SRG 6.02 (Farming) - Odoru Managment At Intensive 

Livestock installations (techniczne wytyczne IPPC SRG 6.02 (Rolnictwo) - Zarządzanie 

odorem w instalacjach intensywnej produkcji zwierzęcej), z 2003 roku. 

Tabela Wskaźniki emisji odorów. 

Rodzaj 
drobiu Rodzaj chowu  

Średnia 
emisja odoru 

Minimalna 
emisja odoru 

Maksymalna 
emisja odoru 

 [ouE/s/ptak]  

Kura 
nieśna 

Chów klatkowy  0,69 0,17 1,32 

Chów ściółkowy 0,26 0,08 0,52 

Chów wolierowy 0,31 0,15 0,77 

Chów z przenośnikiem 
taśmowym usuwającym pomiot 
taśmociągiem wraz z 
wymuszonym suszeniem  

0,35 0,2 0,76 

Brojler 

Chów ściółkowy 0,17 0,06 0,36 

Wolny wybieg 0,19 0,07 0,41 

Chów z przenośnikiem 
taśmowym usuwającym pomiot 
taśmociągiem wraz z 
wymuszonym suszeniem 

0,16 0,08 0,32 

Rodzic Chów ściółkowy 0,53 0,21 1,02 

Kaczki Chów ściółkowy 0,49 0,18 0,99 
 

Przedstawione powyżej wskaźniki zostały opracowane na podstawie przeprowadzonych 

badaniach poziomu emisji zapachu. 

Emisja odoru = poziom emisji odoru na zwierzę (ouE/s/zwierzę) * liczba zwierząt 

(Odory: jedna europejska jednostka zapachowa w metrze sześciennym: 1 ouE/m3, to takie 

stężenie odoranta lub mieszaniny odorantów, które odpowiada zespołowemu progowi 

węchowej wyczuwalności człowieka).  

Nagrzewnice gazowe 
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W okresie zimowym oraz przed zasiedleniem pisklętami kurniki ogrzewane będą 

nagrzewnicami gazowymi powodującymi emisje: 

- dwutlenku azotu, 

- dwutlenku siarki, 

- tlenku węgla, 

- pyłu zawieszonego PM10, PM2,5. 

W każdym z budynków inwentarskich (kurnikach) będzie pracować 8 nagrzewnic o mocy 70 

kW każda. Maksymalny czas pracy nagrzewnic wynosić będzie 1 728 h/rok. Charakterystyka 

gazu płynnego: 

− zawartość siarki: s = 0,005 % 

− wartość opałowa: Wu = 45 220 kJ/kg 

- gęstość: 500 kg/m3 

Max zużycie paliwa: 

ηxW
QxB

u

3600
=  

gdzie: 

B  - zużycie paliwa (m3 /h), 

Q  - zainstalowana moc cieplna (kW), 

uW  - wartość opałowa gazu (kJ/kg) 

η - sprawność nagrzewnicy 

Obliczenia emisji zanieczyszczeń wykonano w oparciu o następujące wskaźniki emisji (wg 

USEPA I NPI): 

NOx 1,68 g/dm3 

CO 0,23 g/dm3 

PM 10 0,048 g/dm3 

 

Dla dwutlenku siarki emisję obliczono w oparciu o max zawartość siarki w gazie propan - 

butan wynoszącą 0,005 %. Zgodnie z danymi zawartymi w publikacji EMEP/EEA Small 

Combustion 2009, w przypadku pracy nagrzewnic emisja pyłu ogółem jest równa emisji pyłu 

zawieszonego PM 10 oraz pyłu zawieszonego PM 2,5. Emisja spalin odbywać się będzie 

wylotami wentylatorów dachowych wentylacji mechanicznej. Dla wariantu podstawowego 

proponowanego przez Wnioskodawcę oraz racjonalnego wariantu alternatywnego 

zestawienia zużycia gazu, wskaźniki emisji i wartości emisji substancji z nagrzewnic 

gazowych podano w załączniku do niniejszej dokumentacji. 

Agregat prądotwórczy 
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Na fermie pracować będzie awaryjne żródło zasilania w prąd – agregat prądotwórczy o mocy 

ok. 500 kVA. Pojemność zbiorniak na olej napędowy wynosi ok. 0,8 m3. Spaliny 

odprowadzane będą emitorami h= 3,0 m i d= 0,2m. Agregat będzie opalany olejem 

napędowym o następujących parametrach: 

- wartość opałowa Wu = 42 500 kJ/kg 

- zawartość siarki s = 0,2 % 

- gęstość 825 kg/m3 

 

Moc kVA 500 
ilość  szt/instalację 1 
Łączna wydajność kW/instalację 400 
Czas pracy agregatu h/rok 12 

 

Agregat będzie pracował w sytuacjach awaryjnych związanych z przerwą w dostawie energii 

elektrycznej oraz okresowo w celu utrzymania urządzenia w należytej sprawności 

technicznej. Przyjęto czas pracy agregatu 12 h/rok. Zużycie oleju: 

ηxW
QxB

u

3600
=  

gdzie: 

B  - zużycie oleju (kg/h), 

Q  - moc (kW), 

uW  - wartość opałowa oleju (kJ/kg) 

η - sprawność cieplna. 

stąd 

h
kg

x
xB 97

35,042500
3600400

==  

 

Substancjami emitowanymi z procesu spalania oleju napędowego są: dwutlenek siarki, tlenki 

azotu, tlenek węgla, pył ogółem oraz węglowodory. Określenie wielkości emisji substancji w 

spalinach podczas pracy agregatu prądotwórczego wykonano w oparciu o wskaźniki emisji 

zgodnie z NPI Emission Estimation Technique Manual for Combustion Engines Version 3.0, 

czerwiec 2008 r., Zestawienie wskaźników i emisji substancji dla agregatu prądotwórczego o 

mocy. Zgodnie z danymi zawartymi w publikacji EMEP/EEA Emission inventory guidebook 

2009 updated June 2010 Nonroad mobile sources and machinery (land based emissions) w 

przypadku agregatu prądotwórczego emisja pyłu PM10 jest równa emisji pyłu PM 2,5. 

Wskaźniki emisji Wartość emisji Wartość emisji rocznej z 
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godzinowej z agregatu agregatu 

NOx g/kWh 7,9 kg/h 3,16 kg/rok 37,92 

NO2 g/kWh 1,58 kg/h 0,632 kg/rok 7,584 

CO g/kWh 3,3 kg/h 1,32 kg/rok 15,84 

SO2 g/kWh 0,0049 kg/h 0,00196 kg/rok 0,02352 

Pył PM10 g/kWh 0,43 kg/h 0,172 kg/rok 2,064 

Pył PM2,5 g/kWh 0,42 kg/h 0,168 kg/rok 2,016 

węglowodory 

alifat. 
g/kWh 0,304 kg/h 0,1216 kg/rok 1,4592 

węglowodory 

aromat. 
g/kWh 0,0684 kg/h 0,02736 kg/rok 0,32832 

benzen g/kWh 0,0076 kg/h 0,00304 kg/rok 0,000026144 

VOC g/kWh 0,38 kg/h 0,152 kg/rok 1,824 

 

Kotłownia 
Kotłownia wyposażona będzie w kocioł o mocy 20 kW na gaz płynny na potrzeby CO i CW 

budynku socjalnego. Wysokość komina h = 2,4, średnica d = 0,06 m. Czas pracy kotłowni 

5 904 h/rok. Charakterystyka kotła: 

− moc Q  = 20 kW, 

− sprawność cieplna: η = 97 %, 

Charakterystyka gazu płynnego: 

− zawartość siarki: s = 0,005 %, 

− wartość opałowa: Wu = 45 220 kJ/kg, 

− gęstość: 500 kg/m3. 

Zużycie gazu: 

ηxW
QxB

u

3600
=  

gdzie: 

B  - zużycie gazu (kg/h), 

Q  - moc kotła (kW), 

uW  - wartość opałowa gazu (kJ/kg) 

η - sprawność cieplna kotła. 

h
kg

x
xB 64,1

97,045220
360020

==  

Łączne roczne zużycie gazu płynnego dla kotła przedstawia się następująco: 
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B c = 1,64 kg/h x 5 904 h/rok = 9,69 Mg/rok 

Obliczenie emisji zanieczyszczeń dokonano w oparciu o następujące wskaźniki emisji (wg 

USEPA I NPI): 

NOx 1,68 g/dm3 

CO 0,23 g/dm3 

PM 10 0,048 g/dm3 

Dla dwutlenku siarki emisję obliczono w oparciu o maksymalną zawartość siarki w gazie 

propan - butan wynoszącą 0,005%. 

 Substancja  Wskażnik 
Emisja 
kg/h Mg/rok 

NOx 1,68 0,005515 0,0326 
NO2 (20%NOx) 0,336 0,001103 0,0065 
CO 0,23 0,000755 0,0045 
SO2 0,0001 0,000164 0,0010 
PM10 0,048 0,000158 0,0009 

 
Przeładunek paszy z cysterny do silosów 
Emisja z załadunku pasz praktycznie nie będzie występować z uwagi na zhermetyzowanie 

procesu załadunku. Napełnianie silosów z cysterny z paszą odbywa się przy zastosowaniu 

węża ze szczelnymi połączeniami. Teoretycznie więc, w trakcie trwającej max 60 minut 

czynności napełniania silosu, możliwa jest jedynie znikoma emisja pyłu z rury 

odpowietrzającej silos, o średnicy ok. 7-10 cm. Wylot tej rury skierowany jest do dołu do 

podziemnej komory rozprężnej Resztki paszy zagospodarowane będą razem z obornikiem. 

Jest to emisja niezorganizowana. 

Zbiorniki na gaz płynny 
Do ogrzewania budynków inwentarskich oraz na potrzeby kotłowni w budynku socjalnym 

stosowany będzie gaz płynny o gęstości ok. 500 kg/m3 magazynowany w 18 zbiornikach o 

pojemności 6,4 m3 każdy. Pojemność użytkowa zbiorników nie przekracza 85 % ich 

pojemności nominalnej. Maksymalna ilość składowanego na fermie gazu wynosić będzie ok. 

1 635 m3/rok. Zbiorniki gazu płynnego praktycznie nie będą źródłem emisji substancji do 

powietrza atmosferycznego. Gaz płynny przechowywany jest w sposób zapewniający 

hermetyczność i brak zrzutów gazowych; wynika to z technologii magazynowania 

wymuszonej przez wybuchowo-pożarowe własności gazu płynnego. Jedynie podczas 

napełniania zbiornika może nastąpić emisja resztkowa z węża łączącego autocysternę ze 

zbiornikiem. Przyjęto jednostkowy wskaźnik emisji gazu, zawierający się w przedziale 37,6-

65,9 g/rozłączenie, wynoszący 51,8 g/rozłączenie. Przy rocznym zużyciu gazu wynoszącym 

ok. 1 635 m3/rok, pojemności użytkowej jednego zbiornika wynoszącej ok. 5,4 m3 oraz 
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pojemności jednej cysterny wynoszącej 36-37 m3 w ciągu roku będzie miało miejsce ok. 315 

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

315 rozłączeń/rok x 51,8 g/rozłączenie ≈ 16 kg/rok 

Emisja powstająca przy napełnianiu każdego zbiornika magazynowego gazu płynnego, z 

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

przyłączeniowego. W związku z powyższym miejsce wystąpienia emisji jest praktycznie 

nieustalone z uwagi na położenie węża po nalewie nie istnieje możliwość obliczenia 

dyspersji zanieczyszczeń. 

Napełnianie zbiornika na olej napędowy 
Podczas napełniania zbiornika na olej napędowy do agregatu prądotwórczego nastąpi 

śladowa emisja węglowodorów alifatycznych. Określenia emisji węglowodorów alifatycznych 

dokonano w oparciu o publikację Wytyczne dotyczące lokalizacji i wskaźników emisji 

zanieczyszczeń dla stacji paliw, Warszawa, grudzień 1992 r., Atmoterm S.C. Zgodnie z 

powyższą publikacją emisja węglowodorów alifatycznych wynosi maksymalnie (dla lipca) 1,3 

g/m3 przepompowywanego oleju. Przy założeniu że praca agregatu wyniesie 12 h/rok, a 

zużycie paliwa kształtuje się na poziomie 97 kg/h roczne zużycie paliwa kształtuje się na 

poziomie ok. 1,16 Mg/rok. Przy założeniu średniej gęstości oleju napędowego - 825 kg/m3 

roczne zużycie paliwa wyniesie 1,41 m3. Emisja węglowodorów jest emisją 

niezorganizowaną – odpowietrzenie zbiornika znajduje się wewnątrz budynku. 

E  = 1,41 m3 x 1,3 g/m3 = 1,8 g/rok. 

Ruch samochodów osobowych i ciężarowych po terenie fermy 
W celu określenia emisji substancji podczas ruchu samochodów po terenie fermy jako 

reprezentatywne dla samochodów osobowych przyjęto średnie wskaźniki emisji obliczone 

zgodnie z metodyką zawartą w opracowaniu EMEP/EEA emission inventory guidebook 

2009, updated May 2012 – Passenger cars, Ligot-duty trucks, heavy-duty vehicles included 

Busses and motorcycles. Dla odniesień polskich – podziału pojazdów w zależności od 

kategorii – wykorzystano załącznik nr 4 do opracowania Metoda prognozowania emisji 

zanieczyszczeń powietrza od pojazdów – model i program komputerowy COPERT III, 

znajdujący się na stronie internetowej GDDKiA. Średnie wskaźniki emisji: 

− tlenek węgla - 3,8 g/km 

− tlenki azotu NOx   - 0,7 g/km 

− benzen - 0,035 g/km 

− dwutlenek siarki - 0,044 g/km 

− pył PM 10 - 0,014 g/km 

− węglowodory alifatyczne - 0,44 g/km 

− węglowodory aromatyczne -0,13 g/km 
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W celu określenia emisji substancji podczas ruchu samochodów jako reprezentatywne dla 

samochodów ciężarowych przyjęto średnie wskaźniki emisji obliczone zgodnie z metodyką 

zawartą w opracowaniu EMEP/EEA emission inventory guidebook 2009, updated May 2012 

– Passenger cars, Ligot-duty trucks, heavy-duty vehicles included Busses and motorcycles. 

Dla odniesień polskich – podziału pojazdów w zależności od kategorii – wykorzystano 

załącznik nr 4 do opracowania Metoda prognozowania emisji zanieczyszczeń powietrza od 

pojazdów – model i program komputerowy COPERT III, znajdujący się na stronie 

internetowej GDDKiA. Średnie wskaźniki emisji: 

− tlenek węgla - 2,7 g/km 

− tlenki azotu NOx   - 6,0 g/km 

− benzen - 0,042 g/km 

− dwutlenek siarki - 0,48 g/km 

− pył PM 10 - 0,56 g/km 

− węglowodory alifatyczne - 1,58 g/km 

− węglowodory aromatyczne -0,48 g/km 

Dla celów obliczeniowych zgodnie ze znanymi pracami badawczymi: 

− NO2 emission from the fleet of vehicles IN major Norwegian cities. Challenges and 

possibilities towards 2025, Institute of Transport Economics. Norwegian Centre for Transport 

Research 2011, 

− The use of tunnel concentration profile data to determine the ratio of NO2/NOx directly 

emitted from vehicles, Atmospheric Chemistry and Physics Discussions Hong Kong 2005, 

− Assessment of primary NO2 emissions, hydrocarbon speciation and particulate sizing on 

a range of Road vehicles TRL Limited 2001, 

przyjęto, że zawartość dwutlenku azotu w spalinach wynosi co najwyżej 20 % zawartości 

tlenków azotu. Zgodnie z danymi zawartymi w publikacji EMEP/EEA Emission inventory 

guidebook 2009 updated May 2012 Exhaust emission from road transport, w przypadku 

emisji wynikającej z ruchu pojazdów emisja pyłu ogółem jest równa emisji pyłu 

zawieszonego PM 10 oraz pyłu zawieszonego PM 2,5. 
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Tabela Emisja z ruchu samochodów. 

Średnia droga ruchu 
Średni ruch po terenie   Czas pracy    Substancja 

Wskaźnik 
emisji 

Wartość emisji 
Faza 
cyklu 

chowu 
Ilość 

samochodów 
ilość wjazdów i 

wyjazdów  (zasiedlenie,chów,wywóz)         

km szt/dobę szt/dobę godz/dobę dni/rok godz/rok   g/km kg/h kg/rok 

Samochody ciężarowe                 
            tlenek węgla 2,700 0,00022 0,3 

1 (
po

do
kre

s o
bli

cz
en

iow
y n

r 1
) 

            tlenki azotu 6,000 0,00049 0,6 

            
dwutlenek azotu 20% tlenków 
azotu 1,200 0,00010 0,1 

0,776 1 2 16 72 1152 dwutlenek siarki 0,480 0,00004 0,0 
            benzen 0,042 0,0000034 0,0 
            pył PM 10 0,560 0,00005 0,1 
            węglowodory alifatyczne 1,580 0,00013 0,1 
            węglowodory aromatyczne  0,480 0,00004 0,0 
            tlenek węgla 2,700 0,00065 0,8 

2 (
po

do
kre

s o
bli

cz
en

iow
y n

r 2
) 

            tlenki azotu 6,000 0,00146 1,7 

            
dwutlenek azotu 20% tlenków 
azotu 1,200 0,00029 0,3 

0,776 3 5 16 72 1152 dwutlenek siarki 0,480 0,00012 0,1 
            benzen 0,042 0,00001 0,0 
            pył PM 10 0,560 0,00014 0,2 
            węglowodory alifatyczne 1,580 0,00038 0,4 
            węglowodory aromatyczne  0,480 0,00012 0,1 
            tlenek węgla 2,700 0,00075 0,5 

3 (
po

do
kre

s 
ob

lic
ze

nio
wy

 nr
 3)

 

            tlenki azotu 6,000 0,00166 1,1 

            
dwutlenek azotu 20% tlenków 
azotu 1,200 0,00033 0,2 

0,776 3 6 16 42 672 dwutlenek siarki 0,480 0,00013 0,1 
            benzen 0,042 0,00001 0,0 
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            pył PM 10 0,560 0,00016 0,1 
            węglowodory alifatyczne 1,580 0,00044 0,3 
            węglowodory aromatyczne  0,480 0,00013 0,1 
            tlenek węgla 2,700 0,00131 0,5 

4 (
po

do
kre

s o
bli

cz
en

iow
y n

r 4
, 5

 
6 7

) 

            tlenki azotu 6,000 0,00291 1,1 

            
dwutlenek azotu 20% tlenków 
azotu 1,200 0,00058 0,2 

0,776 5 10 16 24 384 dwutlenek siarki 0,480 0,00023 0,1 
            benzen 0,042 0,00002 0,0 
            pył PM 10 0,560 0,00027 0,1 
            węglowodory alifatyczne 1,580 0,00077 0,3 
            węglowodory aromatyczne  0,480 0,00023 0,1 
            tlenek węgla 2,700 0,00087 0,5 

5 (
po

do
kre

s o
bli

cz
en

iow
y n

r 
8,9

,10
,11

) 

            tlenki azotu 6,000 0,00194 1,1 

            
dwutlenek azotu 20% tlenków 
azotu 1,200 0,00039 0,2 

0,776 3 7 16 36 576 dwutlenek siarki 0,480 0,00016 0,1 
            benzen 0,042 0,00001 0,0 
            pył PM 10 0,560 0,00018 0,1 
            węglowodory alifatyczne 1,580 0,00051 0,3 
            węglowodory aromatyczne  0,480 0,00016 0,1 
            tlenek węgla 2,700 0,00140 2,7 

ok
re

s m
ięd

zy
 cy

kla
mi

 ch
ow

u  

            tlenki azotu 6,000 0,00312 5,9 

            
dwutlenek azotu 20% tlenków 
azotu 1,200 0,00062 1,2 

0,776 5 11 16 119 1904 dwutlenek siarki 0,480 0,00025 0,5 
            benzen 0,042 0,00002 0,0 
            pył PM 10 0,560 0,00029 0,6 
            węglowodory alifatyczne 1,580 0,00082 1,6 
            węglowodory aromatyczne  0,480 0,00025 0,5 
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Samochody 
osobowe                     

            tlenek węgla 3,8 0,0000282 0,2 

pr
ac

a f
er

my
  

            tlenki azotu 0,7 0,0000052 0,0 

            
dwutlenek azotu 20% tlenków 
azotu 0,14 0,0000010 0,0 

0,0198 3 6 16 365 5840 dwutlenek siarki 0,044 0,0000003 0,0 
            benzen 0,035 0,0000003 0,0 
            pył PM 10 0,014 0,0000001 0,0 
            węglowodory alifatyczne 0,44 0,0000033 0,0 
            węglowodory aromatyczne  0,13 0,0000010 0,0 
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Emisja zanieczyszczeń mikrobiologicznych 
Ferma drobiu jest źródłem emisji mikroorganizmów: bakterii i grzybów. W przypadku 

wystąpienia chorób zakaźnych na fermie może dojść do rozprzestrzenienia się 

mikroorganizmów chorobotwórczych. Zasadniczym działaniem w celu redukcji aerozoli 

bakteryjnych jest stosowanie preparatów zmniejszających produkcję amoniaku. Wiele z tych 

preparatów ma jednocześnie właściwości bakteriobójcze. Jednym z nich jest Agrisan, który 

redukuje ilość mikroorganizmów w zależności od gatunku od 76 do 99,9%. Powietrze 

wewnątrz kurników będzie zamgławiane środkiem dezynfekcyjnym, szczególnie w okresie 

letnim. Jest to równie ważne ze względu na ochronę zdrowia pracowników fermy, którzy są 

najbardziej narażeni na szkodliwe działanie bioaerozolu w obiektach inwentarskich. Ważnym 

czynnikiem ograniczającym możliwość wystąpienia organizmów chorobotwórczych w 

kurnikach jest też nadzór weterynaryjny, którego celem jest bieżąca kontrola dobrostanu i 

zdrowia zwierząt oraz podejmowanie działań profilaktycznych, mających na celu 

zapobieganie powstawaniu potencjalnych schorzeń. Podobnie jak w przypadku emisji 

substancji odorowych, nie ustalono dopuszczalnej emisji zanieczyszczeń 

mikrobiologicznych, gdyż brak jest zatwierdzonego modelu rozprzestrzeniania się 

mikroorganizmów w powietrzu atmosferycznym. Nie wykonuje się więc szczegółowych 

obliczeń. Cytując Opinię4 wykonaną dla podobnej co do lokalizacji i wielkości fermy w 

Kosinach Starych ”można stwierdzić że stopień zanieczyszczenia mikrobiologicznego 

powietrza atmosferycznego w otoczeniu Fermy według aktualnego stanu wiedzy nie odbiega 

od normy. Biorąc pod uwagę wysoką czystość mikrobiologiczną w większości analiz 

(stężenie liczby grzybów we wszystkich punktach pomiarowych oraz bakterii w większości 

punktów) jak również brak mikroorganizmów patogennych można stwierdzić, że powietrze to 

nie jest zanieczyszczone w stopniu, które mogłoby zagrażać zdrowiu człowieka. Taki poziom 

czystości mikrobiologicznej powietrza atmosferycznego wynika z faktu, iż zgodnie z 

założeniami rozwoju zrównoważonego (Dyrektywą Rady Unii Europejskiej 61/96/EC w 

sprawie Zintegrowanego Zapobiegania i Kontroli Zanieczyszczeń) na Fermie Drobiu w 

Kosinach Starych stosuje się Najlepsze Dostępne Techniki w Produkcji Zwierzęcej (BAT), 

czyli najbardziej efektywny oraz zaawansowany poziom rozwoju technologii i metod 

prowadzenia działalności, mających na celu eliminowanie emisji lub jeśli to jest praktycznie 

możliwe, ograniczanie emisji i wpływu na środowisko. Ocena wizualna fermy pozwala na 

stwierdzenie, że na terenie obiektu mają zastosowanie i są przestrzegane zasady prewencji i 

bioasekuracii (m. in. lokalizacja fermy, strefa ochronna w postaci pasów zieleni, ogrodzenie 

obiektu, podział na strefy czarną i białą, wysoki poziom higieny, zabiegi DDD, brak 
                                                        
 
4  Dr.hab. Dorota Witkowska, dr.hab.Tomasz Mituniewicz - Opinia dotycząca mikrobiologicznej czystości 
powietrza atmosferycznego w otoczeniu fermy drobiu w Kosinach Starych- Uniwersytet Warmińsko –Mazurski, 
2015r 



ATMOTERM Inżynieria Środowiska Sp. z o. o. 91 

Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego chowie drobiu – brojlera 
kurzego 

krzyżowania się dróg, zabezpieczone miejsca na składowanie produktów ubocznych). 

Należy podkreślić, że w miejscach największej kumulacji zanieczyszczenia 

mikrobiologicznego, spowodowanej przede wszystkim przepływem powietrza wywołanym 

kierunkiem wiatru właściciel fermy ze szczególną starannością (pomimo braku sąsiedztwa 

tego miejsca z jakimikolwiek zabudowaniami) zadbał o nasadzenia drzewami iglastymi, 

stanowiącymi strefę buforową, zapobiegającą wydostawaniu się zanieczyszczeń poza 

granicę działki, na której zlokalizowane są budynki fermowe”. 

9.2.3. Racjonalny wariant alternatywny 
Wariantem racjonalnym alternatywnym w stosunku do wariantu podstawowego jest 

zwiększenie liczby cylki chowu drobiu – brojlera kurzego do 7 cylki w roku. Nie ulega zmianie 

technologia chowu. W stosunku do wariantu podstawowego zmianie ulega podpunkt 2, 3 i 9. 

Punkt 2 
Rocznie 7 cykli chowu po 41 dni każdy. 

Punkt 3 
Łączny czas chowu 6 888 h. 

Punkt 9 
Po każdym zakończonym cyklu chowu wykonywane będzie mycie i dezynfekcja kurników 

łącznie przez ok. 1 872 godzin/rok (8 760 godz./rok - 6 888 godzin/rok = 1 872 godzin/rok). 

Wariant racjonalny alternatywny spełnia wymagania w zakresie ochrony środowiska i 

zdrowia ludzi. Zestawienie wskaźników emisji oraz wielkości emisji dla tego wariantu dla 

każdego źródła emisji i Instalacji chowu drobiu -chów brojlerów w systemie ściółkowym 

podano w załączniku do niniejszej dokumentacji. 
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Tabela Wielkość obsady w każdym z kurników, w poszczególnych fazach cyklu chowu. 

 

 

Dni 
chowu 

Iloś
ć 

dni 

Ilość 
godz

in 

Ilość 
godzin Waga jednego ptaka Obsada Waga ptaków w jednym kurniku 

Powierzch
nia 

kurnika  

Obsad
a Waga ptaków w kurniku 

    1 
cykl 7 cykli   kg/pta

ka   kg/pta
ka   kg/pta

ka 
szt/kurni

k   kg/kurni
k   kg/kurni

k   kg/kurni
k m2 szt/m2   kg/m2   kg/m2   kg/m2 

1-12  12   288   2 016  

o
d 

0,057 

d
o 

0,379 

śre
dni
o 

0,218  61 000  

o
d 

 3 477  

d
o 

 23 119  

śre
dni
o 

 13 298   3 028,75   20,14  

o
d 

 1,15  

d
o 

7,63  

śre
dni
o 

 4,39  

13-24  12   288   2 016  0,426 1,143 0,785  59 170   25 206   67 631   46 419   3 028,75   19,54   8,32   22,33   15,33  

25-31  7   168   1 176  1,223 1,742 1,483  59 170   72 365   103 074   87 720   3 028,75   19,54   23,89   34,03   28,96  

32-35  4   96   672  1,834 2,112 1,973  47 158   86 489   99 599   93 044   3 028,75   15,57   28,56   32,88   30,72  

36-41  6   144   1 008  2,206 2,677 2,442  37 491   82 705   100 363   91 534   3 028,75   12,38   27,31   33,14   30,22  

SUMA  41   984   6 888     0  0     0           
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9.2.4. Zbiorcze zestawienie emisji 
Tabela Porównanie wartości emisji rocznej. 

Nazwa zanieczyszczenia 
Wariant podstawowy 
proponowany przez 
Wnioskodawcę [Mg] 

Wariant 
alternatywny [Mg] 

Amoniak  10,28 12 
Siarkowodór  0,414 0,483 
Pył ogółem  14,79 17,25 
PM 10 14,33 16,71 
PM 2,5 1,94 2,210 
Dwutlenek siarki  0,0842 0,098 
Tlenki azotu, jako NO2 0,561 0,652 
Tlenek węgla  0,398 0,461 
Węglowodory aromatyczne  0,001262 0,001174 
Węglowodory alifatyczne  0,00451 0,00422 
Benzen  0,0001119 0,0001047 
Odory [Gou/rok] 1528 1780 

ILOŚC AMONIAKU UWOLNIONEGO DO POWIERZA: 
- Wariant podstawowy 10 280 : 610 000 = 0,016 kg/miejsce/rok* 
- wariant alternatywny 12 000 : 610 000 = 0,019 kg/miejsce/rok* 
* przy zastosowaniu preparatów do redukcji amoniaku. 
 

Tabela BAT-AEL3 dla emisji amoniaku do powietrza pochodzących z pomieszczeń dla 
brojlerów o końcowej wadze do 2,5 kg. 
Parametr  Kategoria zwierząt  BAT-AEL (1) (2) (kg wydalonego 

azotu N/miejsce dla zwierzęcia /rok 
Amoniak wyrażony jako 
NH3 

 Brojler  0,01-0,08 

(1) BAT-AEL – może nie mieć zastosowania dla następujących rodzajów chowu: ekstensywny 
ściółkowy, 

(2) Włączając w to straty azotu gazowego z pomieszczeń dla zwierząt i magazynu obornika  
 

Prognozowana ilość uwolnionego amoniaku do powietrza jest zgodna z BAT-AEL. 

9.2.5. Określenie wielkości emisji z miejsc wprowadzania emisji do powietrza  
Miejsca wprowadzania emisji zorganizowanej do powietrza z terenu inwestycji. Miejscami 

wprowadzania emisji zorganizowanej do powietrza z terenu przedmiotowej inwestycji są: 

• wyloty wentylacji mechanicznej w budynkach inwentarskich, wyloty spalin z nagrzewnic 

zasilanych gazem; 

• wyloty spalin z agregatu prądotwórczego 

• wyloty spalin z kotłowni zasilanej gazem 

• rury wydechowe z samochodów 

Lokalizację emitorów, ich parametry oraz wielkości emisji poszczególnych substancji w 

podokresach podano w załączniku do niniejszej dokumentacji. 

Metodyka oceny 
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Zasięg oddziaływania emitowanych substancji określono zgodnie z obowiązującą 

referencyjną metodyką modelowania poziomów substancji w powietrzu określoną w 

załączniku nr.3 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2 010 r. w sprawie 

wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu. Zgodnie z w/w uznaje się że 

wartość odniesienia substancji w powietrzu uśredniona do jednej godziny, określona w 

załączniku nr.1 do rozporządzenia, jest dotrzymana, jeżeli wartość ta nie jest przekraczana 

więcej niż przez 0,274% czasu w roku dla dwutlenku siarki oraz więcej niż 0,2% w roku dla 

pozostałych substancji. Obliczenia modelowania poziomów substancji w powietrzu 

wykonano programem Operat FB autor. R. Samoć. Wokół terenu projektowanej inwestycji 

nie występują obszary ochrony uzdrowiskowej. W związku z powyższym jako poziomy 

dopuszczalne przyjęto poziomy określone w załączniku nr 1 do ww. rozporządzenia. W 

oparciu o wizję terenową oraz analizę mapy otoczenia planowanej inwestycji 

zidentyfikowano najbliższe budynki mieszkalne. W odległości mniejszej niż 10 h = 74m od 

pojedynczego emitora nie znajdują się wyższe niż parterowe budynki mieszkalne lub 

biurowe, a także budynki żłobków, przedszkoli, szkół, szpitali lub sanatoriów w związku z tym 

nie ma konieczności przeprowadzania obliczeń stężeń substancji na wysokości zabudowy 

(zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie 

wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu). 

Tabela Wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu dla terenu kraju, 

oznaczenie numeryczne tych substancji oraz okresy, dla których uśrednione są wartości 

odniesienia, z wyłączeniem obszarów ochrony uzdrowiskowej. 

Nazwa 
substancji Numer CAS 

Wartości odniesienia uśrednione dla okresu 
1 godziny roku kalendarzowego 

[µg/m3] 
pył zawieszony PM10 -- 280 40 

amoniak 7664-41-7 400 50 
siarkowodór 7783-06-4 20 5 

dwutlenek azotu 10102-44-0 200 40 
dwutlenek siarki 7446-09-5 350 20 

tlenek węgla 630-08-0 30 000 -- 
benzen 71-43-2 30 5 

węglowodory aromatyczne - 1000 43 
węglowodory alifatyczne - 3000 1000 

 
Tabela Poziomy dopuszczalne dla niektórych substancji w powietrzu, zróżnicowane ze 
względu na ochronę zdrowia ludzi i ochronę roślin. 

Nazwa 
substancji Numer CAS 

Poziomy dopuszczalne dla okresu 
1 godziny roku kalendarzowego 

[µg/m3] 
pył zawieszony PM10 -- - 40c 

pył zawieszony PM2,5 - - 25c),j) 
20c),k) 

dwutlenek azotu 10102-44-0 200c 40c 
dwutlenek siarki 7446-09-5 350c 20c 

tlenek węgla 630-08-0 - - 
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benzen 71-43-2 - 5c 
c -Poziom dopuszczalny ze względu na ochronę zdrowia ludzi 
j – Poziom dopuszczalny dla pyłu zawieszonego PM2,5 do osiągnięcia do 1 stycznia 2015 r. (faza I) 
k – Poziom dopuszczalny dla pyłu zawieszonego PM2,5 do osiągnięcia do 1 stycznia 2020 r. (faza II) 
 
Stan jakości powietrza 
Dla terenu inwestycji aktualny stan jakości powietrza dla dwutlenku azotu, dwutlenku siarki, 

tlenku węgla, pyłu zawieszonego PM 10, pyłu zawieszonego PM 2,5 oraz benzenu przyjęto 

na podstawie pisma Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska 

delegatura w Ciechanowie.Dla pozostałych substancji stan jakości powietrza przyjęto w 

wysokości 10 % wartości odniesienia określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z 

dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w 

powietrzu.  

Tabela Zestawienie wartości odniesienia substancji i przyjętego stanu jakości powietrza. 

Lp. Substancja Wartości dopuszczalne poziomy Stan jakości 
D1 [na godz.] Da [na rok] R 

1 amoniak  400 50 5,0 
2 siarkowodór 20 5 0,5 
3 dwutlenek siarki 350 20 3,0 
4 tlenek węgla 30 000 ---- 310,0 
5 dwutlenek azotu 200 40 5,0 
6 benzen 30 5 0,5 
7 pył zawieszony PM 10 280 40 19,0 
8 pył zawieszony PM 2,5 ---- 20 15,0 
9 węglowodory aromatyczne 1 000 43 4,3 
10 węglowodory alifatyczne 3 000 1000 100 

 

Dla wszystkich normowanych substancji wykonano obliczenia rozprzestrzeniania w siatce  

X = 0 – 2100 m; Y= 0 - 1550 m z krokiem 25 m. 

Warunki meteorologiczne 

Rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń powietrza w przyziemnej warstwie atmosfery 

uwarunkowane jest takimi czynnikami meteorologicznymi jak prędkość i kierunek wiatru, 

opad atmosferyczny, temperatura powietrza oraz pionowa struktura termiczna warstwy 

granicznej atmosfery. Cisze wiatrowe i małe prędkości wiatru pogarszają poziomą wentylację 

powietrza, co przyczynia się do wzrostu stężeń zanieczyszczeń. Prędkość wiatru wpływa 

zatem na tempo przemieszczania zanieczyszczeń powietrza, natomiast kierunek decyduje o 

trasie ich transportu. Opady atmosferyczne, głownie deszcze, w zależności od ich 

intensywności i czasu trwania wymywają niektóre zanieczyszczenia powietrza, w tym pyły. 

Temperatura wpływa pośrednio na jakość powietrza. Struktura termiczna warstwy granicznej 

atmosfery (konwekcyjna, inwersyjna) determinuje stan równowagi atmosfery. Chwiejna 

równowaga, związana ze strukturą konwekcyjną, intensyfikuje procesy pionowego 
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mieszania. Równowaga stała, towarzysząca strukturze inwersji termicznej, hamuje ruchy 

pionowe w warstwie granicznej atmosfery. Obojętną równowagę, występującą przy zerowym 

pionowym gradiencie temperatury, m.in. przy silnym wietrze lub opadzie, traktuje się jako 

stan pośredni między równowagą chwiejną i stałą. Do obliczeń rozprzestrzeniania substancji 

w powietrzu przyjęto reprezentatywną dla danego terenu 12 kierunkową różę wiatrów ze 

stacji meteorologicznej Mława uwzględniającą statystykę stanów równowagi atmosfery, 

prędkości i kierunki wiatrów. Wyróżnionych jest 36 różnych sytuacji meteorologicznych 

wynikających z 6 stanów równowagi atmosfery, którym odpowiadają zakresy prędkości 

wiatru na wysokości ha= 14m, ze skokiem co 1 m/s, określonych w poniższej tabeli. Różę 

wiatrów załączono w załączniku do niniejszej dokumentacji. 

Tabela Sytuacje meteorologiczne. 
Stan równowagi atmosfery Zakres prędkości wiatru ua x [m/s] 
1 – silnie chwiejna 1 - 3 
2- chwiejna 1 - 5 
3- lekko chwiejna 1 - 8 
4-obojętna 1 - 11 
5-lekko stała 1 - 5 
6-stała 1 - 4 

 
Aerodynamiczna szorstkość terenu 
Współczynnik aerodynamicznej szorstkości terenu wyznaczono na podstawie mapy 

topograficznej. Dominuje typ pokrycia terenu: tereny zabudowy zagrodowej,pola, łąki, 

zarośla. Otoczenie fermy podzielono na  sektory zgodnie z zasadą obowiązującą w 

numeracji róży wiatrów. Dla każdego sektora róży wiatrów w zasięgu 50 hmax oszacowano 

średnią wartość współczynnika aerodynamicznej szorstkości terenu zo według wzoru: 

z0 = 
F
1

∑
c

F c  x zoc  

gdzie: 

zo – średnia wartość współczynnika aerodynamicznej szorstkości terenu na obszarze 

objętym obliczeniami (m) 

zoc – średnia wartość współczynnika aerodynamicznej szorstkości terenu na obszarze o 

danym typie pokrycia terenu (m) 

F – powierzchnia obszaru objętego obliczeniami (m2) 

Fc – powierzchnia obszaru o danym typie pokrycia terenu (m2) 

Współczynnik aerodynamicznej szorstkości terenu wynosi 0,2291 m. Dla analizowanego 

obszaru udział współczynników szorstkości odpowiadających poszczególnym typom 

pokrycia terenu przedstawia się następująco: 
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Rysunek Mapa obszarów w sąsiedztwie fermy z przedstawionymi obszarami o jednolitej 

szorstkości terenu. 

Przedstawienie wyników obliczeń rozprzestrzeniania substancji 
Ocenę skutków oddziaływania na jakość powietrza substancji emitowanych podczas pracy 

fermy przeprowadzono w oparciu o modelowe obliczenia dyspersji substancji w powietrzu 

atmosferycznym, za pomocą programu Operat FB. Zasięg oddziaływania emitowanych 

substancji określono zgodnie z obowiązującą referencyjną metodyką modelowania 

poziomów substancji w powietrzu określoną w załączniku nr 3 rozporządzenia Ministra 

Środowiska z dnia 26 stycznia 2 010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych 

substancji w powietrzu. Zgodnie z metodyką uznano że wartość odniesienia substancji w 

powietrzu uśredniona do jednej godziny, określona w załączniku nr 1 do rozporządzenia, jest 

dotrzymana, jeżeli wartość ta nie jest przekraczana więcej niż przez 0,274% czasu w roku 

dla dwutlenku siarki oraz więcej niż 0,2% w roku dla pozostałych substancji. Ze względu na 

brak unormowań prawnych dla stężeń odorowych, za z metodyką IPPC przyjęto ogólne 

wartości zapachu: 

• 3 jednostki odorowe - zapach rozpoznawalny, 

• 5 jednostek odorowych - zapach odczuwalny (słaby), 

• 10 jednostek odorowych - zapach wyraźny (może być uporczywy). 
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Modelowanie emitowanych substancji wykonano dla 2 wariantów: 

Ø wariantu podstawowego proponowanego przez Wnioskodawcę, 

Ø racjonalnego wariantu alternatywneg. 

W załazniku do niniejszej dokumentacji przedstawiono wyniki wykonanych obliczeń 

modelowanie stężeń substancji w powietrzu w sieci receptorów. 

Podsumowanie 
Instalacja do ściołowego chowu drobiu – brojlera kurzego o wnioskowanej docelowej łącznej 

obsadzie początkowej 2 440 DJP/instalację/cykl,zdolności produkcyjnej 3 660 000 szt./rok, 

nie będzie stanowiła zagrożenia dla środowiska w zakresie emisji substancji do powietrza 

atmosferycznego z uwagi na ochronę zdrowia ludzi zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

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

powietrzu, oraz zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w 

sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu. Obliczenia stężeń 

poszczególnych substancji w powietrzu wykazały, iż w wyniku eksploatacji instalacji nie 

wystąpią oraz nie są prognozowane podczas normalnej pracy, przekroczenia 

obowiązujących wartości odniesienia w powietrzu w żadnym punkcie poza terenem fermy. 

Wydruki obliczeń stężeń poszczególnych substancji wraz z ilustracja graficzną stanowią 

załączniki do niniejszego opracowania. 

9.3. Klimat akustyczny 
9.3.1. Podstawa opracowania 
Analizę oddziaływania na środowisko w zakresie emisji hałasu do środowiska dla 

projektowanej inwestycji polegającej na budowie Fermy drobiu w miejscowości Dębsk 

przeprowadzono w oparciu o:  

− Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie 

dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku z późniejszymi zmianami (tekst jednolity 

Dz.U. 2014 poz. 112), 

− Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2014 r. w sprawie wymagań 

w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody 

(Dz.U.2014 poz.1542) 

− Dyrektywę 2002/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady. 

− Normę PN-ISO 9613 „Akustyka. Tłumienie dźwięku podczas propagacji w przestrzeni 

otwartej. Ogólna obliczania.” 

− Francuską metodę obliczeniową „NMPB-Routes - 96 (SETRA-CERTU-LCPC-CSTB)”. 

− Francuską normę „XPS 31-133”. 
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− Instrukcję ITB 338/2003 Instytutu Techniki Budowlanej pt. "Metoda określania emisji i imisji 

hałasu przemysłowego w środowisku”. 

− Badania hałaśliwości opon samochodowych. Źródła hałasu w pojazdach 

samochodowych. Rafał Burdzik Katedra Budowy Pojazdów Samochodowych Wydział 

Transportu Politechnika Śląska (styczeń 2012) 

− Hałas pojazdów w trakcie manewrowania z małymi prędkościami - model CP2009 Jerzy 

Ejsmond Grzegorz Ronowski Politechnika Gdańska, Wydział Mechaniczny (październik 

2010), 

− Zaświadczenie Urzędu Gminy Szydłowo z dnia 24.06.2016 r. 

− Wypis z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego z dnia 09.02.2016r. 

− Uchwała Nr XXIV/115/2005 Rady Gminy Szydłowo z dnia 31 sierpnia 2005 roku w 

sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, 

− Założenia projektowe, 

− Plan zagospodarowania terenu. 

9.3.2. Metodyka oceny 
Analizę wpływu na środowisko w zakresie emisji hałasu wykonano na podstawie obliczeń 

emisji hałasu do środowiska przy pomocy programu komputerowego IMMI wersja 6.3.1. 

(program zgodny z Dyrektywą UE 2002/49/WE z dnia 22 czerwca 2002 r. odnoszącą się do 

oceny i zarządzania poziomem hałasu w środowisku) – obliczenia hałasu instalacyjnego wg 

normy ISO 9613, a obliczenia hałasu samochodów metodyką referencyjną UE wg francuskiej 

normy XP S 31-133.  

Obliczone poziomy hałasu porównano z wartościami dopuszczalnymi określonymi 

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

poziomów hałasu w środowisku z późniejszymi zmianami (tekst jednolity Dz.U. 2014 poz. 

112). 

Obliczenia dotyczące emisji hałasu i zasięgów jego oddziaływania wykonano dla pory 

dziennej i dla pory nocnej. 

Obliczenia akustyczne wykonano dla punktów obserwacji zlokalizowanych w środowisku.  

Obliczenia akustyczne emisji hałasu do środowiska przeprowadzono również dla obszaru o 

wymiarach: 1600,0 x 1300,0 m., na poziomie + 4,00 m. 

9.3.3. Wymagania akustyczne 
Wymagania akustyczne dotyczące dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku zostały 

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

dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku z późniejszymi zmianami (tekst jednolity 

Dz.U. 2014 poz. 112). 
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Zgodnie z rozporządzeniem dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku powodowanego 

przez poszczególne grupy źródeł hałasu, z wyłączeniem hałasu powodowanego przez starty, 

lądowania i przeloty statków powietrznych oraz linie elektroenergetyczne, wyrażone 

wskaźnikami LAeq D i LAeq N, które to wskaźniki mają zastosowanie do ustalania i kontroli 

warunków korzystania ze środowiska, w odniesieniu do jednej doby przedstawiono w 

poniższej tabeli. 

 

Tabela Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku. 

Lp. Rodzaj terenu 

Dopuszczalny poziom hałasu w [dB] 

Drogi lub linie kolejowe 1) Pozostałe obiekty i działalność 
będąca źródłem hałasu 

LAeq D 
 przedział 

czasu 
odniesienia 
równy 16 
godzinom 

LAeq N 
 przedział 

czasu 
odniesienia 

równy 8 
godzinom 

LAeq D 
 przedział 

czasu 
odniesienia 

równy 8 
najmniej 

korzystnym 
godzinom dnia 

kolejno po 
sobie 

następującym 

LAeq N 
przedział 

czasu 
odniesienia 

równy 1 
najmniej 

korzystnej 
godzinie nocy 

1 

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

miastem 

50 45 45 40 

2 

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 

3 

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 

4 
Tereny w strefie 
śródmiejskiej miast powyżej 
100 tys. mieszkańców 3) 

68 60 55 45 
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Objaśnienia: 
1) Wartości określone dla dróg i linii kolejowych stosuje się także dla torowisk tramwajowych poza pasem 

drogowym i kolei linowych. 
2) W przypadku niewykorzystywania tych terenów, zgodnie z ich funkcją, w porze nocnej – nie obowiązuje 

ich dopuszczalny poziom hałasu w porze nocnej. 
3) Strefa śródmiejska miast powyżej 100 tys. mieszkańców to teren zwartej zabudowy mieszkaniowej z 

koncentracją obiektów administracyjnych, handlowych i usługowych. W przypadku miast, w których 
występują dzielnice o liczbie mieszkańców powyżej 100 tys., można wyznaczyć w tych dzielnicach strefę 
śródmiejską, jeżeli charakteryzuje się ona zwartą zabudową mieszkaniową z koncentracją obiektów 
administracyjnych, handlowych i usługowych. 

 

W otoczeniu analizowanej fermy zlokalizowane są aktualnie tereny rolne i leśne. 

W oparciu o Uchwałę Nr XXIV/115/2005 Rady Gminy Szydłowo z dnia 31 sierpnia 2005 roku 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w otoczeniu 

planowanej fermy znajdują się następujące tereny chronione akustycznie: 

- od strony zachodniej w odl. ok. 300 od granicy terenu działki projektowanej inwestycji w 

miejscowości Nieradowo (obręb Marianów) teren oznaczony symbolem 1 RM – 

przeznaczenie: teren zabudowy zagrodowej, oraz od strony południowo-zachodniej działka 

nr ew. 121/1 oznaczona symbolem M - przeznaczenie zabudowania zagrodowe, 

mieszkaniowe jednorodzinne i rekreacji indywidualnej usytuowane kolonijnie, 

- od strony północnej w odległości ok. 600 m od granicy terenu projektowanej fermy w 

miejscowości Dębsk tereny oznaczone symbolami 1 RM i 2 RM – przeznaczenie: teren 

zabudowy zagrodowej,  

- od strony północno-wschodniej w odległości ok. 600 m teren oznaczony symbolem 18 US 

przeznaczenie – tereny sportu i rekreacji, 

- od strony południowej, wschodniej, zachodniej i północnej w otoczeniu planowanej 

inwestycji tereny oznaczone symbolem KLs  - przeznaczenie pod główne kompleksy leśne 

Dopuszczalne wartości poziomu hałasu w środowisku wyrażone wskaźnikami LAeqD i LAeqN – 

wg grupy źródeł „pozostałe obiekty i działalność będąca źródłem hałasu” dla terenów 

oznaczonych RM i M  jak dla   terenów zabudowy zagrodowej wynoszą: 

o dla najmniej korzystnych 8 godzin w ciągu dnia w godzinach 600 ÷ 2200 – LAeq D = 55 dB, 
o dla najmniej korzystnej 1 godziny w ciągu nocy w godzinach 2200 ÷ 600 – LAeq N = 45 dB. 
Dopuszczalne wartości poziomu hałasu w środowisku wyrażone wskaźnikami LAeqD i LAeqN – 

wg grupy źródeł „pozostałe obiekty i działalność będąca źródłem hałasu” dla terenów 

oznaczonych 18 US oraz KLs  jak dla  terenów rekreacyjno-wypoczynkowych wynoszą: 

o dla najmniej korzystnych 8 godzin w ciągu dnia w godzinach 600 ÷ 2200 – LAeq D = 55 dB, 
o dla najmniej korzystnej 1 godziny w ciągu nocy w godzinach 2200 ÷ 600 – LAeq N = 45 dB. 
Zgodnie z ww. rozporządzeniem o dopuszczalnych poziomach hałasu w środowisku w 

przypadku niewykorzystywania terenów, zgodnie z ich funkcją (dot. terenów US i KLs), w 

porze nocnej – nie obowiązuje ich dopuszczalny poziom hałasu w porze nocnej. 

9.3.4. Charakterystyka obiektu i źródeł hałasu 
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Projektowana Ferma drobiu będzie zlokalizowana w miejscowości Dębsk gmina Szydłowo. 

Na terenie projektowanej fermy główne źródła hałasu będą stanowić: 

- instalacja wentylacji mechanicznej: wentylatory szczytowe, boczne i wentylatory w 

dachach budynków, 

- budynki inwentarskie – hałas generowany wewnątrz kurnika jest emitowany do 

środowiska przez przegrody zewnętrzne (ściany i dachy), 

- ruch pojazdów na terenie fermy. 

Źródła hałasu emitowanego do środowiska z terenu planowanej Fermy drobiu stanowią: 

• wentylatory w dachu - 140 szt. (po 14 szt. w każdym z 10  kurników):  

− poziom mocy akustycznej LAW = 78,4 dB 

− równoważny poziom mocy akustycznej A - LAWT = 78,4 dB dla pory dziennej  

− równoważny poziom mocy akustycznej A - LAWT = 78,4 dB dla pory nocnej. 

• wentylatory szczytowe  – 80 szt. (po 8 szt. w każdym z 10  kurników): 

− poziom mocy akustycznej A – LAW= 83 dB 

− równoważny poziom mocy akustycznej A – LAWT = 83 dB dla pory dziennej. 

• budynki inwentarskie (18 budynków)  – hałas generowany wewnątrz budynku kurnika jest 

emitowany do środowiska przez przegrody zewnętrzne (ściany i dachy) w kurnikach – 

równoważny poziom dźwięku A wewnątrz kurnika LAeq wew = 73 dB. 

W zależności od zewnętrznej temperatury powietrza czas pracy wentylatorów w normowym 

przedziale czasu odniesienia w poszczególnych dniach może być krótszy. 

Rozładunek samochodów paszowych to dodatkowe źródła hałasu – poziom mocy 

akustycznej A wynosi LAW = 101 dB. Rozładunek jednego samochodu ciężarowego trwa ok. 

1 godz. – równoważny poziom mocy akustycznej A dla normowego przedziału czasu 

odniesienia w porze dziennej wynosi LAWT = 92 dB. W ciągu 8 godzin pory dziennej 

uwzględniono rozładunek 1-go samochodu przez 1 godzinę. 

Awaryjne źródła stanowi agregat prądotwórczy kontenerowy.  

Przyjęto, że w ciągu 8 godzin pory dnia czas działania agregatu (włączanie konserwacyjne) 

wynosi  po 0,5h/8h w porze dziennej: 

• poziom mocy akustycznej  A LWA  = 102 dB 

o równoważny poziom mocy akustycznej A dla normowego przedziału czasu 

odniesienia pory dnia tj 0,5h/8godz. wynosi LAWT = 90 dB, 

• wyrzut spalin (wyposażony w tłumik akustyczny), który stanowi źródło punktowe - poziom 

mocy akustycznej LAW = 95 dB  

o dla normowego czasu odniesienie w porze dziennej dla pracy przez 0,5h/8godz. 

równoważny poziom mocy akustycznej wynosi LAWT = 83 dB dla pory dziennej. 

Ruchome źródła hałasu  
Ruchome źródła hałasu emitowanego do środowiska z terenu projektowanej fermy stanowią: 
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w ciągu 8 najmniej korzystnych godzin w porze dziennej: 

• 3 wjazdy i 3 wyjazdy  samochodów osobowych/8h, 

• 15 wjazdów i 15 wyjazdów samochodów ciężarowych/8h. 

w ciągu 1 najniekorzystniejszej godziny w porze nocnej: 

• 1 wjazd i 1 wyjazd samochodu ciężarowego/1h. 

Parametry akustyczne samochodów na terenie obiektu określono zgodnie z Dyrektywą 

2002/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 czerwca 2002 r. odnoszącą się do 

oceny i zarządzania poziomem hałasu w środowisku oraz wg francuskiej krajowej metody 

obliczeń „NMPB-Routes - 96 (SETRA-CERTU-LCPC-CSTB)”, określonej w „Arrêté du 5 mai 

1995 relatif au bruit des infrastructures routières, Journal Officiel du 10 mai 1995, art. 6” i 

francuskiej normie „XPS 31-133”. W odniesieniu do danych wejściowych dotyczących emisji, 

dokumenty te odsyłają do „Guide d.u bruit des transports terrestres, fascicule prévision des 

niveaux sonores, CETUR 1980”. W ramach zwalczania hałasu komunikacyjnego od 

kilkudziesięciu lat normy europejskie obniżają dopuszczalne wartości poziomów dźwięku, 

nastąpił również znaczący postęp techniczny w konstrukcji układów napędowych i opon na 

skutek czego hałas generowany przez samochody osobowe spadł średnio o 5 dB, a 

samochodów ciężarowych średnio o 3 dB, co uwzględniono przy określaniu parametrów 

emisyjnych. 

Szczegółowy opis źródeł hałasu i ich parametry akustyczne przedstawiono w załączniku do 

niniejszej dokumentacji. 

9.3.5. Analiza oddziaływania na środowisko w zakresie emisji hałasu 
Analizę wpływu na środowisko w zakresie emisji hałasu wykonano na podstawie obliczeń 

emisji hałasu do środowiska przy pomocy programu komputerowego IMMI wersja 6.3.1. 

(program zgodny z Dyrektywą UE 2002/49/WE z dnia 22 czerwca 2002 r. odnoszącą się do 

oceny i zarządzania poziomem hałasu w środowisku) – obliczenia hałasu instalacyjnego wg 

normy ISO 9613, obliczenia hałasu samochodów metodyką referencyjną UE wg francuskiej 

normy XP S 31-133. 

 

Obliczenia emisji hałasu wykonano dla normowego przedziału czasu odniesienia: 

- pory dnia tj. w godz. 600÷2200 - dla 8 najmniej korzystnych godzin kolejno po sobie 

następujących, 

- pory nocy tj. w godz. 2200÷600 - dla 1 najmniej korzystnej godziny. 

 

Obliczone poziomy hałasu porównano z wartościami dopuszczalnymi określonymi w 

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

poziomów hałasu w środowisku z późniejszymi zmianami (tekst jednolity Dz.U. 2014 poz. 

112) . 
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Szczegółowe dane wejściowe do analizy akustycznej przedstawiono w załączniku do 

niniejszej dokumentacji.  

 

Dane wejściowe do analizy akustycznej 
 

Dane wejściowe do analizy akustycznej podano w załączniku do niniejszej dokumentacji.  

 

Obliczenia akustyczne przeprowadzono dla punktów obserwacji w środowisku. 

Obliczenia akustyczne emisji hałasu do środowiska przeprowadzono również dla obszaru o 

wymiarach: 1600,0 x 1300,0 m., na poziomie + 4,00 m. 

 

Ocena warunków akustycznych w środowisku  
 
Ilustrację spodziewanych warunków akustycznych w środowisku, wynikających z eksploatacji 

projektowanej Fermy drobiu lokalizowanej w miejscowości Dębsk w porze dziennej i nocnej 

stanowią: 

Rys. H1. Mapa akustyczna terenu i otoczenia projektowanej Fermy drobiu w miejscowości 

Dębsk z izoliniami LAeqD [dB]. Pora dzienna.  

Rys. H2. Mapa akustyczna terenu i otoczenia projektowanej Fermy drobiu w miejscowości 

Dębsk z izoliniami LAeqN [dB]. Pora nocna.  

Z analizy ww. rysunków oraz wyników obliczeń akustycznych wynika, że eksploatacja 

projektowanej Fermy drobiu w miejscowości Dębsk nie będzie stanowić zagrożenia dla 

środowiska w zakresie emisji hałasu w porze dziennej i nocnej i będzie spełniać wymagania 

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

dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku z późniejszymi zmianami (tekst jednolity 

Dz.U. 2014  poz. 112). 

Zestawienie wyników obliczeń akustycznych w punktach obserwacji z wartościami 

dopuszczalnymi dla pory dziennej i nocnej przedstawiono w tabelach poniżej: 

 

Tabela 6.1. Wyniki obliczeń w porze dziennej. 

Numer 
punktu Nazwa punktu 

Wysokoś
ć punktu 

[m] 

Poziom 
dopuszczaln

y dźwięku 
[dB] pora 
dzienna 

Obliczony 
poziom 
dźwięku 

pora 
dzienna 

LAeqD [dB] 

Przekroczeni
e poziomu 

dopuszczal-
nego 

IPkt001 bm Debsk 7       GF  1,50 R 55 27,5 nie 
IPkt002 bm Debsk 7       UF1 4,00 R 55 27,8 nie 
IPkt003 bm Debsk 6       GF  1,50 R 55 27,5 nie 
IPkt004 bm Debsk 6       UF1 4,00 R 55 27,9 nie 
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Numer 
punktu Nazwa punktu 

Wysokoś
ć punktu 

[m] 

Poziom 
dopuszczaln

y dźwięku 
[dB] pora 
dzienna 

Obliczony 
poziom 
dźwięku 

pora 
dzienna 

LAeqD [dB] 

Przekroczeni
e poziomu 

dopuszczal-
nego 

IPkt005 bm Debsk 4       GF  1,50 R 55 28 nie 
IPkt006 bm Debsk 4       UF1 4,00 R 55 28,3 nie 
IPkt007 bm Debsk         GF  1,50 R 55 27,8 nie 
IPkt008 bm Debsk         UF1 4,00 R 55 28,1 nie 
IPkt009 bm Debsk 3C      GF  1,50 R 55 25,4 nie 
IPkt010 bm Debsk 3C      UF1 4,00 R 55 25,9 nie 
IPkt011 bm Debsk 3C      UF2 6,50 R 55 26 nie 
IPkt012 bm Debsk 3B      GF  1,50 R 55 24,8 nie 
IPkt013 bm Debsk 3B      UF1 4,00 R 55 25,3 nie 
IPkt014 bm Debsk 3B      UF2 6,50 R 55 25,4 nie 
IPkt015 bm Debsk 3A      GF  1,50 R 55 24 nie 
IPkt016 bm Debsk 3A      UF1 4,00 R 55 24,4 nie 
IPkt017 bm Debsk 3A      UF2 6,50 R 55 24,6 nie 
IPkt018 bm Nierad.2  M GF    1,50 R 55 33,6 nie 
IPkt019 bm Nierad.2  M UF1   4,00 R 55 33,9 nie 
IPkt020 bm Nierad..3      GF 1,50 R 55 28,1 nie 
IPkt021 bm Nierad..3      UF 4,00 R 55 29,1 nie 
IPkt022 bm Nierad..4      GF 1,50 R 55 26 nie 
IPkt023 bm Nierad..4      UF 4,00 R 55 27,5 nie 
IPkt024 bm Nierad..5      GF 1,50 R 55 25,9 nie 
IPkt025 bm Nierad..5      UF 4,00 R 55 27,5 nie 
IPkt026 bm Nierad..6      GF 1,50 R 55 26 nie 
IPkt027 bm Nierad..6      UF 4,00 R 55 28,1 nie 
IPkt028 bm Nierad..7      GF 1,50 R 55 27,4 nie 
IPkt029 bm Nierad..7      UF 4,00 R 55 29,8 nie 
IPkt030 bm Nierad..8      GF 1,50 R 55 28,9 nie 
IPkt031 bm Nierad..8      UF 4,00 R 55 31,1 nie 
IPkt032 bm Nierad..9      GF 1,50 R 55 31 nie 
IPkt033 bm Nierad..9      UF 4,00 R 55 32,3 nie 
IPkt034 bm Nierad..10     GF 1,50 R 55 32,8 nie 
IPkt035 bm Nierad.10     UF1 4,00 R 55 33,2 nie 
IPkt036 teren KLs            1,50 R 55 37,1 nie 
IPkt037 na granicy s.zach    1,50 R 55 40,9 nie 
IPkt038 teren KLs            1,50 R 55 41,1 nie 
IPkt039 teren KLs            1,50 R 55 36,6 nie 
IPkt040 teren KLs            1,50 R 55 36,9 nie 
IPkt041 teren KLs            1,50 R 55 43,1 nie 
IPkt042 teren KLs            1,50 R 55 39,3 nie 
IPkt043 teren 18 US          1,50 R 55 29,8 nie 
IPkt044 teren 18 US          1,50 R 55 29,8 nie 
IPkt045 na granicy s.pln     1,50 R 55 49,4 nie 
IPkt046 na granicy s.pld.zac 1,50 R 55 47,2 nie 
IPkt047 na granicy s.pld.    1,50 R 55 46,8 nie 
 

Tabela 6.2 Wyniki obliczeń w porze nocnej. 
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Numer 
punktu Nazwa punktu 

Wysokoś
ć punktu 

[m] 

Poziom 
dopuszczaln

y dźwięku 
[dB] pora 

nocna 

Obliczony 
poziom 
dźwięku 

pora 
nocna 

LAeqN [dB] 

Przekroczeni
e poziomu 

dopuszczal-
nego 

IPkt001 bm Debsk 7       GF  1,50 R 45 22,3 nie 
IPkt002 bm Debsk 7       UF1 4,00 R 45 22,8 nie 
IPkt003 bm Debsk 6       GF  1,50 R 45 22,5 nie 
IPkt004 bm Debsk 6       UF1 4,00 R 45 23 nie 
IPkt005 bm Debsk 4       GF  1,50 R 45 22,7 nie 
IPkt006 bm Debsk 4       UF1 4,00 R 45 23,2 nie 
IPkt007 bm Debsk         GF  1,50 R 45 23 nie 
IPkt008 bm Debsk         UF1 4,00 R 45 23,6 nie 
IPkt009 bm Debsk 3C      GF  1,50 R 45 22,3 nie 
IPkt010 bm Debsk 3C      UF1 4,00 R 45 22,8 nie 
IPkt011 bm Debsk 3C      UF2 6,50 R 45 23 nie 
IPkt012 bm Debsk 3B      GF  1,50 R 45 21,7 nie 
IPkt013 bm Debsk 3B      UF1 4,00 R 45 22,2 nie 
IPkt014 bm Debsk 3B      UF2 6,50 R 45 22,3 nie 
IPkt015 bm Debsk 3A      GF  1,50 R 45 20,8 nie 
IPkt016 bm Debsk 3A      UF1 4,00 R 45 21,3 nie 
IPkt017 bm Debsk 3A      UF2 6,50 R 45 21,5 nie 
IPkt018 bm Nierad.2  M GF    1,50 R 45 25,7 nie 
IPkt019 bm Nierad.2  M UF1   4,00 R 45 26,2 nie 
IPkt020 bm Nierad..3      GF 1,50 R 45 21,9 nie 
IPkt021 bm Nierad..3      UF 4,00 R 45 23,9 nie 
IPkt022 bm Nierad..4      GF 1,50 R 45 20,9 nie 
IPkt023 bm Nierad..4      UF 4,00 R 45 22,7 nie 
IPkt024 bm Nierad..5      GF 1,50 R 45 20,9 nie 
IPkt025 bm Nierad..5      UF 4,00 R 45 22,7 nie 
IPkt026 bm Nierad..6      GF 1,50 R 45 21,3 nie 
IPkt027 bm Nierad..6      UF 4,00 R 45 23,4 nie 
IPkt028 bm Nierad..7      GF 1,50 R 45 23 nie 
IPkt029 bm Nierad..7      UF 4,00 R 45 25 nie 
IPkt030 bm Nierad..8      GF 1,50 R 45 24,3 nie 
IPkt031 bm Nierad..8      UF 4,00 R 45 25,3 nie 
IPkt032 bm Nierad..9      GF 1,50 R 45 24,8 nie 
IPkt033 bm Nierad..9      UF 4,00 R 45 25,1 nie 
IPkt034 bm Nierad..10     GF 1,50 R 45 24,4 nie 
IPkt035 bm Nierad.10     UF1 4,00 R 45 24,7 nie 
IPkt036 teren KLs            1,50 R - 34 - 
IPkt037 na granicy s.zach    1,50 R - 37,8 - 
IPkt038 teren KLs            1,50 R - 31,2 - 
IPkt039 teren KLs            1,50 R - 28,8 - 
IPkt040 teren KLs            1,50 R - 28,7 - 
IPkt041 teren KLs            1,50 R - 34 - 
IPkt042 teren KLs            1,50 R - 30,4 - 
IPkt043 teren 18 US          1,50 R - 24,5 - 
IPkt044 teren 18 US          1,50 R - 24,2 - 
IPkt045 na granicy s.pln     1,50 R - 43,8 - 
IPkt046 na granicy s.pld.zac 1,50 R - 37,4 - 
IPkt047 na granicy s.pld.    1,50 R - 44,2 - 
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9.3.5. Wnioski 
Projektowana Ferma drobiu lokalizowana w miejscowości Dębsk nie będzie powodować 

przekroczeń dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku i będzie spełniać wymagania 

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

dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku z późniejszymi zmianami (tekst jednolity 

Dz.U. 2014 poz. 112). 

Obliczone wartości równoważnego poziomu dźwięku A wynikające z eksploatacji 

projektowanej fermy wynoszą: 

- w porze dziennej LAeqD = 24,0 ÷ 49,4 dB, 

- w porze nocnej LAeqN = 20,8 ÷ 26,2 dB. 

Obliczone wartości równoważnego poziomu dźwięku A wynikające z eksploatacji 

projektowanej fermy są niższe od poziomów dopuszczalnych: 

- w porze dziennej LAeqD niższe o 5,6 ÷ 31,0 dB,  

- w porze nocnej LAeqN niższe o 18,8 ÷ 24,2 dB 

Warunkiem dotrzymania norm w zakresie emisji hałasu dla projektowanej inwestycji jest: 

zastosowanie urządzeń o parametrach akustycznych nieprzekraczających wartości 

przyjętych w analizie akustycznej.  

W przypadku zastosowania urządzeń o innych parametrach akustycznych niż przyjęte w 

niniejszym opracowaniu i zmiany rozwiązań projektowych należy przeprowadzić analizę 

akustyczną uwzględniając odpowiednio rozwiązania techniczne projektowanych instalacji na 

terenie analizowanego obiektu. 

9.4. Gospodarka wodno – ściekowa 
9.4.1. Zaopatrzenie w wodę  
Źródłem zaopatrzenia w wodę na potrzeby chowu drobiu, budynku socjalnego oraz ppoż 

będzie własne ujęcie wody – studnia do poboru wody podziemnej o wydajności Q = 19 m3/h 

przy depresji s = 7,6 m. Promień leja depresji przy takiej wydajności i depresji wynosi R = 

161 m. Projektuje się, iż na potrzeby projektowanej fermy zostanie wykonany otwór 

studzienny o głębokości końcowej 85,0 m p.p.t. o konstrukcji: 

- rura podfiltrowa średnicy 225 mm, długości 2,0 m, 

- filtr właściwy średnicy 225 mm, długości 10,0 m, 

- rura nadfiltrowa, średnicy 225 mm, długości 73,0 m. 

Częścią czynną filtra zostanie ujęta warstwa wodonośna w zakresie głębokości 73,0 – 83,0 

m p.p.t. Ujęcie wód podziemnych na terenie projektowanej fermy drobiu projektuje się 

zlokalizować w południowej części działki gruntu nr 592 obrębu 2 we wsi Dębsk. 
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Rzeczywista wydajność studni określona zostanie po wykonaniu studni i przeprowadzeniu 

pompowań badawczych. Przed wystąpieniem z wnioskiem o wydanie pozwolenia 

zintegrowanego dla instalacji będącej przedmiotem niniejszego raportu planuje się 

sporządzenie dokumentacji hydrogeologicznej w oparciu o którą zostanie wydana decyzja 

zatwierdzająca wspomnianą dokumentację (w tym wydajność eksploatacyjną ujęcia). W celu 

ochrony ujęcia, projektowanego na terenie przedmiotowej Fermy Drobiu, w strefie o 

szerokości 8,0 m od obudowy otworów studziennych zostaną podjęte następujące procedury 

zmierzające do wyeliminowania nawet potencjalnego zagrożenia jakości wód podziemnych 

(dopływu wód opadowych do otworu studziennego):  

• teren wokół obudowy otworu studziennego zostanie tak wyprofilowany aby woda 

opadowa była kierowana w stronę brzegowej strefy o promieniu 8 m a nie w stronę 

obudowy otworu studziennego);  

• teren o określonej szerokości zostanie zagospodarowany zielenią (nie planuje się 

uszczelniania powierzchni terenu w strefie o promieniu 8 m); 

• do niezbędnych potrzeb zostanie ograniczone przebywanie osób niezatrudnionych przy 

obsłudze urządzeń służących do poboru wody; 

• teren o określonej szerokości zostanie wydzielony (ogrodzony siatką lub otoczony 

wysokim krawężnikiem) oraz zostanie umieszczona tablica zakazująca wstępu osobom 

nieupoważnionym. 

Zaopatrzenie projektowanej fermy w wodę z własnej studni głębinowej pod warunkiem, że 

nie będzie przekraczana godzinowa wydajność ujęcia, gwarantuje, że eksploatacja 

przedsięwzięcia nie będzie wpływać negatywnie na środowisko gruntowo – wodne. Ilość 

pobieranej wody będzie monitorowana poprzez prowadzenie odczytów stanów wodomierzy 

oraz prowadzenie na bieżąco książki eksploatacji studni. 

9.4.2. Bilans potrzeb wodnych 
Podstawą do sporządzenie bilansu jest rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 

stycznia 2002 r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody. 

Zapotrzebowanie na cele bytowe pracowników 
Przewidywana ilość pracowników wyniesie 10 osób. Będą oni korzystać z zaplecza 

socjalnego zlokalizowanego w budynku socjalnym. Jednostkowe zapotrzebowanie na wodę 

na pracownika – 90 dm3/doba (pracownicy korzystają z prysznica przed wejściem na fermę) 

(zgodnie z tabelą 3 załącznika do w/w rozporządzenia). Zapotrzebowanie na wodę na cele 

socjalno-bytowe dla instalacji przedstawia się następująco:  

Nd – współczynnik nierównomierności dobowej – 1,2, 

Nh - współczynnik nierównomierności godzinowej- 2. 

Qdśr = 10 x 0,090 m3/prac. x doba = 0,9 m3/d 
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Qdmax = 0,9 m3/d x 1,2 = 1,08 m3/d 

Qhśr = 1,08 m3/d: 16 h = 0,067 m3/h 

Qhmax = 0,067 m3/h x 2,0 = 0,135 m3/h 

Woda do pojenia brojlerów 
Teoretyczne zapotrzebowanie na wodę dla ferm hodowlanych brojlera wynosi 0,5 

dm3/ptak/dobę. Czas rozbioru wody – 24 godziny. Zapotrzebowanie wody wg cytowanego 

rozporządzenia przy maksymalnej obsadzie kurników wyniesie: 

Qdśr = 610 000 szt. x 0,0005 m3/d = 305,0 m3/d 

Qh = 732,0 m3/d: 24 h = 12,7 m3/h 

Praktyka hodowlana wskazuje jednak, iż zapotrzebowanie określone w rozporządzeniu jest 

znacznie zawyżone. Rzeczywiste zapotrzebowanie na wodę do pojenia brojlerów i zraszania 

kurników (dane wynikające z praktyki hodowlanej) wynosi ok. 8,5 dm3/ptak/cykl. Jest ono 

również zgodne z BAT, według którego przeciętne zużycie wody waha się w granicach 40-70 

dm3/stanowisko/rok (8,5 dm3/ptak/cykl x 6 cykli/rok = 51 dm3/stanowisko/rok). 
 

Qdśr = (8,5 dm3/ptak/cykl / 41 d/cykl) x 610 000 szt./cykl = 126,5 m3/d 

Qh = 126,5 m3/d: 24 h = 5,3 m3/h 

Praktycznie dobowe zużycie wody to 1,7 zużycia paszy czyli: 

1 dzień 

0,013 kg x 1,7 x 610 000 szt. = 13,48 m3/dobę 

32,35 :24 = 0,56 m3 /h 

31 dzień – przed ubiórką 

0,168 x 1,7 x 591 700 szt. = 168,99 m3/dobę 

405,6 m3/dobę : 24 h = 7,04 m3/h 

41dzień koniec cyklu 

 0,212 x 1,7 x 374 910 szt. = 135,12 m3/dobę   

324,3 m3/dobę : 24 h = 5,63 m3/h 

Woda na cele porządkowe 
Po zakończeniu cyklu chowu z kurników usuwany będzie obornik, podłoga zostanie 

dokładnie zamieciona, a następnie umyta urządzeniem typu Karcher o wydajności 0,5 m3/h 

przez ok. 6 godzin (dla każdego z kurników). W zapotrzebowaniu ujęto wodę zużywaną na 

potrzeby płukania linii pojenia po przeprowadzonym czyszczeniu i dezynfekcji. Zużycie wody 

do mycia i dezynfekcji kurników: 

Qdśr = 0,5 m3/h x 6 h/kurnik = 3,0 m3/kurnik 

Qh = 0,5 m3/h 

3,0 m3/kurnik x 10 kurniki = 30 m3/cykl 
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30 m3/cykl x 6 cykli/rok = 180 m3/rok 

Woda do płukania filtrów na stacji uzdatniania wody 

Wstępnie zakłada się, iż płukanie filtrów na stacji uzdatniania wody może wymagać zużycia 

ok. 5 m3 wody na proces płukania zajmujący ok. 1 godzinę, co daje zapotrzebowanie od ok. 

5 m3/h. W zależności od zawartości związków żelaza i manganu w wodzie zostanie dobrana 

częstotliwość płukania. Wstępnie zakłada się, że płukanie filtrów w stacji uzdatniania wody 

będzie się odbywać co 2 dni. Ogółem ilość wody (w przybliżeniu równa ilości ścieków 

pochodzących ze stacji uzdatniania wody) wyniesie: 

5 m3 x 6 cykli x 20 płukań na cykl = 600 m3/rok  

Zapotrzebowanie na wodę p. pożarową 
Art. 33 Prawa Wodnego dopuszcza „korzystanie z każdej wody w rozmiarze i czasie 

wynikającym z konieczności zwalczania poważnych awarii, klęsk żywiołowych, pożarów lub 

innych miejscowych zagrożeń”.  

Tabela Ogólne teoretyczne zapotrzebowanie na wodę. 

Lp. Miejsca odbioru wody 
Dobowy  

pobór wody  
(m3/d) 

Godzinowy  
pobór wody  

(m3/h) 

1. cele socjalno-bytowe załogi  1,08 0,14 

2. woda dla chowu brojlerów, pojenie ptaków i zraszanie 
kurników  166,99 7,04 

3 woda do płukania filtrów w stacji uzdatniania wody 5,0 5,0 

 OGÓLNE ZUŻYCIE WODY 173,07 12,18 

 

Zapotrzebowanie wody na mycie i dezynfekcję kurników mieści się w zapotrzebowaniu dla 

hodowli i nie zostało dodatkowo wliczone. 

Łączne zapotrzebowanie roczne dla fermy 
Cele bytowe (potrzeby pracowników fermy) 

0,9 m3/d x 365 d/rok = 328,5 m3/rok 

Pojenie ptaków i zraszanie kurników  

8,5 dm3/ptak/cykl x 610 000 szt./cykl x 6 cykli/rok x 10-3= 31 110 m3/rok 

Cele porządkowe (budynki kurników) 

180 m3/rok 

Eksploatacja stacji uzdatniania wody: 

600 m3/rok 

Zapotrzebowanie łączne dla fermy 

328,5 m3/rok + 31 110 m3/rok + 180 m3/rok + 600 m3/rok = 32 218,5 m3/rok 

9.4.3. Odprowadzanie ścieków 
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W wyniku funkcjonowania fermy prowadzącej chów brojlerów powstawać będą ścieki 

bytowe, przemysłowe z mycia kurników oraz wody opadowe. 

Ścieki bytowe  
Pracownicy Fermy Drobiu będą korzystać z pomieszczeń socjalnych zlokalizowanych w 

budynku socjalnym. Ścieki będą kierowane do, znajdującego się w sąsiedztwie tego 

budynku, zbiornika bezodpływowego i okresowo wywożone do oczyszczalni ścieków na 

podstawie umowy, którą Wnioskodawca zawrze z firmą asenizacyjną posiadającą stosowne 

uprawnienia. Przyjęto, iż ilość ścieków bytowych odpowiada ok. 90 % pobranej wody. 

Prognozowana ilość ścieków bytowych powstających na fermie wyniesie: 

Qdśr =(10 x 0,090 m3/prac. x doba) x 0,9 = 0,81 m3/d 

Qdmax = (0,81 m3/d x 1,2) x 0,9 = 0,88 m3/d 

Qr = 328,5 m3/rok x 0,9 = 295,7 m3/rok 

Powstające ścieki będą miały charakter ścieków z zabudowy mieszkaniowej. Skład ścieków 

bytowych odpływający z terenu zamierzonego przedsięwzięcia będzie typowy, przeciętnie 

spotykany dla tego typu ścieków, może być on określony następująco: 

− zawiesina ogólna - 150-300 mg/dm3, 

− BZT5 - 150-300 mg O2/dm3. 

Wody opadowe 

Wody opadowe są to wody z opadów atmosferycznych i z topnienia śniegu. Skład wód 

opadowych zależy od stopnia zanieczyszczenia atmosfery, gleby i powierzchni utwardzonej. 

Drogi zlokalizowane na terenie fermy, po których przewidziany jest ruch pojazdów mają 

łączną długość ok. 1 km. W projekcie nie przewidziano budowy systemu kanalizacji wód 

opadowych i roztopowych z połaci dachowych budynków. Wody te będą bezpośrednio 

rozsączane na nieutwardzonej (zadarnionej) powierzchni działki. Wody opadowe 

odpływające z powierzchni utwardzonych fermy (dróg i placów) zbierane będą systemem 

kanalizacji deszczowej i odprowadzane do separatora zawiesin i ropopochodnych. Dzięki 

właściwej organizacji użytkowania projektowanej Fermy, Inwestor założył, że na terenie 

obiektu nie będą przebywały na stałe maszyny robocze i samochody ciężarowe, nie będą 

również wyznaczone i urządzone stałe miejsca parkingowe dla ww. pojazdów. Środki 

transportu i maszyny rolnicze będą przebywały na terenie Fermy, jedynie podczas dostawy 

surowców, paliw, drobiu, ekspedycji ptaków i obornika. Spedycja drobiu i obornika oraz 

dostarczanie surowców odbywać się będzie przez firmy zewnętrzne świadczące usługi w tym 

zakresie. Stan techniczny pojazdów i maszyn roboczych, które będą wjeżdżały na teren 

Fermy, będzie kontrolowany celem wyeliminowania ewentualnych zanieczyszczeń podłoża 

substancjami ropopochodnymi. W ten sposób zostanie ograniczone do minimum ewentualne 

ryzyko skażenia terenów Fermy substancjami ropopochodnymi. Minimalizacja 
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zanieczyszczeń wprowadzanych z wodami opadowymi do gleby zapewniona będzie poprzez 

wprowadzenie na Fermie następujących zasad: 

− w wariancie proponowanym przez wnioskodawcę oraz w wariancie najkorzystniejszym dla 

środowiska, do ściółki dodawane będą środki redukujące emisje amoniaku do powietrza; 

− załadunek obornika z budynków inwentarskich odbywał się będzie bezpośrednio na 

szczelne środki transportu, zlokalizowane na czas prowadzenia ww. prac wewnątrz 

budynków; 

− środki transportu poddawane będą stałej kontroli technicznej, w celu wyeliminowania 

wycieków paliw, olejów; 

− na terenie dróg i placów manewrowych nie będą prowadzone prace w wyniku, których 

mogłoby dojść do zanieczyszczenia gruntu poprzez wody deszczowe, 

− zaprojektowany zostanie system kanalizacji deszczowej zbierający i podczyszczający 

wody z dróg wewnętrznych fermy. 

Całkowita powierzchnia przedmiotowej Fermy Drobiu wynosi około 11,3 ha. Powierzchnia 

utwardzona (drogi i place manewrowe) wynosi ok. 1,2 ha. Powierzchnia zadaszeń ok. 3,3 ha. 

Ilość wód opadowych z dachów dla całości inwestycji wyniesie: 

Qdeszcz = q x ψ x F [dm2/s] 

gdzie: 

q – natężenie deszczu miarodajnego = 130 dm3/s*ha 

(dla deszczu o t = 15 min, p = 20 % i c = 5 lat) 

Ψ – współczynnik spływu = 0,9 

F – powierzchnia odwadniana = 7,5 ha 

Qdeszcz = 3,3 ha x 130 dm3/s*ha x 0,9 = 386 dm3/s 

Wody te nie będą zanieczyszczone i zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 

18 listopada 2014 r. w sprawie warunków jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków 

do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska 

wodnego, mogą być wprowadzane do wód lub do ziemi bez oczyszczania. Ilość wód 

opadowych z pozostałych powierzchni utwardzonych (drogi dojazdowe, parkingi) wyniesie: 

Qdeszcz = q x ψ x F [dm2/s] 

gdzie: 

q – natężenie deszczu miarodajnego = 130 dm3/s*ha 

(dla deszczu o t = 15 min, p = 20 % i c = 5 lat) 

Ψ – współczynnik spływu = 0,8 

F – powierzchnia odwadniana = 2,4 ha  

Qdeszcz = 1,2 ha x 130 dm3/s*ha x 0,8 = 125 dm3/s 
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Uwzględniając rozwiązanie technologiczne uwzględniające podczyszczanie wód opadowych 

odpływających z powierzchni utwardzonych fermy (dróg i placów) poprzez kosze filtracyjne i 

separator ropopochodnych, należy przyjąć, iż ich jakość będzie kształtować się w sposób 

następujący: 

• zawiesina ogólna: < 100 g/m3, 

• substancje ropopochodne: < 15 g/m3. 

Obliczenia zdolności chłonnej gruntu 
Zdolność chłonną obliczono zgodnie z poniższym wzorem: 

Qf = kf * [(hf+hw) / (2*hf+hw) * Fc 

gdzie: 

kf - współczynnik wodoprzepuszczalności (wartość kf przyjęto z uwzględniając rodzaj gruntu 

warstwy przypowierzchniowej, kf = 1*10-4 m/s) 

hf - miąższość warstwy chłonnej (przyjęto hf = 2 m) 

hw - głębokość wody w urządzeniu chłonnym (przyjęto hw = 0 m) 

Fc - powierzchnia chłonna (Fc = 6,8 ha) 

Zdolność chłonna terenu: 

Qf = 1*10-4 m/s * [(2+0) / (2*2+0)] * 6,8 ha = 3,40 m3/s = 3400 dm3/s 

Ilość wód opadowych powstająca na terenie działki podczas deszczu miarodajnego, w tym 

wód odprowadzanych z powierzchni utwardzonych, dachów i wód na powierzchni 

biologicznie czynnej i przy uwzględnieniu współczynnika opóźnienia spływu φ=0,82, wynosi: 

Qcałk. = (3,3*0,9+1,2*0,8+6,8*0,05)*0,82 * 130 = 455 dm3/s 

Dostępna powierzchnia biologicznie czynna zapewni odpowiednią chłonność do 

odprowadzania wód opadowych. Budowa budynków inwentarskich nie wpłynie na zmianę 

stosunków wodnych w sąsiedztwie fermy. 

Ścieki przemysłowe  
Źródłem powstawania ścieków, które mogą być zaliczone do ścieków przemysłowych będą: 

• zużyte wody z mycia kurników po zakończonym cyklu chowu oraz  

• ścieki pochodzące z eksploatacji stacji uzdatniania wody. 

Ścieki z mycia kurników 
Po zakończeniu cyklu chowu i usunięciu obornika, podłoga będzie zamiatana i myta myjką 

typu Karcher. Po zakończeniu cyklu chowu będzie przeprowadzana dezynfekcja systemu 

pojenia. Powstałe ścieki, wraz z odciekami z kurnika będą kierowane do zbiorników 

bezodpływowych, skąd będą wywożone do oczyszczalni ścieków przez firmę asenizacyjną, z 

którą Wnioskodawca podpisze stosowną umowę. Średnia ilość ścieków powstałych w ciągu 

jednego cyklu chowu, która przypada na poszczególne kurniki wyniesie ok. 3,0 m3 dla 
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każdego z kurników. Kurniki będą wyposażone w zbiorniki bezodpływowe na ścieki 

przemysłowe. Łączne na fermie będzie 10 zbiorników bezodpływowych na ścieki 

przemysłowe o poj. 8 m3 każdy. Ilość ścieków przemysłowych powstających na 

przedmiotowej Fermie Drobiu wynosi zatem: 

0,5 m3/h x 6 h x 10 kurniki = 30 m3/cykl 

30 m3/cykl x 6 cykli/rok = 180 m3/rok 

Substancje stosowane podczas mycia i dezynfekcji kurnika nie zawierają (poza SPC) 

związków azotu i fosforu. Potencjalnym źródłem zanieczyszczeń w tym związków 

biogennych są ewentualne pozostałości ściółki oraz karmy i pomiotu (pył - w przypadku 

niedokładnego omiecenia kurnika). Zawartość azotu i fosforu określono na podstawie badań 

wykonanych dla ścieków z innej działającej fermy należącej do Wnioskodawcy, o 

analogicznym typie chowu, zlokalizowanej w Kosinach Starych. Badania wykonano w 

bieżącym roku, w kwietniu i w październiku. Wyniki badań stanowią załącznik do niniejszego 

raportu. Oznaczona laboratoryjnie parametrów w pobranych próbkach wynoszą:  

Fosfor ogólny od 1,40 ± 0,29 mg/l do 3,50 ± 0,7 mg/l 

Azot amonowy od <0,10  do <0,10  

Azot azotynowy od 6,86 ± 1,38 mg/l do 9,48 ± 1,90 mg/l 

Azot ogólny od 14,8 ± 3,7 mg/l do 28,8 ± 7,2 mg/l 

Zawiesina ogólna od 92,0 ± 18,4 do 225 ± 45 

BZT5 od 72,5 ± 14,5 do 153 ± 31 

ChZTCr od 149 ± 38 do 405 ± 102 
 
Wnioskodawca posiada długoletnie doświadczenie w prowadzeniu instalacji do chowu 

drobiu, a powyższe wyniki badań stanowią część corocznych sprawozdań składanych do 

Urzędu Marszałkowskiego z funkcjonującej fermy o tym samym typie działalności. Ilość 

ścieków przemysłowych wynosi ok. 3 m3/kurnik na jeden cykl hodowlany, tj. ok. 180 m3/rok, 

skład ścieków z obecnie projektowanej fermy drobiu będzie zbliżony do składu ścieków 

przedstawionego powyżej. Odczyn pH ścieków jest na poziomie ok. 7,5 a temperatura nie 

przekracza 35oC. 

Ścieki przemysłowe ze stacji uzdatniania wody 

Ścieki pochodzące ze stacji uzdatniania wody stanowić będą wody popłuczne z płukania 

filtrów w ilości 5 m3/h. Wody popłuczne ze Stacji Uzdatniania Wody będą podczyszczane w 

odstojniku, a następnie wprowadzane do ziemi lub okresowo wywożone przez firmę 

asenizacyjną. W przypadku wprowadzania ścieków pochodzących ze stacji uzdatniania 

wody do ziemi miejsce wprowadzania będzie oddzielone warstwą gruntu o miąższości co 

najmniej 1,5 m od najwyższego użytkowego poziomu wodonośnego wód podziemnych. 
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Ścieki pochodzące ze stacji uzdatniania wody nie będą stanowiły zagrożenia dla jakości wód 

podziemnych, w szczególności nie spowodują zanieczyszczenia tych wód substancjami 

szczególnie szkodliwymi. Przewidywany skład ścieków popłucznych: 
- żelazo poniżej 10 mg Fe/l, 
- zawiesiny ogólne poniżej 35 mg/l. 

W przypadku gdy po uruchomieniu stacji uzdatniania wody badania składu wód popłucznych 

odprowadzanych z odstojnika wykażą przekroczenia w/w wskaźników zanieczyszczeń, wody 

popłuczne będą odprowadzane do oczyszczalni ścieków przemysłowych spółki ”CEDROB” 

S.A. w Ujazdówku. Oczyszczalnia ścieków przemysłowych w Ujazdówku nie podlega pod 

rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji 

obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do 

urządzeń kanalizacyjnych, wydanego na podstawie art.11 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o 

zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. 

9.5. Gospodarka odpadami  
9.5.1. Źródła powstawania odpadów 
Proces chowu brojlerów jest źródłem powstawania odpadów, takich jak: 

− odpady weterynaryjne, 

− opakowania chemikaliów do mycia, dezynfekcji i deratyzacji, 

− maty dezynfekcyjne, 

− zużyte świetlówki, 

− odpady z obsługi serwisowej agregatu prądotwórczego, ciągników i maszyn rolniczych, 

− odpady separatora ropopochodnych, 

− obornik w przypadku przekazania do zakładu produkującego podłoże do hodowli 

pieczarek. 

Odpady weterynaryjne powstawać będą w wyniku działalności uprawnionej firmy 

zewnętrznej – opieka zapewniana będzie przez lekarza weterynarii. Inwestor zawrze umowę 

z lekarzem weterynarii. Obsługę serwisową ciągników i maszyn rolniczych zapewni firma 

zewnętrzna na podstawie stosownej umowy. Dezynfekcja oraz obsługa deratyzacyjna 

wykonywane będą przez firmy zewnętrzne na podstawie stosownych umów. 

Obornik 
W wyniku prowadzonego procesu chowu docelowo powstanie obornik z 10 kurników w ilości 

ok. 6 222 Mg /rok. Po zakończonym cyklu chowu obornik wywożony będzie z każdego 

kurnika i przekazywany odbiorcom, posiadającym płyty obornikowe ze zbiornikiem na odcieki 

i zatwierdzone plany nawożenia, do nawożenia pól (powstający obornik będzie w tym 

wypadku nawozem naturalnym, a nie odpadem). Zgodnie z art. 2 pkt 6 a) przepisów ustawy 
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z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach nie stosuje się do biomasy (wykorzystywanej w 

rolnictwie, leśnictwie lub do produkcji energii z takiej biomasy za pomocą procesów lub 

metod, które nie są szkodliwe dla środowiska ani nie stanowią zagrożenia dla życia i zdrowia 

ludzi): 

− w postaci odchodów podlegających przepisom rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 z dnia 21 października 2 009 r. określającego 

przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, 

nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 

1774/2002 (rozporządzenie o produktach pochodzenia zwierzęcego), 

− w postaci innych, niebędących niebezpiecznymi, naturalnych substancji pochodzących z 

produkcji rolniczej (…) zgodnie z art. 2 pkt 6 c) przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2 012 

r. o odpadach. 

W związku z powyższym obornik powstający po zakończonym cyklu chowu nie jest 

odpadem, o ile: 

− stanowi nawóz naturalny w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 10 lipca 2 007 r. o 

nawozach i nawożeniu, 

− jest biomasą, spełniającą warunki, o których mowa w art. 2 pkt 6 ustawy z dnia 14 

grudnia 2012 r. o odpadach. 

W przypadkach innych, niż określone powyżej obornik będzie traktowany jako odpad o 

kodzie 02 01 06 zgodnie z definicją, określoną w art. 3 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 14 grudnia 

2012 r. o odpadach. Transport obornika odbywać się będzie samochodami lub traktorami z 

naczepami wyłożonymi folią i przykrytymi plandekami zabezpieczającymi przed emisją 

wtórną. 

Zwierzęta padłe i ubite z konieczności 
Zgodnie z art. 2 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2 012 r. o odpadach, przepisów 

ustawy nie stosuje się do zwłok zwierząt, które poniosły śmierć w inny sposób, niż przez 

ubój, w tym uśmierconych w celu wyeliminowania chorób epizootycznych, i które są 

unieszkodliwiane zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1069/2009. Zwierzęta padłe i ubite z 

konieczności, które powstawać będą na fermie, zostały zakwalifikowane, zgodnie z 

rozporządzeniem (WE) nr 1069/2009, jako materiał kategorii 2. Zgodnie z art. 13 

wspomnianego rozporządzenia materiał kategorii 2, w przypadku zwierząt padłych: 

a) jest odpadem, o ile: 

- jest usuwany jako odpad w drodze spalania: bezpośrednio, bez uprzedniego 

przetwarzania lub po przetworzeniu w drodze sterylizacji ciśnieniowej, 
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- jest utylizowany lub usuwany w drodze współspalania bezpośrednio, bez 

uprzedniego przetwarzania lub po przetworzeniu w drodze sterylizacji 

ciśnieniowej, 

- jest usuwany na zatwierdzonym składowisku odpadów, po przetworzeniu w 

drodze sterylizacji ciśnieniowej po trwałym oznaczeniu materiału wynikowego; 

b) nie jest odpadem, o ile: 

- jest stosowany do wytwarzania nawozów organicznych lub polepszaczy gleby 

wprowadzanych do obrotu zgodnie z art. 32 po przetworzeniu w drodze 

sterylizacji ciśnieniowej, jeżeli zajdzie taka potrzeba, i po trwałym oznaczeniu 

materiału wynikowego, 

- jest kompostowany lub przekształcany w biogaz: w następstwie przetworzenia 

w drodze sterylizacji ciśnieniowej i trwałego oznaczenia materiału 

wynikowego, 

- jest stosowany jako paliwo do spalania po uprzednim przetworzeniu lub bez 

przetworzenia. 

9.5.2. Rodzaje i ilości odpadów przewidzianych do wytwarzania 
W zestawieniu poniżej wyszczególniono odpady powstające w instalacji, przypisując im kody 

określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie 

katalogu odpadów. Wyróżniono gwiazdkami odpady klasyfikowane jako niebezpieczne. 

Oszacowano ilość powstających odpadów, przyjmując, jak dla pozostałych komponentów, 

łączną, maksymalną obsadę kurników w wysokości 2440 DJP. Poniżej scharakteryzowano 

poszczególne typy odpadów przewidzianych do powstania w trakcie funkcjonowania 

instalacji: 

1. Pozostałości preparatów chemicznych (kod 07 04 99), 
Odpady powstają w wyniku prowadzenia deratyzacji. 

2. Mieszanina olejów z separatora (13 05 08*) 
Usuwane bezpośrednio z urządzeń, w których powstają i wywożone poza teren inwestycji 

przez specjalistyczną firmę w celu ich unieszkodliwienia, z częstotliwością zapewniającą 

prawidłową eksploatację urządzeń. 

3. Opakowania po preparatach chemicznych stosowanych na fermie (15 01) 

Odpady te powstają w wyniku przeprowadzania procesów dezynfekcji (kurników, silosów) po 

zakończeniu cyklu chowu, stosowania preparatów do nasączania mat dezynfekcyjnych oraz 

przeprowadzania procesu deratyzacji. Odpady powstają w wyniku działalności prowadzonej 

przez firmy zewnętrzne. 

4. Maty dezynfekcyjne (kod 15 02 02*) 
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Przy wejściu do każdego kurnika znajdować się będą maty nasączone substancją 

dezynfekującą, które po roku użytkowania stanowić będą odpad. 

5. Zużyta odzież ochronna (kod 15 02 03) 
Zgodnie z wymogami higienicznymi osoby wchodzące do kurnika są zobowiązane do 

stosowania jednorazowej odzieży ochronnej, która bezpośrednio po użyciu staje się 

odpadem. Ilość powstającego odpadu jest uzależniona od ilości wizyt (wejść). 

6. Zużyte świetlówki (kod 16 02 13*) 
W pomieszczeniach inwentarskich będą zainstalowane świetlówki kompaktowe. Teoretyczny 

czas użytkowania pojedynczej świetlówki wynosi ok. 11 miesięcy. 

7. Odpady powstające podczas okresowego serwisowania ciągników i maszyn 
rolniczych, agregatu prądotwórczego 

Odpady oznaczone następującymi kodami: 13 02 05*, 16 01 07*, 16 01 13* oraz 16 01 15 

powstają w wyniku działalności uprawnionej firmy zewnętrznej w trakcie okresowych 

przeglądów realizowanych w ramach serwisu pogwarancyjnego. 

8. Narzędzia zabiegowe i ich resztki (18 02 02*) 
Powstają podczas wykonywania rutynowych kontroli sztuk padłych przez lekarza weterynarii. 

Odpady te są odbierane przez lekarza – powstają w wyniku prowadzonej przez niego 

działalności. 

9. Odpady powstające w odstojniku (19 08 99) 
Osady powstające w odstojniku, w wyniku sedymentacji osadów z wód popłucznych ze stacji 

uzdatniania wody. 

10. Niesegregowane odpady komunalne (20 03 01) 
Powstają w wyniku funkcjonowania zaplecza socjalnego. 

Tabela Rodzaje i ilości powstających odpadów z budynków inwentarskich.  

Kod 
odpadu Rodzaj odpadu Charakterystyka i miejsce 

powstawania odpadu 

Orientacyjna 
ilość 

[Mg/a] 

07 04 
Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania organicznych środków 
ochrony roślin (z wyłączeniem 02 01 08 i 02 01 09), środków do konserwacji 
drewna (z wyłączeniem 03 02) i innych biocydów 

07 04 99 Inne niewymienione odpady Pozostałości preparatów 
deratyzacyjnych 0,08 

13 02 Odpadowe oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe 

13 02 05* 

Mineralne oleje silnikowe, 
przekładniowe i smarowe 
niezawierające związków 
chlorowcoorganicznych 

Olej wymieniany podczas realizacji 
serwisu pogwarancyjnego 0,12 

13 05 Odpady z odwadniania olejów w separatorach 

13 05 08* 
Mieszanina olejów z piaskowników 
i odwadniania olejów w 
separatorach 

Okresowo wymieniany 
(zanieczyszczony) piasek z 
separatorów olejowych 

0,2 

15 01 Odpady opakowaniowe (włącznie z selektywnie gromadzonymi komunalnymi 
odpadami opakowaniowymi) 

15 01 01 Opakowania z papieru i tektury Przeprowadzanie procesu 0,08 
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Kod 
odpadu Rodzaj odpadu Charakterystyka i miejsce 

powstawania odpadu 

Orientacyjna 
ilość 

[Mg/a] 
dezynfekcji  

15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych Przeprowadzanie procesu 
dezynfekcji 0,28 

15 01 05 Opakowania wielomateriałowe Przeprowadzanie procesu 
deratyzacji 0,08 

15 01 10* 

Opakowania zawierające 
pozostałości substancji 
niebezpiecznych lub nimi 
zanieczyszczone (np. środkami 
ochrony roślin I i II klasy 
toksyczności – bardzo toksyczne i 
toksyczne) 

Przeprowadzanie procesu 
dezynfekcji 2,4 

15 02 Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania ochronne 

15 02 02* 

Sorbenty, materiały filtracyjne (w 
tym filtry olejowe nieujęte w innych 
grupach), tkaniny do wycierania 
(np. szmaty, ścierki) i ubrania 
ochronne zanieczyszczone 
substancjami niebezpiecznymi (np. 
PCB) 

Maty filtracyjne usytuowane przy 
wejściu do każdego budynku 
inwentarskiego 

0,12 

15 02 03 

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

Zużyte ubrania ochronne 0,268 

16 01 
Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy (włączając maszyny 
pozadrogowe), odpady z demontażu, przeglądu i konserwacji pojazdów (z 
wyłączeniem grup 13 i 14 oraz podgrup 16 06 i 16 08) 

16 01 07* Filtry olejowe 
Odpad powstaje podczas 
serwisowania ciągników i maszyn 
rolniczych 

0,008 

16 01 13* Płyny hamulcowe 
Wymiana płynu hamulcowego 
podczas serwisowania ciągników i 
maszyn rolniczych 

0,02 

16 01 15 Płyny zapobiegające zamarzaniu 
inne niż wymienione w 16 01 14 

Wymiana płynów zapobiegających 
zamarzaniu podczas serwisowania 
ciągników i maszyn rolniczych 

0,04 

16 02 Odpady urządzeń elektrycznych i elektronicznych 

16 02 13* 

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

Zużyte świetlówki i tzw. żarówki 
energooszczędne 0,80 

18 02 Odpady z diagnozowania, leczenia i profilaktyki weterynaryjnej 

18 02 02* 

Inne odpady, które zawierają żywe 
drobnoustroje chorobotwórcze lub 
ich toksyny oraz inne formy zdolne 
do przeniesienia materiału 
genetycznego, o których wiadomo 
lub co do których istnieją 
wiarygodne podstawy do 
sądzenia, że wywołują choroby u 
ludzi i zwierząt. 

Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe 
oraz ich resztki, powstające 
podczas wykonywania rutynowych 
kontroli sztuk padłych przez lekarza 
weterynarii. 

0,12 

19 08 Odpady z oczyszczalni ścieków nieujęte w innych grupach 

19 08 99 Inne niewymienione odpady 

Osady powstające w odstojniku, w 
wyniku sedymentacji osadów po 
płukaniu filtrów stacji uzdatniania 
wody. 

0,10 

20 03 Inne odpady komunalne 
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Kod 
odpadu Rodzaj odpadu Charakterystyka i miejsce 

powstawania odpadu 

Orientacyjna 
ilość 

[Mg/a] 

20 03 01 Niesegregowane (zmieszane) 
odpady komunalne 

Odpady powstające w wyniku 
funkcjonowania zaplecza 
socjalnego 

1 

 
9.5.3. Sposoby zagospodarowania odpadów 
Wszystkie wytwarzane w instalacji odpady będą, po zgromadzeniu odpowiedniej ilości, 

przekazywane do przetwarzania, obejmującego procesy odzysku lub unieszkodliwiania, w 

tym przygotowanie poprzedzające odzysk lub unieszkodliwianie. Zgodnie z art. 18 ust. 2 

wspomnianej ustawy: odpady, których powstaniu nie udało się zapobiec, posiadacz odpadów 

w pierwszej kolejności jest obowiązany poddać odzyskowi. Zgodnie z art. 18 ust. 5 ustawy z 

dnia 14 grudnia 2012 r. odpadach: odpady, których poddanie odzyskowi nie było możliwe 

(…) posiadacz odpadów jest obowiązany unieszkodliwiać. Zgodnie z art. 18 ust. 6 

wspomnianej ustawy: składowane powinny być wyłącznie te odpady, których 

unieszkodliwienie w inny sposób było niemożliwe. Zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 14 grudnia 

2012 r. odpadach sposób postępowania z odpadami winien być oparty o poniższą hierarchię 

postępowania: 

− zapobieganie powstawaniu odpadów, 

− przygotowanie do ponownego użycia, 

− recykling, 

− inne procesy odzysku, 

− unieszkodliwianie. 

Odpady, z uwzględnieniem hierarchii sposobów postępowania z odpadami, w pierwszej 

kolejności poddaje się przetwarzaniu w miejscu ich postania. Odpady, które nie mogą być 

przetworzone w miejscu ich powstania, przekazuje się, uwzględniając hierarchię sposobów 

postępowania z odpadami oraz najlepszej dostępnej techniki lub technologię, o której mowa 

z art. 143 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, do najbliżej 

położonych miejsc, w których mogą być przetworzone. Odpady o kodach: 13 02 05*, 13 05 

08*, 16 01 07*, 16 01 13*, 16 01 15, 18 02 02* powstawać będą w wyniku działalności 

uprawnionych firm zewnętrznych (wytwórcą odpadów będą firmy, które świadczą usługi). 

Odpady, których powstaniu nie udało się zapobiec, posiadacz odpadów w pierwszej 

kolejności jest obowiązany poddać odzyskowi. Odzysk polega na przygotowaniu odpadów 

przez ich posiadacza do ponownego użycia lub poddania recyklingowi, a jeżeli nie jest to 

możliwe z przyczyn technologicznych lub nie jest uzasadnione z przyczyn ekologicznych lub 

ekonomicznych – poddaniu innym procesom odzysku. Opady, których poddanie odzyskowi 

nie było możliwe, posiadacz odpadów jest obowiązany unieszkodliwić. Składowane powinny 

być wyłącznie te odpady, których unieszkodliwienie w inny sposób było niemożliwe. 



ATMOTERM Inżynieria Środowiska Sp. z o. o. 121 

Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego chowie drobiu – brojlera 
kurzego 

Unieszkodliwianiu poddaje się odpady, z których uprzednio wysegregowano odpady 

nadające się do odzysku. Odpady, z uwzględnieniem hierarchii sposobów postępowania z 

odpadami, w pierwszej kolejności poddaje się przetwarzaniu w miejscu ich postania. 

Odpady, które nie mogą być przetworzone w miejscu ich powstania, przekazuje się, 

uwzględniając hierarchię sposobów postępowania z odpadami oraz najlepszej dostępnej 

techniki lub technologię, o której mowa z art. 143 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo 

ochrony środowiska, do najbliżej położonych miejsc, w których mogą być przetworzone.  

9.5.4. Miejsce i sposób magazynowania wytwarzanych odpadów 
Magazynowanie odpadów odbywa się zgodnie z wymaganiami w zakresie ochrony 

środowiska oraz bezpieczeństwa życia i zdrowia ludzi, w szczególności w sposób 

uwzględniający właściwości chemiczne i fizyczne odpadów, w tym stan skupienia, oraz 

zagrożenia, które mogą powodować te odpady. Magazynowanie odpadów odbywa się na 

terenie, do którego posiadacz odpadów ma tytuł prawny. Magazynowanie odpadów jest 

prowadzone wyłącznie w ramach wytwarzania odpadów. Odpady, z wyjątkiem 

przeznaczonych do składowania, mogą być magazynowane, jeżeli konieczność 

magazynowania wynika z procesów technologicznych lub organizacyjnych i nie przekracza 

terminów uzasadnionych zastosowaniem tych procesów, nie dłużej jednak niż przez 3 lata. 

Odpady przeznaczone do składowania mogą być magazynowane wyłącznie w celu zebrania 

odpowiedniej ilości tych odpadów do transportu na składowisko odpadów, nie dłużej jednak 

niż przez rok. Okresy magazynowania odpadów są liczone łącznie dla wszystkich kolejnych 

posiadaczy tych odpadów. Wszystkie odpady magazynowane są selektywnie. Zwierzęta 

padłe i ubite z konieczności będą magazynowane w budynku w konfiskatorze, który jest 

zlokalizowany na terenie fermy. Odpady z opisywanej instalacji będą odbierane 

systematycznie. Część odpadów nie będzie przechowywana na terenie fermy – powstawać 

będą w wyniku działalności uprawnionych firm zewnętrznych, tj. lekarza weterynarii oraz 

firmy zapewniającej dezynfekcję i deratyzację oraz serwis maszyn i urządzeń. 

Tabela Sposób magazynowania odpadów powstających na etapie eksploatacji 
przedsięwzięcia. 

Kod 
odpadu Rodzaj odpadu Sposób magazynowania  

07 04 
Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania organicznych 
środków ochrony roślin (z wyłączeniem 02 01 08 i 02 01 09), środków do 
konserwacji drewna (z wyłączeniem 03 02) i innych biocydów 

07 04 99 Inne niewymienione odpady 

Wytwórcą odpadu będzie firma zewnętrzna, 
która świadczy usługę w zakresie 
deratyzacji odpad nie będzie 
magazynowany na terenie fermy.  

13 02 Odpadowe oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe 

13 02 05* 
Mineralne oleje silnikowe, 
przekładniowe i smarowe 
niezawierające związków 

Wytwórcą odpadu będzie firma zewnętrzna, 
która świadczy usługę w zakresie 
serwisowania pojazdów i maszyn 
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Kod 
odpadu Rodzaj odpadu Sposób magazynowania  

chlorowcoorganicznych rolniczych. 
Odpad nie będzie magazynowany na 
terenie fermy. 

13 05 Odpady z odwadniania olejów w separatorach 

13 05 08* 

Mieszanina olejów z 
piaskowników i odwadniania 
olejów w 
separatorach 

Wytwórcą odpadu będzie firma zewnętrzna, 
która świadczy usługę w zakresie 
serwisowania separatorów. Odpad nie 
będzie magazynowany na terenie fermy. 

15 01 Odpady opakowaniowe (włącznie z selektywnie gromadzonymi 
komunalnymi odpadami opakowaniowymi) 

15 01 01 Opakowania z papieru i tektury Odpady będą magazynowane selektywnie 
(odrębnie dla każdego typu odpadu), w 
workach plastikowych lub pojemnikach 
plastikowych, w obrębie wydzielonego 
pomieszczenia w budynku garażowo-
socjalnym. 

15 01 02 Opakowania z tworzyw 
sztucznych 

15 01 05 Opakowania wielomateriałowe 

15 01 10* 

Opakowania zawierające 
pozostałości substancji 
niebezpiecznych lub nimi 
zanieczyszczone (np. środkami 
ochrony roślin I i II klasy 
toksyczności – bardzo 
toksyczne i toksyczne) 

Wytwórcą odpadu będzie firma zewnętrzna, 
posiadające odpowiednie uprawnienia, 
odpad nie będzie magazynowany na terenie 
fermy. 

15 02 Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania ochronne 

15 02 02* 

Sorbenty, materiały filtracyjne 
(w tym filtry olejowe nieujęte w 

innych grupach), tkaniny do 
wycierania (np. szmaty, ścierki) 

i ubrania ochronne 
zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB) 

Odpady będą magazynowane selektywnie 
w workach plastikowych lub pojemnikach 
plastikowych w obrębie wydzielonego 
pomieszczenia w budynku garażowo-
socjalnym. 

15 02 03 

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

Odpady będą magazynowane selektywnie 
w workach plastikowych lub pojemnikach 
plastikowych w obrębie wydzielonego 
pomieszczenia w budynku garażowo-
socjalnym. 

16 01 
Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy (włączając maszyny 
pozadrogowe), odpady z demontażu, przeglądu i konserwacji pojazdów 
(z wyłączeniem grup 13 i 14 oraz podgrup 16 06 i 16 08) 

16 01 07* Filtry olejowe Wytwórcą odpadu będzie firma zewnętrzna, 
która świadczy usługę w zakresie 
serwisowania pojazdów i maszyn 
rolniczych. 
Odpad nie będzie magazynowany na 
terenie fermy. 

16 01 13* Płyny hamulcowe 

16 01 15 
Płyny zapobiegające 
zamarzaniu inne niż 
wymienione w 16 01 14 

16 02 Odpady urządzeń elektrycznych i elektronicznych 

16 02 13* 

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

Odpad będzie przechowywany selektywnie 
w indywidualnych opakowaniach 
kartonowych w pudłach tekturowych lub 
pojemnikach z tworzywa sztucznego, w 
obrębie wydzielonego pomieszczenia w 
budynku garażowo-socjalnym. 
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Kod 
odpadu Rodzaj odpadu Sposób magazynowania  

 
18 02 Odpady z diagnozowania, leczenia i profilaktyki weterynaryjnej 

18 02 02* 

Inne odpady, które zawierają 
żywe drobnoustroje 
chorobotwórcze lub ich toksyny 
oraz inne formy zdolne do 
przeniesienia materiału 
genetycznego, o których 
wiadomo lub co do których 
istnieją wiarygodne podstawy 
do sądzenia, że wywołują 
choroby u ludzi i zwierząt. 

Wytwórcą odpadu będzie firma zewnętrzna, 
która świadczy usługę w zakresie opieki 
weterynaryjnej. Odpad nie będzie 
magazynowany na terenie fermy. 

19 08 Odpady z oczyszczalni ścieków nieujęte w innych grupach 

19 08 99 Inne niewymienione odpady 
Wytwórcą odpadu będzie firma zewnętrzna, 
która świadczy usługę w zakresie odbioru 
odpadu. 

20 03 Inne odpady komunalne 

20 03 01 Niesegregowane (zmieszane) 
odpady komunalne 

Odpady będą magazynowane, w workach 
plastikowych lub pojemnikach plastikowych, 
w obrębie wydzielonego pomieszczenia w 
budynku garażowo-socjalnym. 

 
9.5.5. Odbiorcy odpadów 
Wnioskodawca zagwarantuje stały odbiór powstających w instalacji odpadów, zawierając 

umowy z firmami posiadającymi stosowne zezwolenia. 

9.5.6. Transport odpadów 
Transport odpadów odbywać się będzie zgodnie z wymaganiami w zakresie ochrony 

środowiska oraz bezpieczeństwa życia i zdrowia ludzi, w szczególności w sposób 

uwzględniający właściwości chemiczne i fizyczne odpadów, w tym stan skupienia, oraz 

zagrożenia, które mogą powodować odpady. Transport odpadów niebezpiecznych odbywa 

się z zachowaniem przepisów obowiązujących przy transporcie towarów niebezpiecznych. 

Zlecający usługę transportu odpadów jest obowiązany wskazać transportującemu odpady 

wykonującemu usługę transportu odpadów miejsce przeznaczenia odpadów oraz posiadacz 

odpadów, do którego należy dostarczyć odpady.  

9.6. Gospodarka nawozami 
Zintegrowane podejście w zakresie oddziaływania instalacji do intensywnego chowu drobiu 

nakazuje rozważenie wpływu na środowisko wytworzonego obornika, przy jego 

zastosowaniu jako nawóz naturalny. Regulacje dotyczące sposobu wykorzystania obornika 

jako nawozu naturalnego zawiera ustawa z dnia 10 lipca 2 007 r. o nawozach i nawożeniu. 

Zgodnie z art. 3 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 10 lipca 2 007 r. o nawozach i nawożeniu nawozy 

naturalne mogą być zbywane do bezpośredniego rolniczego wykorzystania wyłącznie na 

podstawie umowy, zawartej w formie pisemnej, którą strony przechowują co najmniej przez 8 
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lat od dnia jej zawarcia. Wprowadzenie powyższych zasad pozwoli na minimalizację i 

optymalizację wpływu nawożenia gruntów rolnych obornikiem na środowisko. Prawidłowo 

opracowany plan nawożenia minimalizuje: 

− występowanie odorów,  

− emisje do powietrza amoniaku, 

− zanieczyszczenie wód substancjami biogennymi, eutrofizację, 

− erozję wodną i wietrzną gleb, 

− emisje do powietrza gazów cieplarnianych, 

− degradację gleb. 

Sporządzenie planu nawozowego dzięki ścisłemu dostosowaniu nawożenia do potrzeb 

nawozowych roślin, zmniejsza prawdopodobieństwo zastosowania nadmiernych dawek 

nawozów, co pośrednio przyczynia się do ograniczania strat składników na drodze 

wymywania, czy ulatniania do atmosfery. Zgodnie z art. 17 pkt 3 ustawy z dnia 10 lipca 2007 

r. 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. 

Plan obejmuje prawidłowy rozdział nawozów pod poszczególne rośliny i pola w 

gospodarstwie rolniczym, z uwzględnieniem ich dawek i terminów stosowania, a także stanu 

zakwaszenia i zasobności gleb w przyswajalne formy składników nawozowych. Musi on być 

dostosowany do lokalnych warunków glebowo-siedliskowych (Podstawy i zasady 

opracowywania planu nawozowego w gospodarstwie specjalizującym się w chowie zwierząt, 

Jan Łabętowicz, SGGW w Warszawie). Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i 

Rozwoju Wsi z dnia 16 kwietnia 2008 r. w sprawie szczegółowego sposobu stosowania 

nawozów oraz prowadzenia szkoleń z zakresu ich stosowania, a dokładnie § 2 ust. 4 nawozy 

naturalne i organiczne, w postaci stałej lub płynnej, stosuje się w okresie od dnia 1 marca do 

dnia 30 listopada, z wyjątkiem nawozów stosowanych pod uprawy pod osłonami (szklarnie, 

inspekty, namioty foliowe). Przewiduje się że obornik po zakończonym cyklu chowu w ilości 

ok. 1 03,7 Mg/cykl/kurnik wywożony będzie z każdego z kurników i przekazywany odbiorcom 

posiadającym płyty obornikowe ze zbiornikiem na odcieki zatwierdzone plany nawożenia do 

nawożenia pól. Obornik wywożony będzie na oplandekowanych naczepach. Obliczenia ilości 

obornika powstającego w ciągu roku przeprowadzono na podstawie wskaźnika ilości 

produkowanego obornika w kg/ptaka/cykl określonego na podstawie badań 

przeprowadzonych dla istniejących ferm drobiu spółki CEDROB S.A. Wskaźnik produkcji 

obornika oszacowany na podstawie danych rzeczywistych wynosi ok. 1,7 kg/ptaka/cykl. W 

raporcie do obliczeń dla przedmiotowej fermy przyjęto wskaźnik ilości produkowanego 

obornika 1,7 kg/ptaka/cykl. Prognozowana ilość obornika jaka będzie produkowana w ciągu 

roku dla przedmiotowego przedsięwzięcia wynosi: 
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1,7 kg/ptaka/cykl x 10 x 61 000 szt./budynek/cykl x 6 cykli/rok = 6 222 Mg/instalację/rok 

Zgodnie z opracowaniem prof. Jankowskiego potwierdzającym produkcję obornika na 

poziomie 1,69 kg/ptaka/cykl przy dwóch ubiórkach zawartość azotu w oborniku wynosi 

2,48%. Obliczenia zawartości azotu w oborniku: 

6 222 000 kg/rok x 2,48 % = 154 306 kg azotu/rok 

Przyjmując, ze cała ilość obornika zagospodarowana zostanie do nawożenia pól oraz że 

maksymalna dawka azotu na 1 ha wynosi 169 kg do zagospodarowania całości obornika 

niezbędne będzie: 

154 306: 169= 913 ha 

W chwili obecnej Wnioskodawca posiada podpisane umowy gwarantujące 

zagospodarowanie obornika na 920 ha gruntów rolnych odbierającego.  

9.7. Wpływ na środowisko gruntowo-wodne 
Eksploatacja przedsięwzięcia nie będzie wpływać negatywnie na środowisko gruntowo – 

wodne. Na fermie zastosowane będą rozwiązania techniczne i działania organizacyjne, które 

praktycznie zminimalizują wpływ na środowisko gruntowe na terenie lokalizacji instalacji. Są 

to: 

− stosowanie substancji do mycia i dezynfekcji pomieszczeń inwentarskich zgodnie z 

instrukcjami oraz zaleceniami Państwowego Zakładu Higieny, 

− prowadzenie gospodarki odpadami zgodne z wymaganiami prawnymi, 

− wyznaczenie miejsc gromadzenia odpadów oraz magazynowanie ich w szczelnych 

pojemnikach, zapobiegających ewentualnym zanieczyszczeniom, 

− podpisanie umów na odbiór obornika z rolnikami posiadającymi plany nawożenia 

zatwierdzone przez okręgową stację chemiczno-rolniczą, 

− odprowadzanie ścieków z mycia kurników do szczelnych zbiorników bezodpływowych, a 

dalej, taborem asenizacyjnym do oczyszczalni ścieków, na podstawie podpisanej 

umowy, 

− odprowadzenie ścieków bytowych do szczelnego zbiornika bezodpływowego, a dalej, 

taborem asenizacyjnym do oczyszczalni ścieków, na podstawie podpisanej umowy. 

Postępowanie z obornikiem zgodnie z planem nawożenia, zminimalizuje oddziaływanie na 

środowisko gruntowe poza terenem instalacji, na gruntach na których odbywać się będzie 

nawożenie. 

9.7.1. Wpływ inwestycji na cele środowiskowe zawarte w Planie gospodarowania 
wodami na obszarze dorzecza rzeki Wisły 
Jednolite części wód powierzchniowych 
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Zgodnie z Planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły, ustanowionym 

uchwałą Rady Ministrów z dnia 22 lutego 2 011 r., przedmiotowa Ferma Drobiu znajduje się 

w regionie wodnym Środkowej Wisły, w obrębie jednolitej części wód powierzchniowych o 

kodzie PLRW200017268432 Mławka od źródeł do Krupionki z Krupionką (naturalna część 

wód), dla której ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych została określona jako 

zagrożona. Zgodnie z Planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły dla 

naturalnej część wód celem środowiskowym jest osiągnięcie co najmniej dobrego stanu 

ekologicznego oraz utrzymanie co najmniej dobrego stanu chemicznego. W załączniku nr 2 

do Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły dla JCWP 

PLRW200017268432 wskazano odstępstwa (derogacje) od osiągnięcia celów 

środowiskowych: ”nowe modyfikacje - przekształcenie charakterystyk fizycznych”. 

Uzasadnienie derogacji –”Planowane inwestycje z zakresu ochrony przeciwpow. – 

Modernizacja (przebudowa) ubezpieczenia skarpy odwodnej zapory czołowej zbiornika 

wodnego Ruda na rzece Mławka w latach 2012-2015”. Przewiduje się, że przedmiotowe 

przedsięwzięcie nie będzie wywierało ujemnego wpływu na stany wód powierzchniowych. 

Jednolite części wód podziemnych 
Zgodnie z Planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły ustanowionym 

uchwałą Rady Ministrów z dnia 22 lutego 2 011 r. przedmiotowa Ferma Drobiu znajduje się 

w regionie wodnym Środkowej Wisły, w obrębie jednolitej części wód podziemnych o 

europejskim kodzie JCWPd PLGW230048. W załączniku nr 1 do Planu gospodarowania 

wodami na obszarze dorzecza Wisły dla jednolitej części wód podziemnych o nazwie 

JCWPd 48 ocena zarówno stanu ilościowego jak i jakościowego została określona 

jako”dobra”. Zgodnie z zapisami Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły 

dla spełnienia wymogu niepogarszania stanu części wód, dla części wód będących w co 

najmniej dobrym stanie chemicznym i ilościowym, celem środowiskowym będzie utrzymanie 

tego stanu. W załączniku nr 2 do Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza 

Wisły dla omawianej JCWPd 48 nie wskazano odstępstw (derogacji) od osiągnięcia celów 

śroowiskowych. Głównym oddziaływaniem projektowanej Fermy Drobiu na jednolitą część 

wód podziemnych JCWPd 48 będzie pobór wody. Zgodnie z danymi zawartymi w publikacji 

Struktura poboru wód podziemnych w Polsce (…) dla JCWPd nr 48 zasoby dostępne 

wynoszą 188 633,54 tys. m3/rok. W 2 005 r. stopień wykorzystania zasobów dostępnych 

wynosił 15,9 %. Roczny pobór wody przez projektowaną Fermę w ilości ok. 84 250 m3/rok 

stanowi 0,05 % zasobów dostępnych. Pobór wody na potrzeby przedmiotowej Fermy Drobiu, 

po zsumowaniu z poborem rejestrowanym (dane z roku 2 005 r.), praktycznie nie będzie 

mieć wpływu na zwiększenie wykorzystania zasobów dostępnych. Na etapie wykonania 

otworu studziennego oraz jego eksploatacji nie przewiduje się negatywnego oddziaływania 
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na stan jakościowy (chemiczny) oraz ilościowy jednolitej części wód podziemnych o kodzie 

JCWPd PLGW230048 (zgodnie z Planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza 

Wisły ustanowionym uchwałą Rady Ministrów z dnia 22 lutego 2 011 r.) z uwagi na: 

Stan jakościowy: 

− w przypadku ujęcia warstwy wodonośnej, posiadającej naturalną izolację od wód 

wyższych poziomów wodonośnych, w ramach wykonywania otworu studziennego, 

zostaną wykonane zabiegi (zamykanie poszczególnych warstw wodonośnych) 

uniemożliwiające bezpośrednią łączność warstw wodonośnych, rozdzielonych w 

warunkach naturalnych warstwą izolującą; 

− ewentualny pobór wód podziemnych z projektowanego otworu studziennego na terenie 

projektowanej fermy drobiu nie doprowadzi do zmiany systemu krążenia wód 

podziemnych, co mogłoby skutkować: dopływem do ujmowanej warstwy wodonośnej 

wód podziemnych o innym składzie chemicznym (mieszanie się wód); 

− ewentualny pobór wód podziemnych z projektowanego otworu studziennego na terenie 

projektowanej fermy drobiu nie doprowadzi do ingresji wód powierzchniowych; 

− ewentualny pobór wód podziemnych z projektowanego otworu studziennego na terenie 

projektowanej fermy drobiu, nie doprowadzi do zakłócenia warunków hydrodynamicznych 

(m.in. brak znaczącego obniżenia naturalnego poziomu piezometrycznego, znaczącego 

zwiększenia szybkości przepływu), skutkujących zmianą naturalnego tła 

hydrogeochemicznego. 

Stan ilościowy: 

− dostępne do zagospodarowania zasoby wód podziemnych JCWPd są wyższe od 

całkowitego poboru wód podziemnych, powiększonego o ewentualny pobór wód 

podziemnych z projektowanego otworu studziennego na terenie projektowanej fermy 

drobiu; 

− w promieniu ok. 1 km od projektowanego otworu studziennego na terenie projektowanej 

fermy drobiu, brak jest istniejących otworów studziennych, w tym otworów studziennych 

stanowiących bazę dla komunalnych ujęć wód podziemnych, 

− ewentualny pobór wody z projektowanego otworu studziennego na terenie projektowanej 

fermy drobiu nie doprowadzi do obniżenia zwierciadła wód podziemnych powodujących 

odwrócenie pionowego kierunku przepływu wód, co skutkowałoby intruzją wód słonych; 

− ewentualny pobór wody z projektowanego otworu studziennego na terenie projektowanej 

fermy drobiu nie doprowadzi do zmiany generalnego systemu krążenia wód 

podziemnych. 



ATMOTERM Inżynieria Środowiska Sp. z o. o. 128 

Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego chowie drobiu – brojlera 
kurzego 

Dla przedmiotowego przedsięwzięcia, nie przewiduje się negatywnego oddziaływania na 

stan jakościowy (chemiczny) oraz ilościowy jednolitej części wód podziemnych o kodzie 

JCWPd PLGW230048. 

9.8. Wpływ na obszary podlegające ochronie na podstawie Ustawy o ochronie 
przyrody oraz Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami  
Na terenie Fermy i w jej najbliższym otoczeniu nie w występują zabytki kultury materialnej i 

obiekty archeologiczne objęte ochroną konserwatorską przez Wojewódzkiego Konserwatora 

Zabytków. Przedmiotowa Ferma Drobiu zlokalizowana jest w granicach Zieluńsko-

Rzęgnowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, powołanego rozporządzeniem Nr 18 

Wojewody Mazowieckiego z dnia 15 kwietnia 2005 r. w sprawie Zieluńsko-Rzęgnowskiego 

Obszaru Chronionego Krajobrazu, ale poza jego najcenniejszym elementem, jakim jest 

dolina Wkry. Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 2 w/w rozporządzenia z późniejszymi zmianami w 

obszarze zakazuje się realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 

środowisko w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu 

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

ocenach oddziaływania na środowisko. Jednak zgodnie z § 3 ust. 2 rozporządzenia zakaz 

ten nie dotyczy przedsięwzięć bezpośrednio związanych z rolnictwem i przemysłem 

spożywczym. Lokalizacja przedmiotowej Fermy Drobiu bezpośrednio związanej z rolnictwem 

jest zgodna z rozporządzeniem Wojewody Mazowieckiego nr 18 z dnia 15 kwietnia 2005 r w 

sprawie Zieluńsko-Rzęgnowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. W najbliższym 

otoczeniu Fermy Drobiu występują rozległe pola uprawne oraz lasy. Wokół Fermy dominują 

synantropijne zbiorowiska roślinne towarzyszące uprawom okopowym i zbożowym oraz 

siedzibom ludzkim. Niezależnie od stopnia zachowania fitocenoz leśnych przedsięwzięcie 

obejmujące budowę 24 kurników, nie będzie miało na nie znaczącego negatywnego wpływu. 

Nie wiąże się bowiem z szeroko rozumianą gospodarką leśną. Tym samym nie dotyczą go 

ustalenia w zakresie czynnej ochrony ekosystemów leśnych, o których jest mowa w 

Rozporządzeniu. Ferma Drobiu leży z dala od zbiorników wodnych. Jej eksploatacja nie 

wiąże się zatem ze zmianą stosunków wodnych, regulacją cieków lub zasypywaniem 

zbiorników wodnych. Przyjęte rozwiązania techniczne mające na celu gromadzenie i 

utylizację zanieczyszczeń pochodzących z Fermy w sposób optymalny zabezpieczą wody 

gruntowe. Na podstawie wykonanych w raporcie analiz stwierdzono, iż oddziaływanie 

przedmiotowej Fermy Drobiu po realizacji przedsięwzięcia, w zakresie gospodarki wodnej, 

emisji hałasu, odpadów oraz emisji do powietrza nie będzie wykraczać poza teren własny 

Wnioskodawcy. Planowany sposób realizacji przedsięwzięcia nie stanowi zagrożenia dla 

komponentów przyrodniczych terenów sąsiednich, ponieważ zasięg oddziaływania nie 

wykroczy poza teren przedmiotowej Fermy Drobiu. 
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9.9. Oddziaływanie na klimat 
Analizę potencjalnego wpływu projektowanej fermy na klimat przeprowadzono zgodnie z 

zaleceniami Poradnika dotyczącego włączania problematyki zmian klimatu i różnorodności 

biologicznej do oceny oddziaływania na środowisko5. Powinna ona obejmować następujące 

zagadnienia (w każdym przypadku odniesiono się do przedmiotowego przedsięwzięcia): 

§ Czy proponowane przedsięwzięcie ogranicza obieg powietrza lub obszary otwarte - TAK, 

w nieznacznym stopniu w porównaniu ze stanem istniejącym: w terenie otwartym, 

niezabudowanym, pojawi się niska zabudowa kubaturowa obejmująca obiekty 

usytuowane równolegle. Należy pamiętać, że w samych obiektach przepływ powietrza 

jest elementem o kluczowym znaczeniu, więc zachowane zostaną odpowiednie 

odległości między budynkami. 

§ Czy będzie pochłaniało czy generowało wysokie temperatury - NIE. 

§ Czy będzie emitowało lotne związki organiczne (LZO) i tlenki azotu (NOx) i przyczyniało 

się do tworzenia ozonu troposferycznego w ciepłe i słoneczne dni – TAK, w nieznacznym 

stopniu. 

Eksploatacja przedsięwzięcia będzie powodowała emisję amoniaku. We wnioskowanym 

wariancie do ściółki dodawany będzie preparat do redukcji amoniaku. Zastosowana metoda 

pozwoli ograniczyć emisję gazu o ok. 20% w skali roku. Jest to zgodne ze zobowiązaniami 

Polski w ramach spełnienia wymogów zapisów projektu Dyrektywy Parlamentu 

Europejskiego i Rady w sprawie redukcji krajowych emisji niektórych rodzajów 

zanieczyszczenia atmosferycznego oraz zmiany dyrektywy 2003/35/WE przyjętej przez 

Komisję Europejską 18 grudnia 2013 r. mającej na celu wprowadzenia bardziej 

restrykcyjnych poziomów, niż w obecnie obowiązującej dyrektywie 2001/81/WE (NEC). 

§ Czy przedsięwzięcie zakłada użytkowanie gruntów, zmianę sposobu użytkowaniu 

gruntów lub działanialeśne (np. wylesianie), które mogą prowadzić do zwiększenia 

emisji? Czy pociągają za sobą inne działania (np. zalesianie), które mogą służyć jako 

pochłaniacze emisji - TAK. Realizacja inwestycji będzie skutkować zmianą sposobu 

użytkowania części gruntów rolnych, zachowując funkcję rolną Inwestycja nie jest 

związana z wylesianiem ani zalesianiem gruntów. 

§  Czy zwiększy ono zapotrzebowanie na energię i wodę do chłodzenia - NIE. 

§ Czy można będzie korzystać z odnawialnych źródeł energii - TAK, ale na tym etapie 

inwestycji nie są przewidziane takie rozwiązania technologiczne. 

§ Czy proponowane przedsięwzięcie w znaczący sposób zwiększy lub zmniejszy ilość 

podróży jednostek? 

                                                        
 
5 Praca naukowa Nr 07.0307/2010/580136/ETU/A3 zrealizowanej dla Komisji Europejskiej przez Milieu Ltd, 
Collingwood Environmental Planning Ltd i Integra Consulting Ltd., UE 2013. 
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§ Czy proponowane przedsięwzięcie w znaczący sposób zwiększy lub zmniejszy transport 

towarów - TAK. 

Natężenie ruchu pojazdów obsługujących fermę nie może być uznane za znaczące w skali 

roku, chociaż w układzie lokalnym będzie to zmiana zauważalna. 

§ Czy proponowane przedsięwzięcie zwiększy zapotrzebowanie na wodę - TAK.  

Ferma wymaga zastosowania wody pitnej do celów technologicznych. Nie ma możliwości 

wykorzystania wody w obiegu zamkniętym. 

§ Czy będzie miało negatywny wpływ na warstwy wodonośne - NIE.  

§ Czy proponowane przedsięwzięcie spowoduje obniżenie poziomu wód w rzekach lub 

wyższą temperaturę wód - NIE. 

§ Czy zwiększy zanieczyszczenie wody, zwłaszcza w okresie suszy przy obniżonej 

wydajności rozcieńczania, wyższych temperaturach i mętności - NIE. 

§ Czy materiały użyte do budowy będą odporne na działanie wysokich temperatur - TAK. 

§ Czy zmieni wydajność obecnych obszarów zalewowych w zakresie naturalnego radzenia 

sobie z powodziami - NIE. 

§ Czy zmieni zdolność retencji powierzchniowego działu wodnego - NIE. 

Planowane przedsięwzięcie nie będzie przyczyną istotnych oddziaływań na klimat. 

9.10. Poważne awarie przemysłowe  
Do ogrzewania budynków inwentarskich stosowany będzie gaz płynny o gęstości ok. 500 

kg/m3, magazynowany w 18 zbiornikach po 6,4 m3 każdy. Pojemność użytkowa zbiorników 

nie przekracza 85 % ich pojemności nominalnej. Maksymalna ilość składowanego na Fermie 

gazu wynosić będzie ok. 48,9 Mg. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 

10 października 2013 r. 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 łączna ilość gazu płynnego, który znajdować się 

będzie na terenie przedmiotowej Fermy Drobiu nie powoduje zaliczenie jej do kategorii 

zakładów o zwiększonym ryzyku.  

9.11. Oddziaływanie transgraniczne 
Ze względu na lokalizację przedsięwzięcia w centralnej części Polski nie stwierdzono 

możliwości wystąpienia oddziaływań transgranicznych. 

9.12 Wpływ inwestycji na klimat i krajobraz lokalny 
Ferma drobiu mieści się na terenie rolniczym. Budowa fermy nie wpłynie negatywnie na 

krajobraz lokalny, nie wpłynie na zmianę warunków temperaturowych oraz wilgotność i 

swobodę przepływu mas powietrza. Budowa fermy drobiu nie spowoduje przekroczenia 

norm dopuszczalnych emitowanych substancji. 
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9.13. Propozycje monitoringu oddziaływań 
9.13.1. Monitoring emisji do powietrza 
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 4 listopada 2008 r. w sprawie 

wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości 

pobieranej wody analizowana instalacja nie podlega obowiązkowi wykonywania pomiarów 

emisji, zarówno ciągłych jak i okresowych. Jednakże zgodnie z art. 147 punkt 4 ustawy POŚ 

proponuje się aby monitoring emisji amoniaku (substancji decydującej o uciążliwości fermy 

drobiu) wprowadzanych do powietrza będzie polegał na: 

− wykonaniu corocznego bilansu obsady drobiu w poszczególnych kurnikach i łącznie w 

całej instalacji, 

− oszacowaniu rocznej emisji amoniaku z poszczególnych kurników oraz z instalacji, 

− przeprowadzeniu jeden raz, w sezonie letnim i raz w zimowym w połowie każdej fazy 

cyklu chowu, pomiarów stężeń amoniaku w kurniku o największym zasiedleniu, 

− oszacowaniu na podstawie wyników pomiarów stężeń amoniaku i wydatku pracujących 

w czasie pomiarów wentylatorów, godzinowej emisji amoniaku z kurnika, 

− określeniu na podstawie emisji godzinowej amoniaku z kurnika i wielkości obsady (masy 

ptaków) w kurniku wartości wskaźników emisji w mg/h/1 kg masy ciała brojlera.  

Uzasadnienie dlaczego nie zaproponowano wykonania pomiarów emisji amoniaku 

bezpośrednio w emitorach podano poniżej. Zgodnie z Polską Normą PN-EN 15259 (Jakość 

powietrza. Pomiary emisji ze źródeł stacjonarnych.Wymagania dotyczące odcinków 

pomiarowych i miejsc pomiaru, celu pomiaru oraz sprawozdania z pomiaru) w pomiarach 

dokładnych lub technicznych przekrój pomiarowy powinien być usytuowany na prostym, 

wolnym od zaburzeń przepływu, odcinku kanału o stałej średnicy hydraulicznej i jeżeli jest to 

możliwe na odcinku pionowym o długości l ≥ 5 DH przed przekrojem pomiarowym i o długości 

l ≥ 2 DH za przekrojem pomiarowym. Jeżeli spełnienie tych wymagań jest niemożliwe, należy 

wybrać przekrój pomiarowy w miejscu, gdzie prędkości przepływu gazu są największe, 

powiększając jednocześnie tak liczbę punktów pomiarowych, w których mierzy się prędkość 

gazu, aby uzyskać możliwie dokładne profile przepływu wzdłuż osi pomiarowych. Wówczas 

minimalne długości prostych odcinków kanału przepływowego, dla pomiarów dokładnych 

oraz technicznych należy przyjmować następująco: 

Rodzaj zaburzenia przepływu przed przekrojem 
pomiarowym 

Najmniejsza długość odcinków 
prostych kanału 

przed przekrojem 
pomiarowym 

za przekrojem 
pomiarowym 

Łuki, rozgałęzienia kanału i inne 1 DH 

0,5 DH Częściowo przymknięte przepustnice lub żaluzje 3 DH 

Wylot wentylatora odśrodkowego promieniowego 2 DH 
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Zainstalowanie króćców pomiarowych na emitorach zgodnie z Polską Normą PN-EN 15259 

na osłonach wentylatorów dachowych z kurników jest niemożliwe, ponieważ nie jest możliwe 

spełnienie wymagań dotyczących minimalnych długości prostych odcinków kanału podanych 

w ww. tabeli.  

9.13.2. Monitoring hałasu 
Wykonywanie pomiarów poziomu hałasu emitowanego do środowiska na granicy terenów 

chronionych raz na 2 lata oraz po istotnych modernizacjach źródeł hałasu. 

9.13.3. Monitoring wytwarzanych, poddanych odzyskowi, unieszkodliwianych, 
odpadów 
Na podstawie art. 66 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, ilościowa i jakościowa 

ewidencja odpadów wytwarzanych w instalacji prowadzona będzie zgodnie z aktualnie 

obowiązującym katalogiem odpadów i listą odpadów niebezpiecznych, określonym w 

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

odpadów. 

Ewidencja prowadzona będzie na zasadach określonych w art. 67.1 ustawy z dnia 14 

grudnia 2012 r. o odpadach z zastosowaniem następujących dokumentów: 

• karty przekazania odpadów,  

• karty ewidencji odpadów.  

Karty ewidencji i karty przekazania odpadu będą prowadzone zgodnie z rozporządzeniem 

Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych 

na potrzeby ewidencji odpadów. 

Zgodnie z art. 69.1 ustawy o odpadach kartę przekazania odpadów sporządza posiadacz 

odpadów, który przekazuje odpady.  

1. Kartę przekazania odpadów sporządza się w odpowiedniej liczbie egzemplarzy – po 

jednym dla każdego z posiadaczy odpadów, który przejmuje odpady.  

2. Posiadacz odpadów, który przejmuje odpady od innego posiadacza, jest obowiązany 

potwierdzić przyjęcie odpadów na karcie przekazania odpadów wypełnionej przez 

posiadacza, który przekazuje te odpady, niezwłocznie po jej otrzymaniu.  

3. Dopuszcza się nie sporządzanie karty przekazania odpadów, jeżeli jeden z posiadaczy 

odpadów nie jest objęty obowiązkiem prowadzenia ewidencji odpadów.  

4. Dopuszcza się sporządzanie zbiorczej karty przekazania odpadów, obejmującej odpady 

danego rodzaju przekazywane łącznie w okresie miesiąca kalendarzowego, za 

pośrednictwem tego samego transportującego odpady wykonującego usługę transportu 

odpadów temu samemu posiadaczowi odpadów. Zbiorczą kartę przekazania odpadów 

sporządza się niezwłocznie po zakończeniu miesiąca, którego dotyczy.  
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Zgodnie z art. 70.1 ustawy o odpadach posiadacz odpadów prowadzi kartę ewidencji 

odpadów dla każdego rodzaju odpadów odrębnie.  

Wpisów do kart ewidencji odpadów dokonuje się niezwłocznie po zakończeniu miesiąca, 

którego dotyczą. Zgodnie z art. 75.1 ustawy o odpadach będzie sporządzane roczne 

sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami. 

Roczne sprawozdania będą przygotowywane zgodnie z wzorami formularzy sprawozdań 

określonymi w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie 

zakresu informacji oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania 

zbiorczych zestawień danych o odpadach. Zgodnie z art. 76.1 ustawy o odpadach podmioty 

obowiązane do sporządzania sprawozdań składają je w terminie do dnia 15 marca za 

poprzedni rok kalendarzowy marszałkowi województwa właściwemu ze względu na miejsce 

wytwarzania odpadów. Na przedmiotowej fermie zostanie założona odrębna ewidencja 

obornika, obejmująca rozchód obornika, w szczególności rejestrację ilości obornika 

usuwanego z fermy z przeznaczeniem do nawożenia pól i wskazanie nawożonego areału 

gruntów (lokalizację i powierzchnię). 

9.13.4. Monitoring ilości i jakości pobieranej wody 
Woda do kurników oraz budynku socjalnego i dla celów p. pożarowych dostarczana będzie z 

własnego ujęcia – studni dwuotworowej. Monitoring ilości i jakości pobieranej wody będzie 

polegać na: 

- prowadzeniu odczytów stanu wodomierza do poboru ilości wody pobieranej ze studni, 

- prowadzenie odczytów zużycia wody z tablic sterowniczych w każdym kurniku 

(comiesięczne odczyty stanu wodomierza), 

- prowadzenie na bieżąco książki eksploatacji studni, 

- wykonanie raz w roku poziomu zwierciadła wody oraz wydajności eksploatacyjnej studni 

- prowadzenie monitoringu jakości wody pobieranej ze studni zgodnie z zakresem 

określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości 

wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. 

9.13.5. Monitoring ścieków  
Przewiduje się prowadzenie pomiarów ilości wytwarzanych ścieków przemysłowych z 

instalacji odprowadzanych do zewnętrznych urządzeń kanalizacyjnych oraz 

przeprowadzanie analizy ich jakości i stanu – raz do roku. W przypadku wprowadzania 

ścieków ze stacji uzdatniania wody do ziemi, przewiduje się prowadzenie raz do roku 

badania ich jakości i stanu.  
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10. PORÓWNANIE PROPONOWANEJ TECHNIKI Z NAJLEPSZYMI 
DOSTĘPNYMI TECHNIKAMI  

Wymagania Najlepszej Dostępnej Techniki zostały określone na podstawie dokumentu 

referencyjnego w sprawie najlepszych dostępnych technik w hodowli inwentarza: ”Reference 

Document on Best Available Techniques for Intensive Rearing of Poultry and Pigs” 6, 

Wytycznych do przygotowania pozwolenia zintegrowanego dla intensywnej hodowli 

inwentarza:”Application for a permit for an installation with more than: 40,000 places for 

poultry...”, a także polskich przepisów prawa transponujących wymagania BREF m.in. w 

zakresie minimalnych warunków utrzymania poszczególnych gatunków zwierząt 

gospodarskich i sposobów wykorzystania pomiotu i obornika do nawożenia. BAT (z ang. The 

Best Available Technique) oznacza najlepszą dostępną technikę nie generującą 

nadmiernych kosztów. Dana technika powinna być najlepsza pod względem zapobiegania 

zanieczyszczeniom oraz dostępna, co oznacza, że przedsiębiorstwo badanej branży 

powinno być w stanie ją zastosować. Pojęcie technika jest tu rozumiane jako technologia i jej 

wykorzystanie, włączając w to szkolenia, serwis, itp. Termin ten zakłada osiągnięcie 

równowagi pomiędzy korzyściami środowiskowymi a wydatkami finansowymi7. 

10.1. Dobra praktyka rolnicza w intensywnym chowie drobiu  
Lokalizacja fermy i aspekty przestrzenne, na które składają się: 

− odpowiednia lokalizacja fermy minimalizuje lub eliminuje niepotrzebny transport i 

dodatkowe czynności, 

− odpowiednia odległość od miejsc wrażliwych, jak np. zabudowa mieszkaniowa, cieki 

wodne,  

− rozważenie potencjalnej rozbudowy farmy w przyszłości, 

− spełnienie wymagań miejscowych warunków zabudowy i planu zagospodarowania 

przestrzennego, 

− rozważenie aspektów topograficznych.  

Spełnienie zaleceń 
Przeanalizowano wszystkie powyższe elementy. Transport związany z funkcjonowaniem 

instalacji (przede wszystkim dowóz paszy do silosów przy kurnikach, dowóz gazu i odbiór 

obornika oraz wywóz brojlerów) będzie zoptymalizowany. Układ dróg transportowych 

minimalizuje zbędne czynności. 

Właściwe zaplanowanie czynności na fermie 
                                                        
 
1 Dokument referencyjny BREF dotyczący Najlepszych Dostępnych Technik dla intensywnego chowu drobiu i świń (Reference 
Document on Best Available Techniques for Intensive Rearing of Poultry and Pigs), EIPPCB, lipiec 2003 
7 Wydawanie pozwoleń zintegrowanych. Wytyczne najlepszej dostępnej techniki BATNEEC. Chów i hodowla drobiu, maj 2004, 
tłumaczenie polskie za www.eko-net.pl 
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Redukcja emisji i zachowanie ciągłości pracy na fermie poprzez zaplanowanie i sprawne 

wykonywanie czynności takich jak: dostawy drobiu, paszy, paliwa i innych surowców na 

fermę, wywóz jaj, odpadów i innych materiałów, proces produkcyjny oraz wywóz zwierząt po 

cyklu produkcyjnym, właściwe nawożenie obornikiem, według wytycznych Dyrektywy 

Azotanowej i posiadanie planu nawożenia. 

Spełnienie zaleceń  
Transport związany z dowozem paszy, dowozem gazu i odbiorem obornika oraz przywozem 

i wywozem ptaków będzie zoptymalizowany, a układ dróg minimalizuje zbędne czynności. 

Pasze z mieszalni dostarczane będą paszowozami i pneumatycznie przeładowywane do 

silosów. Proces produkcyjny i czynności związane z przywozem i wywozem brojlerów po 

cyklu produkcyjnym będą odpowiednio zaplanowane i sprawnie przeprowadzane. Czynności 

związane z nawożeniem gruntów ornych obornikiem, będą wykonywane zgodnie z planami 

nawożenia. 

10.2. BAT w zakresie technik zarządzania fermą 
10.2.1. Przeglądy i konserwacja urządzeń 
Aby zapewnić właściwą pracę urządzeń, a przez to zmniejszyć emisję oraz ryzyko 

wystąpienia awarii i zanieczyszczenia środowiska, zaleca się aby: 

− utrzymywać wszystkie urządzenia i pomieszczenia, a także silosy na paszę, strefy 

wypróżniania i legowisk w czystości i suchości,  

− upewnić się, iż wszystkie urządzenia są w dobrym stanie technicznym, opracować plan 

remontowy, udostępnić instrukcje obsługi i podręczniki personelowi oraz przeprowadzić 

odpowiednie szkolenia z tego zakresu2, 

−  prowadzić rejestr przeglądów i konserwacji obiektów i urządzeń3, 

− okresowo, co najmniej raz w roku, przeprowadzić dokładną inspekcję wszystkich 

urządzeń i obiektów3, 

− urządzenia mechaniczne i elektroniczne, jak np.: wentylatory, czujniki temperatury, 

pompy gnojowicy poddawać regularnym przeglądom i konserwacji2, 

− regularnie czyścić i poddawać konserwacji rozrzutniki nawozu organicznego, 

− w ramach okresowych przeglądów uwzględnić także ocenę wizualną obiektów2,3, 

− przechowywać na terenie zakładu części zamienne konieczne do szybkiego usunięcia 

usterek2, 

                                                        
 
2 Dokument referencyjny BREF dotyczący Najlepszych Dostępnych Technik dla intensywnego chowu drobiu i świń (Reference 
Document on Best Available Techniques for Intensive Rearing of Poultry and Pigs), EIPPCB, lipiec 2003 
3 Wytyczne dotyczące standardowych instalacji chowu zwierząt, Agencja Ochrony Środowiska Anglii i Walii, maj 2004, 
tłumaczenie polskie za www.eko-net.pl 
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− bardziej skomplikowane lub specjalistyczne prace powinny być prowadzone przez 

wykwalifikowanych specjalistów, natomiast rutynowe przeglądy mogą być 

przeprowadzane przez odpowiednio przeszkolonych pracowników 2. 

Spełnienie zaleceń: 
Na bieżąco sprawdzany będzie stan techniczny urządzeń, przeprowadzane będą regularne 

przeglądy i konserwacja wentylatorów, silosów na paszę, zbiorników na gaz płynny, 

bezodpływowych zbiorników na ścieki, urządzeń sterowniczych w budynkach kurników. Po 

każdym cyklu chowu pomieszczenia będą czyszczone, dezynfekowane oraz suszone. 

Dezynfekcja kurników będzie wykonywana przez firmę zewnętrzna, na podstawie stosownej 

umowy, według określonych procedur. Silosy paszowe będą regularnie opróżniane i 

poddawane konserwacji. Prowadzona będzie kontrola stanu obiektów pomiędzy 

zasiedleniami. Pracownicy fermy zapoznają się z obsługą urządzeń. Dostępne będą także 

instrukcje obsługi, przeglądu i konserwacji poszczególnych urządzeń. 

10.2.2. Szkolenie personelu 
Zaleca się, aby: 

− personel był zaznajomiony z charakterystyką produkcji oraz wyszkolony w zakresie 

czynności, które wykonuje. W przypadku zastosowania nowych urządzeń należy 

przeprowadzić dodatkowe szkolenie2, 

− personel był przeszkolony w zakresie zapobiegania zrzutom/emisjom awaryjnym i 

postępowania w przypadku takich awarii oraz w zakresie planu działania na wypadek 

awarii3, 

− pracownicy zostaną zapoznani z potencjalnym oddziaływaniem zakładu na środowisko w 

warunkach normalnego funkcjonowania i ewentualnej awarii, w tym pożaru (należy 

prowadzić rejestr szkoleń)3. 

Spełnienie zaleceń: 
Zgodnie z art. 40 ustawy Prawo Ochrony Środowiska a w szczególności ust. 1 pkt. 3 tj. 

zapoznanie pracowników, których zakres czynności wiąże się z kwestiami ochrony 

środowiska, z wymaganiami w tym zakresie, pracownicy zostaną przeszkoleni w zakresie 

czynności, które są wykonywane na fermie oraz zostaną zapoznani z aspektami 

oddziaływania fermy na środowisko. Personel zostanie zapoznany z obowiązującymi na 

fermie instrukcjami oraz przeszkolony w zakresie postępowania w przypadku awarii. 

                                                        
 
2 Dokument referencyjny BREF dotyczący Najlepszych Dostępnych Technik dla intensywnego chowu drobiu i świń (Reference 
Document on Best Available Techniques for Intensive Rearing of Poultry and Pigs), EIPPCB, lipiec 2003 
3 Wytyczne dotyczące standardowych instalacji chowu zwierząt, Agencja Ochrony Środowiska Anglii i Walii, maj 2004, 
tłumaczenie polskie za www.eko-net.pl 
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10.3.  BAT w zakresie wykorzystania surowców i wody 
10.3.1. Wybór i zużycie surowców 
Należy prowadzić ewidencję zawierającą ilości oraz charakterystykę ekologiczną użytych 

surowców, w tym środków dezynfekcyjnych i deratyzacyjnych, pestycydów, leków 

weterynaryjnych, paliw i olejów. 

Spełnienie zaleceń: 
Na terenie fermy drobiu nie będą przechowywane leki weterynaryjne. Stałą opiekę 

weterynaryjną zapewni lekarz weterynarii na podstawie stosownej umowy. Deratyzacja 

będzie prowadzona przez firmę zewnętrzną. przez firmę zewnętrzną. Ilość zużywanych 

preparatów będzie ewidencjonowana. Na fermie prowadzona będzie ewidencja ilości 

zużywanego gazu, wody i paszy.  

10.3.2. Dobór i stosowanie pasz 

BAT to stosowanie pasz z odpowiednią zawartością składników odżywczych w celu ich 

optymalnego przyswojenia i minimalnego wydalania a w związku z tym redukcji emisji azotu i 

fosforu do środowiska. Dopuszcza się stosowanie następujących technik żywieniowych: 

A. żywienie etapowe, mające na celu optymalizację stopnia konwersji pokarmu. Stosowanie 

trzech etapów żywienia z lekko ograniczonym reżimem żywienia w fazie 1, większą 

ilością paszy z większą ilością energii w etapie 2 i zmniejszeniem ilości białka i 

aminokwasów w etapie 3 ale z taką samą wartością energetyczną pokarmu.  

B. dieta niskobiałkowa równoważona aminokwasami, 

C. dieta niskofosforowa z dodatkiem fitazy i/lub wysokostrawnych nieorganicznych 

fosforanów, 

D. inne dodatki paszowe: 

- enzymy, 

- stymulatory wzrostu, 

- mikroorganizmy. 

Właściwości pokarmów referencyjnych2 dla bojlerów: 

Belgia: żywienie 2 etapowe: 
Wiek Zawartość fosforu 

< 2 tyg. 0,60 % 
>2 tyg. 0,55 % 

 
Niemcy: żywienie 3 etapowe: 

Wiek Zawartość 
fosforu 

Zawartość białek 
surowych 

1÷10 dni 0,7% 22,0 % 
11÷29 dni 0,55 % 20,5 % 
30÷40dni 0,5 % 19,5 % 
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Orientacyjne parametry dotyczące żywienia brojlerów: 

Gatunek drobiu Cykl chowu Stopień konwersji 
pokarmu 

Zakres 
żywienia 

(kg/ptak/cykl) 

Ilość paszy 
(kg/miejsce 
ptaka/rok) 

Brojlery 35-55 dni (5-8 cykli w 
ciągu roku) 1,73÷2,1 3,3÷4,5 22÷29 

2)stopień konwersji pokarmu w kg paszy na kg jaj, wyższe poziomy występują w systemach 
ściółkowych. 
 
Spełnienie zaleceń: 
Wymagania dotyczące sposobów żywienia zostały określone w ustawie z dnia 22 lipca 2 006 

r. o paszach. Na fermie spełnione będą powyższe wymagania. Szczegółowy opis technik 

żywieniowych znajduje się w rozdziale 3.2.3.2. niniejszego raportu. Zastosowany zostanie, 

zgodny z wymaganiami BAT, system żywienia etapowego, charakteryzujący się malejącymi 

dawkami białek i fosforu. Skład planowanych dostosowania pasz odpowiada bilansom 

określonym w dokumencie referencyjnym BREF oraz spełnia wymagania dotyczące 

sposobów żywienia, które zostały określone w polskich przepisach Ministra Rolnictwa i 

Rozwoju Wsi. Zużycie pasz kształtować się będzie na poziomie: 

3,9 kg/ptak/cykl tj. 27,3 kg/stanowisko/rok 

10.3.3. Optymalizacja zużycia wody 
Optymalizacja zużycia wody może być rozważana jako część dobrej praktyki rolniczej i może 

obejmować następujące czynności: 

− po zakończeniu okresu produkcyjnego mycie pomieszczeń wysokociśnieniowymi 

urządzeniami, ciepłą wodą, 

− regularne kalibrowanie instalacji wody pitnej, 

− prowadzenie rejestru zużywanej wody, 

− wykrywanie i naprawianie przecieków, 

− przechwytywanie wody deszczowej i stosowanie jej do mycia pomieszczeń. 

Stosuje się następujące systemy pojące: 

− wydajne poidełka kroplowe, 

− koryta wodne, 

− poidła.  

Nie praktykuje się zmniejszania ilość wody spożywanej przez zwierzęta. Poniżej 

przedstawiono uśrednione wielkości konsumpcji wody w chowie brojlerów. 

Gatunek 
drobiu 

Roczne zużycie wody  
(dm3/miejsce ptaka/rok) 

Brojler 40÷70 
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Zużycie wody podczas mycia kurników, w których prowadzi się chów ściółkowy wygląda 

następująco: 

Gatunek drobiu 
Zużycie wody w m3/m2 
powierzchni mytej 

Zużycie wody w 
m3/m2 na rok 

Brojlery 0,002÷0,020 0,012÷0,120 

 

Według wytycznych należy dodatkowo wziąć pod uwagę następujące działania: 

− inwentaryzacja planu całej sieci wodociągowej w obrębie instalacji, 

− zainstalowanie kranów odcinających i zaworów spustowych w sieci wodociągowej 

gospodarstwa, 

− zainstalowanie wodomierzy, które mogą pomóc zlokalizować wycieki i nadmierne zużycie 

wody, 

− odczytywanie i rejestrowanie wskazań wodomierzy co najmniej raz w miesiącu w celu 

monitorowania zużycia wody i wykrycia wycieków. 

Spełnienie zaleceń: 
Woda do kurników oraz budynku socjalnego i dla celów p. pożarowych dostarczana będzie z 

własnego ujęcia – studni dwuotworowej. Ilość zużywanej wody będzie monitorowana. Na 

fermie prowadzona będzie optymalizacja zużycia wody (między innymi poprzez 

zastosowanie poidełek miseczkowe- smoczkowych, które praktycznie eliminują straty 

związane z rozlewaniem wody przez ptaki; czy mycie kurników urządzeniami 

wysokociśnieniowymi typu Karcher oraz system elektronicznego sterowania dopływu wody). 

Rzeczywiste zapotrzebowanie na wodę do pojenia brojlerów (dane wynikające z praktyki 

hodowlanej Wnioskodawcy) wynosi ok. 8,0 dm3/ptak/cykl. Jest ono również zgodne z BAT, 

według którego przeciętne zużycie wody waha się w granicach 40÷70 dm3/stanowisko/rok 

(8,0 dm3/ptak/cykl x 7 cykli/rok = 56,0 dm3/stanowisko/rok). Czyszczenie kurników po 

zakończonym cyklu chowu odbywać się będzie z użyciem ciepłej wody i z zastosowaniem 

wysokociśnieniowych myjek typu Karcher. Prowadzone będą regularne przeglądy instalacji z 

wodą pitną w celu wykrycia i szybkiego naprawienia ewentualnych przecieków. 

10.3.4. Ograniczanie ilości odpadów i postępowanie z padliną 
Odpady dzieli się na ciekłe i stałe2. 

Pozostałości ciekłe 

− należy rozważyć możliwość ponownego użycia wody deszczowej, 

                                                        
 
2 Dokument referencyjny BREF dotyczący Najlepszych Dostępnych Technik dla intensywnego chowu drobiu i świń (Reference 
Document on Best Available Techniques for Intensive Rearing of Poultry and Pigs), EIPPCB, lipiec 2003 
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− ścieki bytowe mogą być albo odprowadzane przez lokalny system kanalizacyjny albo 

zbierane i wywożone, 

− można znacząco zredukować ilość powstających ścieków porządkowych, poprzez 

zastosowanie urządzeń ciśnieniowych. 

Pozostałości stałe:  

Należy zastosować następującą hierarchię przy postępowaniu z odpadami: 

− redukcja, 

− ponowne użycie, 

− odzysk, 

− usunięcie. 

Odpady opakowaniowe w miarę możliwości powinny być odzyskiwane i poddane 

recyklingowi. Odpady opakowaniowe, zanieczyszczone beczki, zużyty sprzęt i ubrania 

ochronne, które nie są ponownie wykorzystywane lub poddane recyklingowi, powinny zostać 

przekazane do odpowiedniego zakładu utylizacyjnego1. 

Padlina: 

Padlina powinna być magazynowana w zamkniętych pojemnikach i przetransportowana do 

zakładów unieszkodliwiających odpady pochodzenia zwierzęcego w szczelnych zbiornikach, 

możliwie najszybciej lub przynajmniej raz na tydzień. 

Spełnienie zaleceń: 
Ścieki przemysłowe kierowane będą do zbiorników bezodpływowych i wywożone do 

oczyszczalni ścieków przemysłowych (np. w Ujazdówku). Gospodarka odpadami została 

opisana w niniejszym raporcie i jest ona zgodna z najlepszą dostępną techniką (BAT) w tym 

zakresie. Na fermie prowadzona będzie segregacja odpadów oraz ich selektywnie 

magazynowanie, zgodnie z wymaganiami BAT. Odpady będą przekazywane do odzysku i 

unieszkodliwienia zewnętrznym firmom posiadającym uprawnienia w zakresie zbiórki, 

transportu, odzysku lub unieszkodliwienia odpadów. Prowadzący instalację prowadzić będzie 

ewidencję odpadów. Czynności związane z nawożeniem obornikiem gruntów ornych, w 

przypadku jego rolniczego wykorzystania, będą wykonywane zgodnie z planami nawożenia.  

10.4. Techniki zapobiegania i kontroli zanieczyszczeń 
10.4.1. Techniki redukcji emisji z magazynowania  
Redukcja emisji ze zbiorników 
Do przechowywania i zabezpieczenia materiałów i surowców stosowanych na fermach 

hodowlanych zastosowanie mają wszelkiego rodzaju magazyny, wiaty, place, silosy czy 

                                                        
 
1 Wydawanie pozwoleń zintegrowanych. Wytyczne najlepszej dostępnej techniki BATNEEC. Chów i hodowla drobiu, maj 2004, 
tłumaczenie polskie za www.eko-net.pl 
 



ATMOTERM Inżynieria Środowiska Sp. z o. o. 141 

Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego chowie drobiu – brojlera 
kurzego 

zbiorniki. Ważne jest, aby do każdego z surowców (pasze, paliwa, itp.), dobrany został 

odpowiedni sposób czy technika jego przechowywania, która prowadzi do ograniczenia strat, 

obniżenia jakości materiałów i surowców oraz ograniczenia ich niekorzystnego wpływu na 

środowisko3. 

Dostawa i przechowywanie pasz 
Materiały pyliste należy przechowywać w przykrywanych pojemnikach lub specjalnych 

silosach. Transport paszy do i z miejsc magazynowania należy organizować tak, by 

przeciwdziałać emisji pyłów do powietrza lub ograniczyć do minimum. Aby zapobiec emisji 

pyłu ze zbiorników na paszę, należy przeprowadzać regularne przeglądy i konserwacje 

silosów i urządzeń transportujących. Co kilka miesięcy należy opróżnić silos w celu jego 

przeglądu i uniemożliwienia rozwoju organizmów biologicznych i odoru. 

Magazynowanie obornika 
Obornik należy przechowywać na stałym, nieprzepuszczalnym podłożu. Wyposażenie 

magazynu obornika w drenaż i połączenie go ze szczelnym zbiornikiem pozwala na 

gromadzenie odcieków. Lokalizacja magazynu powinna uwzględniać kierunek 

przeważającego wiatru oraz obiekty wrażliwe w sąsiedztwie fermy. Należy wykorzystać 

istniejące bariery naturalne (drzewa, różnice wysokości, itp.) aby zmniejszyć uciążliwości 

zapachowe. Stosuje się okrycia zbiorników na obornik w postaci torfu, trocin, wiórów 

drzewnych, lub szczelne odporne na działanie promieni UV plastikowe przykrycia. 

Magazynowanie oleju opałowego, innych olejów lub chemikaliów 

Rolnicze paliwo olejowe w ilościach mniejszych od 1 500 litrów, inne oleje i chemikalia 

należy przechowywać w magazynie lub na nieprzepuszczalnym podłożu z obwałowaniem 

zdolnym do zatrzymania wycieków i rozlanych substancji3. 

Spełnienie zaleceń: 
Budynki inwentarski będą wyposażone w silosy paszowe, zabezpieczonych przed pyleniem 

w trakcie rozładunku – zminimalizowana emisja pyłu do powietrza (odpowietrzanie silosa 

skierowane do komory rozprężnej). Silosy na paszę będą regularnie poddawane konserwacji 

poprzez badanie szczelności i wymianę uszczelek.  

10.4.2. Techniki redukcji emisji z pomieszczeń chowu 
Brojlery utrzymuje się w pomieszczeniach z podłogą całkowicie pokrytą ściółką. Zarówno 

dbałość o dobrostan zwierząt jak i minimalizację emisji amoniaku wymaga podjęcia działań 

                                                        
 
3 Wytyczne dotyczące standardowych instalacji chowu zwierząt, Agencja Ochrony Środowiska Anglii i Walii, maj 2004, 
tłumaczenie polskie za www.eko-net.pl 
3 Wytyczne dotyczące standardowych instalacji chowu zwierząt, Agencja Ochrony Środowiska Anglii i Walii, maj 2004, 
tłumaczenie polskie za www.eko-net.pl 
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ograniczających emisję amoniaku. W celu redukcji jego uwalniania do powietrza należy 

zapobiegać zamakaniu ściółki. Stopień wilgotności ściółki zależy od: 

− systemu pojenia, 

− długości cyklu chowu, 

− zagęszczenia obsady, 

− stosowanej izolacji podłoża. 

Spełnienie zaleceń: 
Na fermie zastaną podjęte następujące działania oraz rozwiązania techniczne redukujące 

emisję amoniaku: 

− zastosowanie, zgodnie z wymaganiami BAT, systemu żywienia etapowego, 
charakteryzującego się malejącymi dawkami białek i fosforu, oraz dodatków sapoinowych, 

− dobór i lokalizacja wylotów wentylacji mechanicznej tak, aby zapewnić odpowiednią 

dyspersję emitowanych substancji, 

− elektroniczne sterowanie mikroklimatem w pomieszczeniach inwentarskich (głownie 

zapewnienie optymalnej wilgotności powietrza oraz temperatury), 

− wywóz obornika natychmiast po zakończeniu cyku chowu, pod przykryciem, 

− mycie i dezynfekcja pomieszczeń inwentarskich wraz z wyposażeniem, po zakończeniu 

każdego cyklu chowu, 

− zastosowanie poidełek miseczkowe-smoczkowych, ograniczających rozlewanie wody 

przez ptaki, 

− szczelne posadzki z zbiornikami na ścieki z mycia i dezynfekcji w hali chowu, 

− dobór obsady budynków inwentarskich tak, aby zapewniony został dobrostan zwierząt 

oraz nie wystąpiły przekroczenia dopuszczalnych emisji substancji do powietrza. 

10.4.3. Kontrolowanie rozprowadzania obornika i plan nawożenia 
Ogólne zasady nawożenia 
Przed nawożeniem należy2: 

− rozważyć stan gleby przeznaczonej do nawożenia, typ gleby, nachylenie terenu, warunki 

klimatyczne, opady deszczu i nawadnianie, sposób użytkowania danej ziemi i stosowane 

praktyki rolnicze (uwzględniając płodozmian),  

− ocenić ryzyko spływu z pola zanieczyszczeń do cieków wodnych i zadecydować, czy 

istnieje możliwość nawożenia, 

− unikać warunków meteorologicznych przy których gleba może być uszkodzona, 

                                                        
 
2 Dokument referencyjny BREF dotyczący Najlepszych Dostępnych Technik dla intensywnego chowu drobiu i świń (Reference 
Document on Best Available Techniques for Intensive Rearing of Poultry and Pigs), EIPPCB, lipiec 2003 
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− uzgodnić bezpieczne odległości od cieków wodnych, uskoków terenu, posesji sąsiadów, 

itp., 

− określić właściwą dawkę nawozu, 

− sprawdzić czy maszyny pracują właściwie i czy aplikują właściwą dawkę nawozu, 

− sprawdzić czy jest odpowiedni dostęp do zbiorników z nawozem i czy sprzęt do 

przeładunku funkcjonuje odpowiednio, 

− oceniać nawożone tereny w regularnych odstępach w celu wykrycia jakichkolwiek oznak 

spływu powierzchniowego zanieczyszczeń, 

− upewnić się, że personel wie jak postępować w przypadku awarii. 

BAT to także2: 

− regulowanie składu obornika poprzez skład diety, 

− bilansowanie nawozu z dostępną ziemią i zapotrzebowaniem roślin na składniki 

pokarmowe, 

− stosowanie technik nawożenia zgodnych z Najlepszą Dostępną Techniką. 

−  w celu ograniczenia odoru należy: nawozić w ciągu dnia, unikać świąt i weekendów, 

zwracać uwagę na kierunek wiatru podczas nawożenia (korzystny - przeciwny do 

zabudowy mieszkaniowej). 

Warunki ochrony wód przed zanieczyszczeniem z nawożenia określa Dyrektywa Azotanowa.  

Najlepszą dostępną techniką jest redukcja zanieczyszczenia wody poprzez stosowanie 

następujących zasad:  

− nie nawożenie, gdy ziemia jest: nasycona wodą, zalana, zamarznięta, pokryta śniegiem, 

− nie nawożenie stromych zboczy, ani też w pobliżu cieków wodnych, 

− nawożenie jak najbliżej okresu wegetacyjnego roślin, 

− przeoranie obornika w ciągu 12 h od nawożenia. Niektóre kraje członkowskie przyjmują 

okres 24 h jako najlepszą dostępną technikę. 

Spełnienie zaleceń: 
Kwestię nawożenia obornikiem reguluje w polskim prawie rozporządzenie Ministra 

Środowiska z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny 

odpowiadać programy działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł 

rolniczych oraz ustawa z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu. Czynności związane 

z nawożeniem obornikiem gruntów ornych będą wykonywane zgodnie z planami nawożenia 

zatwierdzonymi przez okręgowa stację chemiczno-rolniczą. 

10.4.4. Redukcja odoru 

                                                        
 
 



ATMOTERM Inżynieria Środowiska Sp. z o. o. 144 

Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego chowie drobiu – brojlera 
kurzego 

Redukcja odoru może być osiągnięta poprzez2: 

− zastosowanie diety niskobiałkowej, 

− utrzymywanie kurników w czystości, 

− zastosowanie preparatów sapoinowych  

− przechowywanie obornika pod przykryciem, unikanie przepływu strumienia powietrza 

nad obornikiem, 

− powietrze z kurników powinno być wyrzucane przez dostatecznie wysokie pionowe 

wyrzutnie ponad kalenicą. 

Należy przestrzegać zasad określonych przez Dyrektywę Azotanową odnośnie nawożenia  

Spełnienie zaleceń: 
Minimalizowanie oddziaływania odorowego na fermie prowadzone będzie poprzez: 

a) zastosowanie, zgodnie z wymaganiami BAT, systemu żywienia etapowego, 
charakteryzującego się malejącymi dawkami białek i fosforu, 

b) stosowanie do ściółki w 4 i 5 fazie chowu tj. od 32 dnia chowu preparatów 

ograniczających emisję amoniaku i odorów, 

c) dobór i lokalizacja wylotów wentylacji mechanicznej tak, aby zapewnić odpowiednią 

dyspersję emitowanych substancji, 

d) elektroniczne sterowanie mikroklimatem w pomieszczeniach inwentarskich (głównie 

zapewnienie optymalnej wilgotności powietrza oraz temperatury), 

e) wywóz obornika natychmiast po zakończeniu cyku chowu, pod przykryciem, 

f) mycie i dezynfekcja pomieszczeń inwentarskich wraz z wyposażeniem, po zakończeniu 

każdego cyklu chowu, 

10.5. Optymalizacja zużycia energii 
Optymalizacja zużycia energii obejmuje dobrą praktykę rolniczą, właściwe zaprojektowanie 

kurników oraz wybór i zastosowanie odpowiedniego sprzętu2. Redukcję konsumpcji energii 

można osiągnąć przez 2: 

− izolację budynków, podłogi, 

− optymalne zaprojektowanie systemu wentylacyjnego z uwzględnieniem wentylacji 

naturalnej, 

− ograniczenie przestrzeni ogrzewanych i oddzielenie ich od pozostałych, 

                                                        
 
2 Dokument referencyjny BREF dotyczący Najlepszych Dostępnych Technik dla intensywnego chowu drobiu i świń (Reference 
Document on Best Available Techniques for Intensive Rearing of Poultry and Pigs), EIPPCB, lipiec 2003 
2 Dokument referencyjny BREF dotyczący Najlepszych Dostępnych Technik dla intensywnego chowu drobiu i świń (Reference 
Document on Best Available Techniques for Intensive Rearing of Poultry and Pigs), EIPPCB, lipiec 2003 
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− częste przeglądy i konserwacje systemów wentylacji w celu uniknięcia nieprawidłowej 

pracy tych systemów, 

− zastosowanie oświetlenia niskoenergetycznego, 

− naprawianie szczelin w konstrukcji pomieszczeń. 

Spełnienie zaleceń 
Prognozowane zużycie energii kształtuje się na poziomie 0,365 kWh/ptak/cykl i jest 

minimalizowane oraz dostosowane do prowadzonej działalności. Budynki fermy będą 

izolowane, a system wentylacji zaprojektowany optymalnie. Prowadzone będą rejestry 

zużycia energii. 

10.6. Plan postępowania w przypadku epidemii lub awarii 
Plan powinien zawierać: 

− mapę terenu zakładu z zaznaczonym systemem odprowadzania wód i źródłami wody, 

− szczegóły dotyczące urządzeń, których można używać w razie awarii (np. urządzenia do 

zatrzymania wycieków oleju lub do udrożnienia systemu odwadniającego), 

− dane kontaktowe (numery tel.) serwisów awaryjnych, 

− plan działania w przypadku pożaru, niekontrolowanych spływów zanieczyszczeń do wód 

powierzchniowych lub wyciek oleju, 

− strategię postępowania w przypadku pojawienia się chorób. Działania, które należy 

podjąć w celu likwidacji obsady. Dokument powinien zawierać awaryjny plan 

unieszkodliwiania zwłok zwierząt poza gospodarstwem, a także, na wypadek 

wprowadzenia ograniczeń dotyczących przemieszczania się, na terenie gospodarstwa. 

Procedury dotyczące postępowania w przypadku chorób podlegających obowiązkowi 

zgłoszenia powinny być uzgodnione z Państwową Służbą Weterynaryjną 3.  

Na skutek wybuchu zarazy typu A ujętej w aktualnym wydanym przez Ministerstwo 

Gospodarki spisie chorób podlegających obowiązkowi zgłoszenia należy niezwłocznie 

poinformować Wydział Nadzoru Weterynaryjnego na terenach Wiejskich. Plan postępowania 

należy zrewidować i udoskonalić po ewentualnej awarii. 

Spełnienie wymagań 
W sytuacji epidemii (lub podejrzenia epidemii) skutkującej upadkiem znaczącej części 

zwierząt i koniecznością wybicia całej obsady ilość martwych ptaków z 10 kurników wyniesie 

jednorazowo do ok. 930 Mg. Postępowanie w przypadku wystąpienia epidemii prowadzone 

będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami. Sposób postępowania ze sztukami padłymi, w 

                                                        
 
3 Wytyczne dotyczące standardowych instalacji chowu zwierząt, Agencja Ochrony Środowiska Anglii i Walii, maj 2004, 
tłumaczenie polskie za www.eko-net.pl 
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przypadku wystąpienia masowych padnięć na skutek epidemii, określa powiatowy lekarz 

weterynarii – zgodnie z art. 44 ust. 1 pkt. 12 ustawy z dnia 11 marca 2 004 r. o ochronie 

zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt. 

10.7. Redukcja hałasu i wibracji 
Zgromadzono niewielką ilość informacji na temat technik stosowanych w celu redukcji emisji 

hałasu, pochodzącego z intensywnego chowu. Hałas nadal nie jest uważany za czynnik o 

wysokim znaczeniu środowiskowym, ale coraz bardziej jest związany z terenami wiejskimi, 

znacznie zaludnionymi (podobnie jak odór). Równocześnie redukcja emisji hałasu, wiąże się 

z produkcją zwierzęcą, która wymaga spokoju i ciszy otaczającego środowiska. Redukcję 

hałasu można osiągnąć poprzez: 

− planowanie czynności w gospodarstwie 

− wykorzystywanie naturalnych barier 

− stosowanie urządzeń o mniejszym poziomie hałasu 

− stosowanie środków technicznych (ograniczone) 

− wprowadzenie dodatkowych środków zmniejszających poziom hałasu. 

Oddziaływanie wykonywanych czynności o potencjalnie wysokim poziomie hałasu może być 

istotnie zredukowane poprzez unikanie pracy w nocy i weekendy. Wszelkie zbędne 

zakłócenia podczas karmienia oraz przemieszczania się zwierząt wewnątrz budynku, 

powinny być unikane, gdyż powodują wzrost poziomu hałasu. Jeśli to możliwe, systemy 

wentylujące powinny być wyposażone w wentylatory o niskim poziomie hałasu. 

Rozchodzenie się hałasu wzrasta wraz ze średnicą napędzanego wirnika i prędkością. Dla 

danej średnicy niskoobrotowy wentylator pracuje ciszej od wysokoobrotowego. W celu 

zredukowania emisji hałasu pochodzącego z maszyn i urządzeń, można zastosować w 

niektórych przypadkach środki biernego zmniejszania hałasu (hermetyzacja lub ekrany). 

Tłumiki dźwięków zamontowane w kanale wentylacyjnym nie dają oczekiwanych rezultatów, 

jako że szybko tracą skuteczność z powodu deponowanego pyłu.  

Spełnienie wymagań 
Ferma spełnia zalecenia BAT dotyczące ograniczania hałasu. Analiza oddziaływania w 

zakresie emisji hałasu do środowiska pozwala stwierdzić, że budowa instalacji nie 

spowoduje ponadnormatywnych oddziaływań w zakresie klimatu akustycznego. Na fermie 

zastosowana będzie właściwa organizacja pracy. System wentylacji budynków inwentarskich 

będzie sterowany w zależności od temperatury. Właściwa organizacja pracy oraz regularne 

przeglądy techniczne urządzeń wentylacji mechanicznej skutecznie obniży poziom hałasu 

emitowanego do środowiska. 
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10.8. Monitoring instalacji i jej potencjalnego wpływu na środowisko  
Monitoring obejmuje: 

− prowadzenie rejestru zużywanej wody, energii (gaz, elektryczność, paliwo), paszy i 

powstających odpadów, stosowania nawozów nieorganicznych2, 

− prowadzenie ewidencji zawierającej ilości oraz charakterystykę ekologiczną użytych 

surowców, w tym środków dezynfekcyjnych i deratyzacyjnych, pestycydów, leków 

weterynaryjnych, paliw i olejów, 

− monitoring nawożenia nawozem organicznym z fermy w przypadku stosowania obornika 

jako nawozu. 

Spełnienie wymagań 
Na fermie drobiu prowadzone będą rejestry zużywanej wody, energii, gazu, wytwarzanego 

obornika, a także powstających odpadów i preparatów stosowanych do mycia i dezynfekcji 

oraz deratyzacji. Charakterystyki ekologiczne stosowanych substancji zawarte są w kartach 

charakterystyki preparatów. Monitoring gospodarowania obornikiem będzie polegał na 

założeniu odrębnej ewidencji obornika, obejmującej rejestrację ilości obornika usuwanego z 

fermy z przeznaczeniem do nawożenia pól i wskazanie nawożonego areału gruntów 

(lokalizacja i powierzchnia). Ilość zużywanej wody będzie monitorowana poprzez 

prowadzenie odczytów stanu wodomierzy oraz prowadzenie odczytów zużycia wody z tablic 

sterowniczych w każdym kurniku. 

11. OPIS PRZEWIDYWANYCH ZNACZĄCYCH ODDZIAŁYWAŃ 
PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO, 
OBEJMUJĄCY BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, WTÓRNE, 
SKUMULOWANE, KRÓTKO-, ŚREDNIO- I DŁUGOTERMINOWE, 
STAŁE I CHWILOWE ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO 

W niniejszym” Raporcie (..)” zastosowano metodykę porównawczą w stosunku do 

podobnych rozwiązań, urządzeń i wartości normatywnych ale równocześnie metodę 

prognozowania wynikowego, polegającego na ocenie przedsięwzięcie i analizie możliwego 

wpływu omawianego obiektu na otaczające środowisko, z uwzględnieniem jego położenia w 

terenie. 

Materiał wyjściowy do sporządzenia Raportu stanowiły przepisy prawne, materiały źródłowe 

dostarczone przez Zleceniodawcę literatura fachowa. Do obliczeń prognozowania wpływu 

przedsięwzięcia na środowisko wykorzystano programy komputerowe dostępne autorom 

raportu. 

                                                        
 
2 Dokument referencyjny BREF dotyczący Najlepszych Dostępnych Technik dla intensywnego chowu drobiu i świń (Reference 
Document on Best Available Techniques for Intensive Rearing of Poultry and Pigs), EIPPCB, lipiec 2003 
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O oddziaływanie bezpośrednie przedsięwzięcia wynikające z emisji substancji do powietrza 

atmosferycznego, emisji ścieków, emisji odpadów ograniczy się do terenu działki własnej 

Inwestora. 

Minimalizowanie oddziaływania odorowego na fermie prowadzone będzie poprzez: 

− zastosowanie, zgodnie z wymaganiami BAT, systemu żywienia etapowego, 
charakteryzującego się malejącymi dawkami białek i fosforu, 

− dobór i lokalizacja wylotów wentylacji mechanicznej tak, aby zapewnić odpowiednią 

dyspersję emitowanych substancji, 

− elektroniczne sterowanie mikroklimatem w pomieszczeniach inwentarskich (głownie 

zapewnienie optymalnej wilgotności powietrza oraz temperatury), 

− wywóz obornika natychmiast po zakończeniu cyku chowu, pod przykryciem, 

− mycie i dezynfekcja pomieszczeń inwentarskich wraz z wyposażeniem, po 

zakończeniu każdego cyklu chowu. 

Oddziaływanie w zakresie emisji hałasu do środowiska będzie na terenach chronionych 

akustycznie niższe od poziomów dopuszczalnych określonych w Rozporządzeniu Ministra 

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

środowisku z późniejszymi zmianami w porze dziennej i nocnej. 

Tło substancji, dla dwutlenku siarki, dwutlenku azotu, pyłu zawieszonego, tlenku węgla i 

benzenu zostało podane przez Delegaturę Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska 

w Ciechanowie. Dla amoniaku, siarkowodoru, węglowodorów alifatycznych, węglowodorów 

aromatycznych i opadu pyłu tło substancji przyjęto na poziomie 10 % wartości odniesienia 

uśrednionej dla roku. Opisane w raporcie poprzez stężenia średnioroczne oddziaływanie 

długoterminowe (emisje związane z prowadzeniem cyklu chowu brojlerów) nie wykroczą 

swoim oddziaływaniem poza teren fermy. Przeprowadzona w niniejszym raporcie analiza 

wykazała, że wartości emisji dwutlenku siarki, benzenu, tlenku węgla, węglowodorów 

alifatycznych i węglowodorów aromatycznych poza terenem fermy, będą powodowały niższe 

stężenia stałe i chwilowe w powietrzu atmosferycznym niż dopuszczone prawem wartości 

odniesienia. Dla amoniaku, siarkowodoru, dwutlenku azotu, pyłu zawieszonego PM10, 

chwilowo mogą wystąpić poza terenem fermy stężenia wyższe niż godzinowa wartość 

odniesienia, przy czym częstość przekroczeń stężeń jednogodzinnych w skali roku nie 

przekroczy wartości dopuszczalnej wynoszącej 0,2%. Modelowanie oddziaływania 

przedmiotowej fermy nie wykazało przekraczania wartości odniesienia amoniaku w powietrzu 

dla analizowanego obszaru.  
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12. OBSZAR OGRANICZONEGO UŻYTKOWANIA 
Zgodnie z art. 135 ust. 1 ustawy - Prawo ochrony środowiska, obszar ograniczonego 

użytkowania tworzy się, jeżeli z postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko 

wynika, że mimo zastosowania dostępnych rozwiązań technicznych, technologicznych i 

organizacyjnych nie mogą być dotrzymane standardy jakości środowiska poza terenem 

zakładu lub innego obiektu. W takim przypadku dla instalacji takich jak oczyszczalnia 

ścieków, składowisko odpadów komunalnych, kompostownia, trasa komunikacyjna, lotnisko, 

linia i stacja elektroenergetyczna oraz instalacja radiokomunikacyjna, radionawigacyjna i 

radiolokacyjna tworzy się obszar ograniczonego użytkowania. Przedsięwzięcie będące 

przedmiotem Raportu nie należy do wymienionych w art. 135 ust. 1 ww. ustawy. 

13. FAZA LIKWIDACJI 
Aktualnie, w fazie przygotowania przedsięwzięcia, polegającego na budowie i użytkowaniu 

budynków inwentarskich, w obrębie projektowanej fermy drobiu w miejscowości Bębnowo, 

nie planuje się jego likwidacji. Ewentualna likwidacja fermy przebiegać będzie w trybie 

obowiązujących przepisów prawnych dla okresu, w którym proces likwidacji będzie 

przeprowadzany. Po zakończeniu eksploatacji fermy będą wykonane następujące działania: 

− wyczyszczenie i dezynfekcja kurników, 

− wywiezienie obornika i opróżnienie zbiorników bezodpływowych, 

− opróżnienie silosów paszowych i wywiezienie resztek paszy, 

− opróżnienie zbiorników gazu ciekłego (przez specjalistyczną firmę) i przepłukanie ich 

azotem, 

− zamknięcie dopływu wody wodociągowej, 

− likwidacja studni, 

− zamknięcie dopływu energii elektrycznej. 

Zakończenie eksploatacji instalacji będzie polegało na usunięciu z budynków wyposażenia 

(instalacji i urządzeń), ewentualnie także dokonanie rozbiórki budynków. Wyposażenie, w 

zależności od aktualnego stanu technicznego, może zostać przekazane do dalszego 

użytkowania lub też poddane złomowaniu. Szczególnie starannie należy zebrać użytkowane 

świetlówki. Gruz z rozbiórki budynków winien być zebrany w sposób selektywny i poddany 

recyklingowi. Warunkiem zakończenia eksploatacji instalacji jest powiązanie go z 

zakończeniem cyklu chowu tak, aby nie spowodowało to przedwczesnej przymusowej 

likwidacji stada. Prowadzenie prac związanych z likwidacją przedsięwzięcia będzie 

powodowało uciążliwości dla środowiska spowodowane: 

− okresową emisją substancji do powietrza atmosferycznego,  

− wytwarzaniem odpadów, w tym odpadów niebezpiecznych,  
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− okresowym zwiększeniem emisji hałasu.  

Emisja substancji do powietrza w fazie likwidacji będzie związana ze spalaniem paliw w 

silnikach maszyn i środków transportu.  

14. PORÓWNANIE TECHNOLOGII ZE SPEŁNIAJĄCĄ WYMAGANIA 
ZAWARTE W ART. 143 PRAWA OCHRONY ŚRODOWISKA 

Zgodnie z art. 143 ustawy - Prawo ochrony środowiska ”Technologia stosowana w nowo 

uruchamianych instalacjach powinna spełniać wymagania, przy których określaniu 

uwzględnia się w szczególności: 

1. stosowanie substancji o małym potencjale zagrożeń: w projektowanej instalacji 

zastosowane będą stalowe elementy konstrukcyjne, beton, żwir, piasek, elementy 

zbrojeniowe, żeliwo, drewno szalunkowe – są to materiały o niskim zagrożeniu dla 

środowiska;  

substancje stosowane w toku eksploatacji – woda, granulaty paszowe, odżywki, środki 

weterynaryjne, preparaty do mycia i dezynfekcji - również nie stanowią zagrożenia dla 

zdrowia człowieka i środowiska; 

2. efektywne wytwarzanie i wykorzystanie energii: Automatyczne sterowanie systemem 

wentylacji mechanicznej pozwala na osiągnięcie istotnych oszczędności zużycia energii w 

trakcie eksploatacji instalacji.  

3. zapewnienie racjonalnego zużycia wody i innych surowców oraz materiałów i paliw: jw.; 

pełna automatyzacja i kontrola przebiegu procesu chowu brojlerów pozwalają optymalizować 

zużycie wody, pasz, energii elektrycznej oraz gazu; 

4. stosowanie technologii bezodpadowych i małoodpadowych oraz możliwość odzysku 

powstających odpadów: sterowanie mikroklimatem w obiektach przeznaczonych do chowu 

brojlerów ma na celu maksymalizację ich przeżywalności, co ma z kolei bezpośrednie 

przełożenie na ograniczenie liczby padnięć; stosowanie pasz granulowanych 

magazynowanych w silosach pozwala znacząco ograniczyć ilość odpadowych opakowań 

powstających przy stosowaniu pasz workowanych; prowadzenie chowu metodą 

wielkotowarową pozwala stosować niezbędne preparaty i środki pomocnicze dostarczane w 

opakowaniach zbiorczych, co również ogranicza wytwarzanie opakowań jednostkowych po 

tych środkach; 

5. rodzaj, zasięg oraz wielkość emisji: jak wykazano w Raporcie emisji zanieczyszczeń do 

środowiska nie będą powodowały przekroczenia standardów jakości środowiska; 

6. wykorzystanie porównywalnych procesów i metod, które zostały skutecznie zastosowane 

w skali przemysłowej, postęp naukowo techniczny: planowana do realizacji instalacja do 

chowu brojlerów, zarówno w odniesieniu do rozwiązań konstrukcyjnych, jak i automatyzacji 

sterowaniem procesu, stanowi zespół najnowocześniejszych rozwiązań stosowanych w tej 
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branży, odpowiadających najwyższemu poziomowi współczesnej techniki. Wymogi opisane 

w art. 143 Prawa ochrony środowiska zostaną spełnione. 

15. ANALIZA MOŻLIWYCH KONFLIKTÓW SPOŁECZNYCH 
Według ustawy Prawo budowlane, ochrona uzasadnionych interesów osób trzecich obejmuje 

w szczególności: 

• zapewnienie dostępu do drogi publicznej, 

• ochronę przed pozbawieniem możliwości korzystania z wody, kanalizacji, energii 

elektrycznej i cieplnej oraz środków łączności, dopływu światła dziennego do 

pomieszczeń przeznaczonych dla pobyt ludzi, 

• ochronę przed uciążliwościami spowodowanymi przez hałas, wibracje, zakłócenia 

elektryczne i promieniowanie, 

• ochronę przed zanieczyszczeniem powietrza, wody lub gruntu. 

Planowane przedsięwzięcie w fazie eksploatacji nie ograniczy dostępności wody, energii 

elektrycznej i cieplnej ani środków łączności, nie spowoduje ograniczenia dostępności 

światła dziennego do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi. Lokalizacja fermy 

posiada dostęp do drogi publicznej. Fermy kojarzone są głównie z emisją odorów, które 

obniżają wartość przestrzeni roznosząc się na duże odległości i utrudniając normalne 

funkcjonowanie ludzi. W przypadku dużej intensywności i częstotliwości oddziaływań mogą 

prowadzić do złego samopoczucia, a nawet pogorszenia stanu zdrowia. Wobec braku 

określonej przepisami metodyki ustalania odorowej uciążliwości instalacji, jako miarę zasięgu 

występowania emisji złowonnych należy wykorzystać ustalenia przede wszystkim ocenę 

rozprzestrzeniania się amoniaku w powietrzu wokół fermy. W opracowaniu przygotowanym 

przez Państwową Inspekcję Ochrony Środowiska pt. Substancje odorotwórcze w środowisku 

podano za Wytycznymi doboru, warunków i eksploatacji stacjonarnych systemów ciągłego 

pomiaru zanieczyszczeń wprowadzanych do powietrza stężenie progowe wyczuwalności 

węchowej amoniaku wynoszące 50 µg/m3. W opracowaniu autorstwa J. Kuśmider i in. (2002) 

cytowany jest próg węchowej wyczuwalności amoniaku wynoszący aż 0,1 ppm tj. 75µg/m3 i 

próg rozpoznania 0,5 ppm tj. 375 µg/m3. Wobec tak dużych rozbieżności danych źródłowych 

trudno jest oceniać uciążliwość zapachową inwestycji. Proste porównanie cytowanych 

wartości ze średniorocznym stężeniem amoniaku emitowanego z projektowanej fermy nie 

budzi żadnych zastrzeżeń. Wartości chwilowe (rysunki izolinii w załącznikach), a więc emisja 

występująca chwilowo w najmniej korzystnej fazie chowu (ostatniej) będzie wyczuwalna 

lokalnie, a w niesprzyjających warunkach pogodowych (kierunek i siła wiatru) - może być 

wyczuwalna w otoczeniu fermy lub przenosić się na pewne odległości. Nie są to jednak 

odległości bardzo duże. Wyniki badań uciążliwości zapachowej dużych oczyszczalni ścieków 

- obiektów wysoce odorgennych - wykazują np., że istotną substancją umożliwiającą pomiar 
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spadku stężenia zanieczyszczeń gazowych emitowanych z urządzeń i obiektów 

technologicznych oczyszczalni ścieków w funkcji odległości jest dwutlenek węgla, ponieważ 

stężenia amoniaku i siarkowodoru obniżają się szybko poniżej poziomu oznaczalności 

stosowanej metody i zanikają w odległości kilkudziesięciu, a często nawet kilku metrów od 

źródła (jak np. przy wysoce odorogennych komorach krat, czy komorach napowietrzania 

ścieków). Na badanych przez zespół prof. A. Kuliga czternastu oczyszczalniach 

komunalnych zanik oddziaływania emisji dwutlenku węgla obserwowano w odległościach od 

ok. 25 m do ok. 200 m od źródła emisji. Wyniki te wskazują, że odległość ponad 600 m 

dzielącą granicę działki projektowanej fermy od najbliższej zabudowy mieszkalnej jest 

bardzo korzystna i będzie sprzyjać skutecznemu rozcieńczaniu zapachów wytwarzanych na 

fermie. Należy również zauważyć, że nawet w krajach, w których podjęto próby uregulowania 

emisji substancji odorowych do środowiska, przyjęte zasady nie dotyczą całkowitego braku 

występowania emisji substancji odorowych z instalacji odorotwórczych, ale ograniczenia 

uciążliwych emisji do określonego czasu w skali roku (np. wg cytowanych w opracowaniu 

PIOŚ regulacji niemieckich, stężenie substancji odorowej określone 1 jednostką zapachową 

w 1 m3 powietrza na obszarach wiejskich może trwać do 10% godzin emisji w skali roku). 

Oznacza to, że pewna uciążliwość zapachowa instalacji, jaką jest ferma jest dopuszczalna, 

zwłaszcza w przestrzeni rolniczej, gdzie obecne są inne źródła zapachów. Pomimo, iż w 

planowanej lokalizacji nie przewiduje się wystąpienia istotnych uciążliwości zapachowych 

które mogłyby być główną przyczyną negatywnej reakcji lokalnej społeczności na informację 

o planach inwestycyjnych wnioskodawcy, organ prowadzący postępowanie monitorując 

zainteresowanie stron oraz jego tematykę, w toku prowadzonej procedury zorganizuje 

otwartą rozprawę dla społeczeństwa, w trakcie której zainteresowane strony będą miały 

możliwość zajęcia stanowiska. Społeczność lokalna obawia się występowania uciążliwości 

odorowych towarzyszących fermom, wynikających z emisji substancji oraz uciążliwości 

hałasowej. W skali występowania konfliktów społecznych można wyróżnić następujące 

przyczyny ich występowania: 

− poczucie zagrożenia, w tym zagrożenia zdrowia, interesów np.: ograniczenie w 

dysponowaniu swoją nieruchomością, 

− chęć ochrony środowiska w swoim otoczeniu, 

− negatywne doświadczenia z istniejącymi obiektami i wynikająca stąd nieufność do 

potencjalnych inwestorów. 

Konflikty społeczne są trudnie do rozwiązania, a wpływać na to może: 

− nakładanie się na siebie w/w przyczyn konfliktów, co utrudnia określenie 

najważniejszej przyczyny i podjęcie racjonalnej próby rozwiązania konfliktu, 

− maskowanie argumentem ekologicznym innych przyczyn konfliktu, np.: ochrony prawa 

własności, rozgrywek politycznych itp., 
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− wartości będące przedmiotem sporu, które często trudno ze sobą porównać i oceniać,  

− występowanie w sporze podmiotów reprezentujących odmienne interesy i strategie 

postępowania, niekiedy działających w sposób niejawny, 

− działanie poza określonymi procedurami prawnymi, 

− czynniki związane z kształtującą się demokracją (prawo własności, zawiązywanie się 

grup interesów, negatywne oddziaływanie mediów). 

Konsultacje społeczne można zdefiniować jako proces obustronnej komunikacji pomiędzy 

inwestorem, a społeczeństwem obejmujący również udzielanie społeczeństwu zrozumiałych i 

wiarygodnych informacji o szczegółach technicznych przedsięwzięcia, ze wskazaniem 

obiektywnych ograniczeń uniemożliwiających realizację niektórych postulatów. Proces ten 

służy uniknięciu konfliktów poprzez zwiększenie ogólnych korzyści odnoszonych przez różne 

grupy społeczne oraz zmniejszenie kosztów środowiskowych wynikających z budowy fermy. 

W takiej sytuacji należy ocenić wagę przedstawianych postulatów i spróbować pogodzić je z 

interesem danych grup, wypracowując porozumienie możliwe do zaakceptowania przez 

wszystkich. Analizując w raporcie wystąpienia konfliktów społecznych, wzięto pod uwagę 

przedstawiony zakres oddziaływań w kontekście lokalizacji w sąsiedztwie zabudowy 

mieszkalnej. Przeanalizowano stosowaną technologię chowu brojlerów kurzych, sposób 

postępowania z obornikiem, zgodność z zapisami miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego. Ferma będzie obiektem nowoczesnym, w którym zastosowane zostaną 

najnowsze technologie wybudowanym zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa 

budowlanego, zwłaszcza z uwzględnieniem art. 5 ust. 1 pkt 9 wspomnianej ustawy, zgodnie 

z którym projektowanie i budowa obiektów budowlanych powinna zapewniać poszanowanie 

występujących w obszarze oddziaływania obiektu, uzasadnionych interesów osób trzecich. 

Przyjęte w raporcie rozwiązania techniczne, do których należą: 

− odpowiednio dobrana powierzchnia działki, 

− dobór i lokalizacja wylotów wentylacji mechanicznej tak, aby zapewnić odpowiednią 

dyspersję emitowanych substancji, 

− zapewnienie właściwej obsady pomieszczeń inwentarskich, 

− zastosowanie nagrzewnic opalanych gazem płynnym, 

− stosowanie paszy o odpowiednio dobranej zawartości białka (wpływ na emisję 

amoniaku), 

− elektroniczne sterowanie mikroklimatem w pomieszczeniach inwentarskich (głownie 

zapewnienie optymalnej wilgotności powietrza oraz temperatury), 

− wywóz obornika natychmiast po zakończeniu cyku chowu, pod przykryciem,  

− mycie i dezynfekcja pomieszczeń wraz z wyposażeniem po zakończonym cyklu chowu. 
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gwarantują, że ferma nie będzie w sposób ponadnormatywny oddziaływała na tereny 

sąsiednie. 

Obliczenia rozkładu stężeń zanieczyszczeń w powietrzu dokonano zgodnie z referencyjną 

metodyką modelowania poziomów substancji w powietrzu podaną w załączniku nr 3 do 

rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości 

odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu, przy uwzględnieniu tła substancji, dla 

których są określone dopuszczalne poziomy w powietrzu (pył PM10, pył PM2,5, dwutlenek 

siarki, dwutlenek azotu, tlenek węgla, benzen) na poziomie określonym przez Delegaturę 

Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Ciechanowie. Budowa 

fermy drobiu, zgodnie z analizami zawartymi w niniejszym raporcie, nie będzie w sposób 

ponad normatywny oddziaływała na tereny sąsiednie. W żadnym punkcie terenu emisja 

substancji normowanych nie spowoduje przekroczenia norm dopuszczalnych na terenie 

chronionym. Hałas związany z pracą urządzeń wentylacyjnych oraz transportem na fermie 

nie spowoduje przekroczenia 55 dB w porze dziennej oraz 45 dB w porze nocnej na 

granicy terenów chronionych akustycznie. Budowa fermy drobiu nie ograniczy w żaden 

sposób możliwości korzystania z sąsiadujących z przedsięwzięciem terenów gruntów 

rolnych i leśnych. Prawdopodobnym złagodzeniem potencjalnego konfliktu z mieszkańcami 

byłoby wprowadzenie obowiązku monitorowania przez inwestora stężeń amoniaku poza 

granicami fermy w rejonie zabudowy. Taki obowiązek nie może być wprowadzony ze 

względów formalnych, jako że do monitorowania stanu jakości powietrza zobowiązany jest 

Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska. Stworzenie monitoringu lokalnego np.: stężeń 

amoniaku może natomiast stanowić wniosek do programu ochrony środowiska dla gminy. 

Przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wymagających udziału 

społeczeństwa organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach -

Wójt gminy, zapewni w sposób właściwy udział społeczeństwa w postępowaniu, podając 

do publicznej wiadomości niezbędne informacje oraz przygotowując jej treść, uwzględni 

uwagi i wnioski zgłoszone przez społeczeństwo. 

16. WSKAZANIE TRUDNOŚCI WYNIKAJĄCYCH Z NIEDOSTATKÓW 
TECHNIKI LUB LUK WE WSPÓŁCZESNEJ WIEDZY, JAKIE 
NAPOTKANO OPRACOWUJĄC RAPORT 

W trakcie opracowywania Raportu nie natrafiono na zasadnicze trudności wynikające z 

cytowanych powyżej uwarunkowań, które uniemożliwiłyby przeprowadzenie oceny zgodnej z 

wymogami ustawy OOŚ. Jako trudność ograniczającą zakres oceny należy wskazać brak 

możliwości przeprowadzenia symulacji oddziaływania zapachowego fermy, co jest 

powodowane brakiem jednoznacznie określonej metodyki. 
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17. ŹRÓDŁA INFORMACJI STANOWIĄCE PODSTAWĘ DO 
SPORZADZENIA RAPORTU 

Przepisy prawne: 

− Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 627 

z późniejszymi zmianami) – w skrócie: POŚ, 

− Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz.U. 2015 poz. 

1651), 

− Ustawa 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. 2008 Nr 199 poz. 1227 z późniejszymi zmianami), 

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

mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.2010 NR 213 poz.1397 ze 

zmianami), 

− Ustawa z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu (Dz.U.2007 NR 147, poz. 1033 z 

późniejszymi zmianami), 

− Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (Dz.U.2001 NR 115, poz. 1229, z 

późniejszymi zmianami), 

− Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo Geologiczne i Górnicze (Dz.U.2011 NR 163. 

poz.981, z późniejszymi zmianami), 

− Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 

odprowadzeniu ścieków (Dz. U. 2001 NR 72 poz. 747 z późniejszymi zmianami), 

− Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r w sprawie jakości wody 

przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U.2007 NR 61, poz.417 z późniejszymi 

zmianami), 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14.01.2002r. w sprawie określenia 

przeciętnych norm zużycia wody (Dz.U.2002 NR 8 poz. 70), 

− Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, 

jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie 

substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U.2014, poz.1800), 

− Rozporządzenie Ministra Środowiska z 10 listopada 2011r. w sprawie wykazu substancji 

priorytetowych w dziedzinie polityki wodnej (Dz.U.2011 NR 254 poz.1528), 

− Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r o ochronie zwierząt (Dz.U.1997. Nr 111 poz. 724 z 

późniejszymi zmianami), 

− Ustawa z dnia 11 marca 2004r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób 

zakaźnych zwierząt (Dz.U.2004 nr 69, poz. 625 z późniejszymi zmianami), 
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− Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2013 poz. 21, z późniejszymi 

zmianami), 

− Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu 

odpadów (Dz.U.2014, poz. 1923), 

− Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014r. w sprawie wzorów 

dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz.U.2014 poz. 1973), 

− Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014r. w sprawie rodzajów 

odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów 

(Dz.U.2014, poz. 1974), 

− Ustawa z dnia 25 lutego 2011r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (tekst 

jednolity Dz.U. 2015 poz. 1203), 

− Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz.U.1994 NR 89, poz. 414, z 

późniejszymi zmianami), 

− Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 roku w sprawie rodzajów 

instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów 

przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz.U. 2014 poz. 1169), 

− Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012r. w sprawie poziomów 

niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2012r. poz. 1031), 

− Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26.01.2010 r. w sprawie wartości odniesienia 

dla niektórych substancji w powietrzu (Dz.U.2010 NR 16, poz.87), 

− Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2014 r. w sprawie wymagań 

w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody 

(Dz.U.2014 poz.1542), 

− Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 10 października 2013 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.2013 poz.1479), 

− Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie 

dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (tekst jednolity Dz.U. 2014 poz. 112), 

− 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.), 

− Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 listopada 2008 r.. w sprawie rodzajów 

wyników pomiarów prowadzonych w związku z eksploatacją instalacji lub urządzenia i 

innych danych oraz terminów i sposobów ich prezentacji (Dz.U.2008 Nr 215, poz. 1366), 
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− Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 czerwca 2008 r. w sprawie 

wykonania niektórych przepisów ustawy o nawozach i nawożeniu (Dz.U.2008 NR 119 

poz.765 z późniejszymi zmianami), 

− Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 grudnia 2002r. w sprawie szczegółowych 

wymagań, jakim powinny odpowiadać programy działań mających na celu ograniczenie 

odpływu azotu ze źródeł rolniczych (Dz.U.2003 NR 4. poz. 44), 

− 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 (j.t. Dz.U.2014 r poz. 393), 

− Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 lipca 2005r. w sprawie 

zwalczania rzekomego pomoru drobiu (Dz.U.2005 NR 158, poz. 1330), 

− Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 grudnia 2007r. w sprawie 

środków podejmowanych w związku ze zwalczaniem u drobiu wysoce zjadliwej grypy 

ptaków (Dz.U.2007 NR 239, poz.1751), 

− Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie obszarów 

specjalnej ochrony ptaków (Dz.U. 2011 NR 25 poz.133 z późniejszymi zmianami), 

− Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 7 października 

1997 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle rolnicze i 

ich usytuowanie. (Dz.U.1997 NR 132 poz.877 z późniejszymi zmianami), 

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

wymagań i sposobu postępowania przy utrzymaniu gatunków zwierząt gospodarskich, dla 

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

56 poz. 344 z późniejszymi zmianami), 

− Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie 

sposobu ustalania poziomu obsady kurcząt brojlerów w kurniku, w którym są one 

utrzymywane (Dz.U.2009 NR 223 poz. 1784), 

− Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 czerwca 2008 r. w sprawie 

szczegółowych warunków weterynaryjnych dla prowadzenia działalności w zakresie 

obrotu zwierzętami, pośrednictwa w tym obrocie lub skupu zwierząt (Dz.U.2008 NR 122 

poz.760), 

− Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego I Rady (WE) nr 1069/2009 z dnia 21 

października 2009 r. określające przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych 

pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, i uchylające 

rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 (rozporządzenie o produktach ubocznych 

pochodzenia zwierzęcego) - Dz.UrzUEL.2009.300.1 (sprostowanie 

Dz.Urz UEL.2012.216.3), 
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− Rozporządzenie Komisji (UE) NR 142/2011 z dnia 25 lutego 2011 r. w sprawie wykonania 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 określającego 

przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, 

nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, oraz w sprawie wykonania dyrektywy Rady 

97/78/WE w odniesieniu do niektórych próbek i przedmiotów zwolnionych z kontroli 

weterynaryjnych na granicach w myśl tej dyrektywy (Dz.UrzUEL.2011.54.1), 

− Dyrektywa Rady 2007/43/WE z dnia 28 czerwca 2007r w sprawie ustanowienia 

minimalnych zasad dotyczących ochrony kurcząt utrzymywanych z przeznaczeniem na 

produkcję mięsa, 

− Dyrektywa 2002/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 czerwca 2002 r. 

odnosząca się do oceny i zarządzania poziomem hałasu w środowisku. 

Dodatkowe materiały i publikacje wykorzystywane podczas sporządzania niniejszego 

raportu: 

− Dokument referencyjny BREF dotyczący Najlepszych Dostępnych Technik dla 

intensywnego chowu drobiu i świń (Reference Dokument on Best Available Techniques 

for Intensive Rearing of Poultry and Pigs), lipiec 2003, tłumaczenie MŚ 2005r.  

− Ostateczny szkic dokumentu “Best Available Techniques (BAT) for Intensive Rearing of 

Poultry and Pigs – Final Draft” sierpień 2015, 

− Analiza produkcji pomiotu, obornika oraz emisji azotu i fosforu w fermie w Kosinach 

Starych; prof. dr hab. J. Jankowski - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski - Katedra 

Drobiarstwa - Olsztyn 2015 r, 

− Opinia dotycząca mikrobiologicznej czystości powietrza atmosferycznego w otoczeniu 

fermy drobiu w Kosinach Starych; dr D. Witkowska - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, 

Katedra Higieny Zwierząt i Środowiska - Olsztyn 2015r, 

− Opinia lekarsko-weterynaryjna dotycząca zagrożeń sąsiedztwa ferm drobiu na zdrowie i 

życie ludzi, 

− Emisja gazów z brojlerni w okresie letnim; doc. dr hab. inż. J. Sobczak, dr inż. 

Z. Pankowski, IBMER O/Poznań (artykuł zamieszczony w Ogólnopolskim Informatorze 

Drobiarskim 7/2004), 

− Wytyczne dotyczące standardowych instalacji chowu zwierząt; Agencja Ochrony 

Środowiska Anglii i Walii, maj 2004 (tłumaczenie polskie za www.eko-net.pl), 

− Współczesna problematyka odorów; M. Szynkowska, J. Gwoździak, W.N.-T., Warszawa 

2010 r., 

− Odory; J. Kośmider, B. Mazur – Chrzanowska, B. Wyszyński, PWN 2002 r., 
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− Substancje odorotwórcze w środowisku; J. Rutkowski, J. Kośmider, M. Szklarczyk. 

Państwowa Inspekcja Ochrony Środowiska, Biblioteka Monitoringu Środowiska, 

Warszawa 1995 r., 

− Concentrated Animal Feeding Operations Air Quality Study, Iowa State University of Iowa 

Study Group, luty 2002. 

− Raport dla Obszaru Dorzecza Wisły z realizacji art. 5 i 6, zał. I, III, IV Ramowej Dyrektywy 

Wodnej 2000/60/WE, Ministerstwo Środowiska, Warszawa, marzec 2005 r., 

− Polska Norma PN-ISO 9613-2 Akustyka. Tłumienie dźwięku podczas propagacji w 

przestrzeni otwartej. Ogólna metoda obliczania, 

− Francuska metoda obliczeniowa”NMPB-Routes - 96 (SETRA-CERTU-LCPC-CSTB)”, 

− Francuska norma”XPS 31-133”, 

− Instrukcję ITB 338/2003 Instytutu Techniki Budowlanej pt.”Metoda określania emisji i imisji 

hałasu przemysłowego w środowisku”. 

− Badania hałaśliwości opon samochodowych. Źródła hałasu w pojazdach 

samochodowych. Rafał Burdzik Katedra Budowy Pojazdów Samochodowych Wydział 

Transportu Politechnika Śląska (styczeń 2012) 

− Hałas pojazdów w trakcie manewrowania z małymi prędkościami - model CP2009 Jerzy 

Ejsmond Grzegorz Ronowski Politechnika Gdańska, Wydział Mechaniczny (październik 

2010) 

− Emission Estimation Technique Manual for Combustion Engines Version 3.0, czerwiec 

2008 r., 

− Wpływ motoryzacji na skażenie środowiska naturalnego, J.Merkisz, Poznań 1994 r., 

− Measurement of Air Pollutant Emissions from a Confined Poultry Facility 2009, Utah State 

University, EMEP/EEA Small Combustion 2009 r., 

− Passenger cars, Ligot-duty trucks, heavy-duty vehicles included Busses and motorcycles; 

EMEP/EEA emission inventory guidebook 2009, aktualizacja maj 2012 r., 

− Nonroad mobile sources and machinery (land based emissions) EMEP/EEA Emission 

inventory guidebook 2009 updated June 2010 

− Metoda prognozowania emisji zanieczyszczeń powietrza od pojazdów – model i program 

komputerowy COPERT III, GDDKiA, 

− Informacje ze strony Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej 

(http://geoportal.kzgw.gov.pl) 

− Informacje ze strony Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska 

(http://natura2000.gdos.gov.pl/) 

Jako dane wyjściowe wykorzystano następujące źródła informacji:  

− Informacje przekazane przez Zleceniodawcę, 
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− Projekt zagospodarowania terenu, 

− Dokumenty dot. możliwego zagospodarowania terenu inwestycji: 

− Wypis z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Szydłowo, 

− Zaświadczenie o przeznaczeniu nieruchomości w Planie Zagospodarowania 

Przestrzennego Gminy Szydłowo (działki inwestycji), 

− Zaświadczenie o przeznaczeniu nieruchomości w Planie Zagospodarowania 

Przestrzennego Gminy Szydłowo (działki sąsiednie), 

− Dokumenty ewidencyjne dla działek inwestycji: 

− Wypis ze zbioru danych bazy danych EGiB, 

− Mapa ewidencyjna w skali 1:5000, 

− Umowy na odbiór obornika, 

− Karty charakterystyki preparatów do redukcji amoniaku, 

− Projekt robót geologicznych wykonanie ujęcia wody podziemnej z utworów 

czwartorzędowych na terenie projektowanej fermy drobiu w Dębsku, marzec 2016, 

− Aktualny stan, jakości powietrza atmosferycznego, czerwiec 2016 r., 

− Opinia dotycząca mikrobiologicznej czystości powietrza atmosferycznego w otoczeniu 

fermy drobiu w Kosinach Starych, lipiec 2015 r., 

− Wyniki badań laboratoryjnych ścieków przemysłowych, 

− Opinia lekarsko-weterynaryjna dotycząca zagrożeń sąsiedztwa ferm drobiu na zdrowie i 

życie ludzi. 

18. STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM 
Przedmiotem opracowania jest Raport o oddziaływaniu na środowisko wykonana dla potrzeb 

wystąpienia Inwestora o decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia 

polegającego na: 

- chowie drobiu – brojlera kurzego o obsadzie początkowej 2 440 DJP (dużych jednostek 

przeliczeniowych inwentarza) 

oraz przedsięwzięć pomocniczych polegających na: 

- budowie naziemnych zbiorników do magazynowania gazu płynnego o łącznej pojemności 

115,2 m3,  

- budowie zespołu urządzeń umożliwiających pobór wód podziemnych o zdolności poboru 

wody ok. 18 m3/h, 

- budowie dróg o nawierzchni twardej o długości ok. 1 km, 

w obrębie Fermy Drobiu na działkach o nr ewidencyjnych 592 obręb 2 we wsi Dębsk oraz 

119 obręb 9 we wsi Marianowo na terenie gminy Szydłowo, powiatu mławskiego, 

województwa mazowieckiego. 
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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, dla 

których sporządzenie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko jest 

wymagane.  

Raport został opracowany na zlecenie Wnioskodawcy Pani Agnieszki Bartkowskiej 

zamieszkałej w Mławie przy ul. Zachodnia 28. 

Raport stanowi dokumentację niezbędną do przeprowadzenia oceny oddziaływania na 

środowisko i wydania przez Wójta Gminy Szydłowo decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia. 

Analizie poddano 2 warianty realizacji przedsięwzięcia: wariant proponowany przez 

wnioskodawcę oraz racjonalny wariant alternatywny. 

W skali roku planuje się maksymalnie 6 cykli produkcyjnych (3 660 000 szt./rok). Zakłada się, 

iż czas trwania jednego cyklu wynosi max. 41 dni. Łącznie na terenie fermy prowadzony 

będzie chów 610 000 szt./cykl (2 440 DJP). Chów brojlerów odbywać się będzie w systemie 

ściółkowym. Jako materiał na ściółkę stosowana będzie cięta słoma (żytnia lub pszenna) lub 

wióry. Poszczególne budynki inwentarskie przedmiotowej fermy powiązane będą ze sobą 

funkcjonalnie poprzez wspólne systemy zasilania w energię, wodę i zostały określone jako 

jedna instalacja do chowu drobiu – brojlerów kurzych. Informacje zawarte w Raporcie 

opracowano zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu 

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

ocenach oddziaływania na środowisko. Przed wydaniem decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach Wójt Gminy Szydłowo uzgodni warunki realizacji przedsięwzięcia z 

Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Warszawie oraz Państwowym 

Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Mławie. Zgodnie Rozporządzeniem Ministra 

Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować 

znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako 

całości przedmiotowa instalacja podlega obowiązkowi uzyskania pozwolenia 

zintegrowanego. 

Projektowane przedsięwzięcie polegać będzie na budowie 10 budynków inwentarskich o 

łącznej powierzchni produkcyjnej 30 287,5 m2 wraz z obiektami towarzyszącymi. W skali 

roku planuje się maksymalnie 6 cykli produkcyjnych (3 660 000 szt./rok). Zakłada się, iż czas 

trwania jednego cyklu wynosi max. 41 dni. Łącznie na terenie fermy prowadzony będzie 

chów 610 000 szt./cykl (2 440 DJP). Chów brojlerów odbywać się będzie w systemie 
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ściółkowym. Jako materiał na ściółkę stosowana będzie cięta słoma (żytnia lub pszenna) lub 

wióry. Przedsięwzięcie obejmuje budowę: 

§ 10 budynków inwentarskich (kurniki) każdy o maksymalnej obsadzie początkowej 61 

000 szt./cykl z instalacją grzewcza opalaną gazem płynnym (po 8 nagrzewnic o mocy 

70 kW w każdym z kurników), 

§ 18 zbiorników na gaz płynny o poj. 6,4 m3 każdy, 

§ 10 silosów paszowych o poj. ok. 25 Mg każdy, 

§ 10 zbiorników bezodpływowych na ścieki przemysłowe o poj. 8 m3 każdy, 

§ 2 zbiorników bezodpływowych na ścieki bytowe o poj. 8 m3 każdy, 

§ 1 agregatu prądotwórczego o mocy ok. 500 kVa ze zbiornikiem na olej napędowy o poj. 

ok. 0,8 m3, 

§ kontenru konfiskatora sztuk padłych na płycie betonowej,  

§ studni głębinowej, 

§ budynku socjalnego, 

§ budynek gospodarczego, 

§ witaty śmietnikowej na płycie betonowej, 

§ stacji trafo. 

Celem planowanej działalności jest chów brojlerów w systemie ściółkowym z ich 

przeznaczeniem na do uboju (produkcja mięsa drobiowego). Budynki kurników będą 

obiektami wolnostojącymi, parterowymi, niepodpiwniczonymi. Podłogi będą szczelnie 

wybetonowane. Budynki kurników składać się będą z hali produkcyjnej i pomieszczenia 

technicznego. W szczytowych ścianach kurników znajdować się będą wrota wjazdowe. 

Procesy i czynności związane z chowem brojlerów będą sterowane komputerowo. W 

projektowanych kurnikach będzie wydzielona część do obsługi technicznej (tzw. sterownia). 

Na fermie będzie funkcjonował system powiadamiania o awarii. Wszystkie kurniki 

projektowane będą wyposażone w instalacje: wentylacji, ogrzewania, elektryczną, wodną, 

kanalizacyjną i odgromową. Zasadą Fermy będzie utrzymanie na całej fermie ptaków tego 

samego gatunku w jednej grupie wiekowej. Cykl hodowlany trwa ok. 41 dni. Rocznie na 

każdy kurnik może przypadać maksymalnie 6 cykli hodowlanych. Proces technologiczny 

chowu brojlerów polegać będzie na: 

− obsadzeniu kurników pisklętami jednodniowymi i zapewnieniu temperatury ok. 30÷32º C, 

− po trzecim tygodniu życia zapewnieniu w pomieszczeniu temperatury ok. 22ºC-25 ºC, 

− regularnym dostarczaniu paszy,  

− regularnym pojeniu wodą, 

− opiece weterynaryjnej, 
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− ewentualnym podawaniu lekarstw i witamin (w przypadku nakazu podania przez służby 

weterynaryjne), 

− sprzedaży brojlerów do ubojni z I, II ubiórki oraz po zakończonym cyklu chowu, 

− wywiezieniu i zagospodarowaniu obornika, powstałego po zakończonym cyklu chowu, 

− myciu i dezynfekcji kurników. 

Żywienie kurcząt na Fermie oparte będzie na gotowych mieszankach paszowych 

odpowiednio dostosowanych do etapu chowu, dostarczanych na fermę przez firmę 

zewnętrzną. Pasza w postaci granulowanej zadawana będzie systemem paszociągów z 

silosów paszowych. Po zakończeniu cyklu chowu, odchowane brojlery będą oddawane do 

ubojni. Powstający po zakończeniu cyklu chowu obornik, będzie wywożony z każdego 

kurnika i stosowany do nawożenia pól zgodnie z zatwierdzonym planem nawożenia 

(powstający obornik będzie w tym wypadku nawozem naturalnym, a nie odpadem). W 

okresie poza wegetacyjnym, w przypadku niemożliwości przekazania obornika po 

zakończeniu cyklu chowu, będzie on przechowywany na znajdującej się poza terenem fermy 

płycie obornikowej, wyposażonej w zbiornik na odcieki. Czyszczenie budynków 

inwentarskich - wypychanie obornika, omiatanie wykonywane będą we własnym zakresie. 

Mycie i dezynfekcja wykonywane będzie przez odpowiednio przeszkolonych pracowników 

lub zostanie zlecona firmie zewnętrznej. Na Fermie wdrożony zostanie program, 

zapewniający niedopuszczenie do migracji szkodników na teren Fermy oraz do zasiedlenia 

jego budynków. Deratyzacja prowadzona będzie we własnym zakresie, przez odpowiednio 

przeszkolonych pracowników lub zostanie zlecona firmie zewnętrznej. 

Faza budowy: 
W ramach prac budowlanych nie przewiduje się działań mogących spowodować istotne, 

trwałe zmiany w środowisku poza terenem objętym inwestycją. 

Faza eksploatacji: 
W zakresie emisji substancji do powietrza atmosferycznego  

Eksploatacja przedmiotowej instalacji do ściółkowego chowu drobiu, w zakresie emisji 

substancji do powietrza, nie będzie stanowiła zagrożenia dla środowiska. Emisja substancji 

do powietrza nie będzie powodowała przekroczeń wartości odniesienia w powietrzu 

określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 roku w sprawie 

wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu a także poziomów 

dopuszczalnych określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 

roku w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu. 

W zakresie emisji hałasu: 
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W fazie eksploatacji przedmiotowa Ferma Drobiu nie będzie stanowić zagrożenia dla 

środowiska w zakresie emisji hałasu pod warunkiem zastosowania urządzeń o parametrach 

akustycznych nie przekraczających wartości przyjętych w analizie akustycznej. Spodziewane 

wartości równoważnego poziomu dźwięku A będą na terenach chronionych akustycznie 

niższe od dopuszczalnych określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 

czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku z późniejszymi 

zmianami w porze dziennej i nocnej.  

W zakresie gospodarki wodno – ściekowej: 

Eksploatacja przedsięwzięcia w zakresie gospodarki wodno – ściekowej nie będzie stanowiła 

zagrożenia dla środowiska. Źródłem zaopatrzenia w wodę, instalacji chowu brojlera kurzego 

na przedmiotowej Fermie Drobiu, będzie własne ujęcie wody. Ścieki bytowe powstające w 

pomieszczeniach socjalnych oraz ścieki przemysłowe z mycia kurników odprowadzane będą 

przewodami kanalizacyjnymi do lokalnych, szczelnych zbiorników bezodpływowych. Ścieki 

bytowe oraz przemysłowe będą okresowo usuwane sprzętem asenizacyjnym do 

oczyszczalni ścieków. 

W zakresie gospodarki odpadami: 

Proces chowu brojlerów jest źródłem powstawania odpadów, takich jak: 

− odpady weterynaryjne, 

− opakowania po preparatach chemicznych (środki do dezynfekcji kurników oraz 

deratyzacji), 

− maty dezynfekcyjne, 

− zużyte świetlówki, 

− odpady z obsługi serwisowej agregatu prądotwórczego, ciągników i maszyn rolniczych, 

− odpady separatora ropopochodnych, 

− obornik w przypadku przekazania do zakładu produkującego podłoże do hodowli 

pieczarek. 

Właściciel Fermy zagwarantuje stały serwis, bądź odbiór powstających odpadów, na 

podstawie umów z koncesjonowanymi firmami, dysponującymi wymaganymi zezwoleniami 

na prowadzenie działalności w zakresie odzysku i/lub zbierania odpadów.  

W zakresie oddziaływania na obszary podlegające ochronie na podstawie ustawy o ochronie 

przyrody oraz zabytki podlegające ochronie na podstawie ustawy o ochronie zabytków i 

opiece nad zabytkami 

Przedsięwzięcie nie będzie wpływało negatywnie na obszary podlegające ochronie na 

podstawie ustawy o ochronie przyrody, oraz na zabytki podlegające ochronie na podstawie 

ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.  
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Eksploatacja przedmiotowej instalacji do ściołowego chowu drobiu- brojlera kurzego, po 

realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia, nie będzie stanowiła zagrożenia dla środowiska 

w zakresie: 

• emisji substancji do powietrza,  

• emisji hałasu, 

• gospodarki wodno – ściekowej, 

• gospodarki odpadami. 

Analiza przewidywanych oddziaływań na środowisko przedsięwzięcia będącego 

przedmiotem niniejszego raportu wykazała brak ponadnormatywnych oddziaływań w fazie 

budowy oraz w fazie eksploatacji. Proponowany wariant, opisany w niniejszym raporcie, jest 

wariantem optymalnym, proponowanym do realizacji. 


