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WPROWADZENIE 

W odpowiedzi na pismo Wójta Gminy Chotcza nr 6220.3.2020 z dnia 

5.11.2020 r. w niniejszym Aneksie nr 3 do Raportu o oddziaływaniu na 

środowisko przedsięwzięcia polegającego na chowie i hodowli trzody chlewnej 

w cyklu zamkniętym w m. Chotcza – Józefów odniesiono się  

do następujących zagadnień: 

I. W zakresie gospodarki odpadami: 

1) Należy zweryfikować rodzaje odpadów wytwarzanych w wyniku 

funkcjonowania instalacji do chowu trzody chlewnej, tj. wykreślić 

zwierzęta padłe, ponieważ nie stanowią one odpadów i nie są objęte 

regulacjami ustawy o odpadach, tylko regulacjami rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 z 21.10.2009 r. 

określającego przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych 

pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi,  

i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 (rozporządzenie  

o produktach ubocznych pochodzenia zwierzęcego) (Dz.Urz. UE L 300, 

s. 1) -m.in. na str. 82, 83 do 88, 93 Raportu ooś; 

2) Należy wykazać spełnianie wymogów BAT 3 i BAT 4, w korelacji z BAT 

24 określonych w Decyzji Wykonawczej Komisji (UE) 2017/302 z dnia 

15 lutego 2017 roku ustanawiającej konkluzje dotyczące najlepszych 

dostępnych technik (BAT) w odniesieniu do intensywnego chowu drobiu 

lub świń, zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 

2010/75/UE (Dz. Urz. UE L 43 z 21.02.2017 str. 231) (notyfikowana 

jako dokument nr C(2017 688), sprostowana (Dz. Urz. UE L 105  

z 21.04.2017 str. 105), w zakresie oszacowania całkowicie wydalanego 

azotu i fosforu oraz porównać otrzymane wyniki z wartościami 

określonymi w tabelach 1.1 i 1.2 ww. konkluzji. Raport ooś nie zawiera 

powyższych informacji; 

3) Należy urealnić możliwość zbycia i zagospodarowania wytwarzanej  

na etapie eksploatacji przedsięwzięcia gnojowicy, przekazywanej  

do rolniczego wykorzystania, innym podmiotom, rolnikom. Raport ooś 

nie zawiera informacji i dokumentów, które dają gwarancję  
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na zagospodarowanie wytwarzanej gnojowicy. Wnioskodawca posiada 

grunty rolne o wielkości 55,51 ha, natomiast do zagospodarowania 

całości wytwarzanej gnojowicy w ilości 8807,7 m3/rok, potrzebne jest 

149,4 ha gruntów rolnych. W związku z powyższym należy przedstawić 

dokumenty, które potwierdzały będą możliwość zagospodarowania 

pozostałej ilości gnojowicy na polach innych osób. 

II. W zakresie ochrony powietrza: 

1) Należy przeanalizować możliwość zainstalowania przenośnych 

stanowisk do pomiaru wielkości emisji w zakresie gazów lub pyłów 

wprowadzanych do powietrza w budynkach inwentarskich; zgodnie 

bowiem z art. 147 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo 

ochrony środowiska (Dz.U. 2020 poz. 1219) prowadzący instalację nowo 

zbudowaną lub zmienioną w istotny sposób, z której emisja wymaga 

pozwolenia, jest obowiązany do przeprowadzenia wstępnych pomiarów 

wielkości emisji z tej instalacji; 

2) Należy wykazać spełnienie zapisów rozporządzenia Ministra Rolnictwa i 

Rozwoju Wsi z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie wymagań i sposobu 

postępowania przy utrzymywaniu gatunków zwierząt gospodarskich, dla 

których normy ochrony zostały określone w przepisach Unii 

Europejskiej (Dz. U. Nr 56 poz. 344 z późn. zm.) i wyjaśnić rozbieżności 

pomiędzy przyjętymi wartościami dla warchlaków 20-30 kg zawartymi w 

tabeli nr 4 Spełnienie dobrostanu zwierząt str. 27 raportu ooś  

a wartościami wynikającymi z ww. rozporządzenia, w razie konieczności 

ponownie wykonać obliczenia emisji i rozprzestrzeniania się 

zanieczyszczeń w powietrzu; 

3) Należy ponownie przeanalizować wielkości emisji amoniaku wyrażonej  

w kg/stanowisko/rok - zgodnie z art. 3 ust. 4a ustawy POŚ przez 

graniczne wielkości emisji rozumie się najwyższe z określonych w 

konkluzjach BAT wielkości emisji powiązane z najlepszymi dostępnymi 

technikami, uzyskiwane w normalnych warunkach eksploatacji z 

wykorzystaniem najlepszej dostępnej techniki lub kombinacji 

najlepszych dostępnych technik. W związku z tym, nie należy traktować 

podanego w konkluzjach BAT poziomu emisji związanego z najlepszymi 
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dostępnymi technikami (BAT-AEL) jako wskaźnika do obliczenia 

wielkości emisji, ale uznać za graniczną wielkość emisyjną, której 

prowadzący instalację nie może przekroczyć. Emisję amoniaku należy 

obliczyć w oparciu o inne wypracowane wskaźniki emisji i wykazać, że 

poziom BAT-AEL zostanie dotrzymany oraz przedstawić propozycję 

emisji dopuszczalnej dla amoniaku dla takich samych lub krótszych 

okresów i tych samych warunków odniesienia, co graniczne wielkości 

emisyjne tj. w kg/stanowisko/rok (art. 211 ust. 3 ustawy POŚ); 

4) Należy przedstawić aktualny stan jakości powietrza. Zgodnie z 

metodyką referencyjną w analizie oddziaływania przedmiotowej 

instalacji na stan jakości powietrza należy uwzględnić tło substancji; 

5) Brak przedstawienia prawidłowych obliczeń rozkładu stężeń substancji 

w powietrzu wykonanych w programie obliczeniowym z uwagi na 

rozbieżność pomiędzy danymi obliczonymi i przedstawionymi w 

raporcie, a danymi wprowadzonymi do programu obliczeniowego, na 

podstawie których zostały wygenerowane izolinie stężeń dopuszczalnych 

dla poszczególnych substancji, należy ponownie wykonać obliczenia 

emisji i rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w powietrzu; 

6) Należy wykazać dla jakiej prędkości przyjęto wskaźniki do obliczenia 

emisji związane z ruchem pojazdów po terenie planowanej inwestycji; 

7) Należy uwzględnić w tabelach nr. 11 Emisja z poszczególnych budynków oraz nr. 

13 Emisje dla poszczególnych kategorii wiekowych w budynkach, zawartych na str. 52 i 

57 raportu ooś, wielkości emisji: siarkowodoru , pyłu zawieszonego 

PM10. pyłu zawieszonego PM 2,5 dla prosiąt od loch; 

8) Należy uwzględnić liczbę sztuk prosiąt w maksymalnej wielkości obsady 

dla budynku nr 1 oraz ponownie obliczyć wielkość emisji i 

przeprowadzić modelowanie rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w 

powietrzu; 

9) Należy uwzględnić i wyjaśnić rozbieżności pomiędzy informacjami 

zawartymi w treści raportu ooś a przedstawionymi w załączniku 

graficznym nr 4.3 raportu ooś dla emitora E57 agregatu prądotwórczego 

oraz jednoznacznie określić parametry emitora agregatu prądotwórczego 

a także emitory silosów. 
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III. W zakresie gospodarki wodno-ściekowej: 

1) Przedstawić sposób monitorowana jakości (chemicznej  

i bakteriologicznej) wody przeznaczonej do pojenia zwierząt; 

2) Należy podać zużycie wody do pojenia zwierząt w zależności od ich masy 

ciała lub okresu produkcyjnego (tuczniki: 25-40 kg, 40-70 kg, powyżej 

70 kg, młode loszki, lochy: od zasuszenia do 85 dnia ciąży, od 85 dnia 

ciąży do wyproszenia, karmiące) w wielkości (l/dzień/szt.); Ponadto w 

bilansie zużycia wody na poszczególne cele instalacji powinna zostać 

uwzględniona ilość wody wykorzystywanej na potrzeby przygotowywania 

pokarmu tzw. „zupy krem"; 

3) W raporcie ooś należy przedstawić informacje o sposobie 

zagospodarowania ścieków popłucznych ze stacji uzdatniania wody oraz 

opis metod prognozowania oddziaływań na środowisko zastosowanych 

przez wnioskodawcę, jeżeli ujęcie wody podziemnej będzie wyposażone 

w SUW. 
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I. W zakresie gospodarki odpadami: 

1 Należy zweryfikować rodzaje odpadów wytwarzanych w wyniku 
funkcjonowania instalacji do chowu trzody chlewnej, tj. 
wykreślić zwierzęta padłe, ponieważ nie stanowią one odpadów 
i nie są objęte regulacjami ustawy o odpadach, tylko 
regulacjami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
(WE) nr 1069/2009 z 21.10.2009 r. określającego przepisy 
sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia 
zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, i 
uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 
(rozporządzenie o produktach ubocznych pochodzenia 
zwierzęcego) (Dz.Urz. UE L 300, s. 1) -m.in. na str. 82, 83 do 
88, 93 Raportu ooś; 

Rodzaje odpadów wytwarzanych w wyniku funkcjonowania instalacji 

do chowu trzody chlewnej zostały zweryfikowane. Wykreślono odpad o kodzie 

02 01 81 Zwierzęta padłe i odpadowa tkanka zwierzęca stanowiące materiał 

szczególnego i wysokiego ryzyka inne niż wymienione w 02 01 80. W 

odniesieniu do pozostałych rodzajów odpadów pozostawiono ich szacunkowe 

ilości. 

Poniżej przedstawiono zaktualizowane tabele 27, 29 i 31 zamieszczone 

w raporcie ooś. 

Tabela 1 Odpady inne niż niebezpieczne przewidziane do wytwarzania w związku z 
eksploatacją instalacji 

Ko
d odpadu 

Grupy, podgrupy i rodzaje odpadów Charakterystyka 

15 
Odpady opakowaniowe; sorbenty, tkaniny do wycierania, materiały filtracyjne i ubrania 
ochronne nie ujęte w innych grupach 

15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych 
opakowania po środkach do 

dezynfekcji 

16 Odpady nie ujęte w innych grupach 

16 02 Odpady urządzeń elektrycznych i elektronicznych 

16 02 14 
Zużyte urządzenia inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 13 

Wymontowane z drukarek 
biurowych tonery (niezawierające 
substancji niebezpiecznych)  
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Ko
d odpadu 

Grupy, podgrupy i rodzaje odpadów Charakterystyka 

16 02 16 
Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15 

Odpad powstający w związku 
z eksploatacją i wymianą urządzeń, 
np. wtyczki, przełączniki 

17 
Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury 
drogowej (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych) 

17 01 
Odpady materiałów i elementów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (np. beton, 
cegły, płyty, ceramika)  

17 01 07 

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

odpady z remontów 

17 04 Odpady i złomy metaliczne oraz stopów metali 

17 04 05 Żelazo i stal 
odpady z remontów, elementy 

obiektów oraz ich wyposażenia 

18 
Odpady medyczne i weterynaryjne (z wyłączeniem odpadów kuchennych i 
restauracyjnych niezwiązanych z opieką zdrowotną lub weterynaryjną) 

18 02 Opady z badań, diagnozowania, leczenia i profilaktyki weterynaryjnej 

18 02 01 
Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe 

oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 02 02) 

odpady z leczenia i profilaktyki 
wytwarzane przez lekarza weterynarii 

18 02 03 
Inne odpady niż wymienione w 18 02 

02 

18 02 06 
Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, inne niż wymienione w 18 02 05 

18 02 08 Leki inne niż wymienione w 18 02 07 

20 Odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie 

20 01 Odpady komunalne segregowane i gromadzone selektywnie (z wyłączeniem 15 01) 

20 01 36 
Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż wymienione w 
20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35 

sprzęt biurowy  

 

Tabela 2 Szacunkowa masa odpadów innych niż niebezpieczne przewidzianych do 
wytwarzania w związku z eksploatacją instalacji w skali roku 

Kod 
odpadu 

Rodzaje odpadów 
Ilość 
[Mg/rok] 

02 01 81 
Zwierzęta padłe i odpadowa tkanka zwierzęca stanowiące 

materiał szczególnego i wysokiego ryzyka inne niż wymienione w 02 01 80 
20,0 

15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych 2,0 

16 02 14 Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13 0,01 
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Kod 
odpadu 

Rodzaje odpadów 
Ilość 
[Mg/rok] 

16 02 16 
Elementy usunięte ze zużytych urządzeń inne niż wymienione 

w 16 02 15 
0,01 

17 01 07 
Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych 

materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione 
w 17 01 06 

8,0 

17 04 05 Żelazo i stal 7,5 

18 02 01 
Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe oraz ich resztki (z 

wyłączeniem 18 02 02) 
0,02 

18 02 03 Inne odpady niż wymienione w 18 02 02 0,02 

18 02 06 
Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, inne niż wymienione w 

18 02 05 
0,02 

18 02 08 Leki inne niż wymienione w 18 02 07 0,02 

20 01 36 
Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35 
0,05 

 

Tabela 3 Sposób magazynowania odpadów innych niż niebezpieczne 

Kod 
odpadu 

Rodzaje odpadów 
Sposób 

magazynowania odpadów 

15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych 

Zużyte opakowania po 
dodatkach paszowych. 
Odpady będą gromadzone w 
workach typu BIG-BAG, 
w zamykanym, wydzielonym 
pomieszczeniu kuchni mokrej 
– magazynie odpadów, 
zabezpieczonym przed 
dostępem osób postronnych. 
Budynek kuchni mokrej 
będzie zadaszony, będzie 
posiadał nieprzepuszczalną, 
szczelną posadzkę. Odpady 
nie będą narażone na 
działanie czynników 
atmosferycznych i nie będą 
powodować możliwości 
zanieczyszczenia środowiska 
(w tym gruntowo-wodnego). 

16 02 16 
Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15 

Odpady będą 
gromadzone w oryginalnych 
opakowaniach 
zabezpieczających przed 
uszkodzeniem, w budynku 
biurowym. Odpady będą 
przechowywane w 
zamykanych szafach, w 
sposób zabezpieczający przed 
dostępem osób trzecich. 
Budynek będzie zadaszony, 
będzie posiadał 
nieprzepuszczalną, szczelną 
posadzkę. Odpady nie będą 



Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na chowie  
i hodowli trzody chlewnej w cyklu zamkniętym w m. Chotcza – Józefów ANEKS NR 3 

 

 

12 
 

narażone na działanie 
czynników atmosferycznych i 
nie będą powodować 
możliwości zanieczyszczenia 
środowiska (w tym gruntowo-
wodnego). 

17 01 07 

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

Odpady remontowo – 
budowlane będą gromadzone 
na utwardzonej części placu 
przy budynku biurowym. 
Odpady będą magazynowane 
w kontenerze na odpady, który 
w przypadku wystąpienia 
wietrznej pogody będzie 
przykrywany plandeką. 

17 04 05 Żelazo i stal 

Odpady remontowo – 
budowlane będą gromadzone 
na utwardzonej części placu 
przy budynku biurowym. Będą 
przechowywane w kontenerze, 
co będzie zapobiegać przed 
ewentualnymi odciekami 
spowodowanymi przez opady 
atmosferyczne. 

18 02 01 
Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe 

oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 02 02) 

Odpady weterynaryjne 
nie będą magazynowane na 
terenie planowanego 
przedsięwzięcia. Odpady będą 
zabierane przez lekarza 
weterynarii po zakończeniu 
wykonywanych przez niego 
czynności. 

18 02 03 
Inne odpady niż wymienione w 18 02 

02 

Odpady weterynaryjne 
nie będą magazynowane na 
terenie planowanego 
przedsięwzięcia. Odpady będą 
zabierane przez lekarza 
weterynarii po zakończeniu 
wykonywanych przez niego 
czynności. 

18 02 06 
Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, inne niż wymienione w 18 02 05 

Odpady weterynaryjne 
nie będą magazynowane na 
terenie planowanego 
przedsięwzięcia. Odpady będą 
zabierane przez lekarza 
weterynarii po zakończeniu 
wykonywanych przez niego 
czynności. 

18 02 08 Leki inne niż wymienione w 18 02 07 

Odpady weterynaryjne 
nie będą magazynowane na 
terenie planowanego 
przedsięwzięcia. Odpady będą 
zabierane przez lekarza 
weterynarii po zakończeniu 
wykonywanych przez niego 
czynności. 
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W odniesieniu do padłych zwierząt będą stosowane przepisy 

rozporządzenia (WE) nr 1069/2009 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 

21 października 2009 r. ustanawiającego przepisy sanitarne dotyczące 

produktów pochodzenia zwierzęcego nieprzeznaczonych do spożycia przez 

ludzi i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 (Dz. Urz. WE L 300 z 

dnia 14.2002, str. 1 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Komisji (UE) nr 

142/2011 z dnia 25 lutego 2011 r. w sprawie wykonania rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 określającym 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. 

Zwłoki zwierząt zgodnie z ww. rozporządzeniem należy zakwalifikować 

jako materiał kategorii 2 – art.9 lit. (h): produkty uboczne pochodzenia 

zwierzęcego inne niż materiał kategorii 1 lub kategorii 3. Materiał kategorii 2, 

powinien być gromadzony, przewożony i identyfikowany bez niepotrzebnej 

zwłoki, zgodnie z art. 21 w/w rozporządzenia. Materiał ten po odbiorze przez 

wyspecjalizowane firmy będzie usuwany i stosowany zgodnie z art. 13 lit. (a - 

i).  

 

20 01 36 
Zużyte urządzenia elektryczne 

i elektroniczne inne niż wymienione 
w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35 

Odpady będą 
gromadzone w sposób 
zabezpieczających przez 
uszkodzeniem , w budynku 
biurowym. Odpady będą 
przechowywane w 
zamykanych szafach, 
w sposób zabezpieczający 
przed dostępem osób trzecich. 
Budynek będzie zadaszony, 
będzie posiadał 
nieprzepuszczalną, szczelną 
posadzkę. Odpady nie będą 
narażone na działanie 
czynników atmosferycznych i 
nie będą powodować 
możliwości zanieczyszczenia 
środowiska (w tym gruntowo-
wodnego). 
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Sztuki padłe będą gromadzone w zamykanym kontenerze na odpady 

kategorii 2 ustawionym w miejscu wskazanym w załączniku nr 1 do raportu 

ooś, zabezpieczonym przed dostępem osób postronnych i zwierząt. Kontener 

będzie ustawiony na szczelnym, nieprzepuszczalnym podłożu. Produkty 

uboczne pochodzenia zwierzęcego nie będą narażone na działanie czynników 

atmosferycznych i nie będą powodować zanieczyszczenia środowiska (w tym 

gruntowo-wodnego).  

Kontener przeznaczony na materiał kategorii 2 będzie chłodzony, dzięki 

czemu temperatura nie będzie ulegała znacznym wahaniom, co będzie 

ograniczało postępowanie rozkładu gniliny. 

Padłe zwierzęta będą odbierane niezwłocznie przez specjalistyczną 

firmę utylizacyjną, która posiada zezwolenia na utylizację materiałów kat. 2, 

własnym transportem ww. firmy. 

Kontener będzie utrzymywany w czystości oraz dezynfekowany po 

każdym odbiorze padłych zwierząt. 

Wnioskodawca podpisze stosowną umowę w tym zakresie po 

uzyskaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. 
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2 Należy wykazać spełnianie wymogów BAT 3 i BAT 4, w korelacji 
z BAT 24 określonych w Decyzji Wykonawczej Komisji (UE) 
2017/302 z dnia 15 lutego 2017 roku ustanawiającej konkluzje 
dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT) w odniesieniu 
do intensywnego chowu drobiu lub świń, zgodnie z dyrektywą 
Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE (Dz. Urz. UE L 
43 z 21.02.2017 str. 231) (notyfikowana jako dokument nr 
C(2017 688), sprostowana (Dz. Urz. UE L 105 z 21.04.2017 str. 
105), w zakresie oszacowania całkowicie wydalanego azotu i 
fosforu oraz porównać otrzymane wyniki z wartościami 
określonymi w tabelach 1.1 i 1.2 ww. konkluzji. Raport ooś nie 
zawiera powyższych informacji; 

W niniejszym punkcie wykazano spełnianie wymogów BAT 3 i BAT 4 w 

korelacji z BAT 24 określonych w Decyzji Wykonawczej Komisji (UE) 

2017/302 z dnia 15 lutego 2017 roku ustanawiającej konkluzje dotyczące 

najlepszych dostępnych technik (BAT) w odniesieniu do intensywnego chowu 

drobiu lub świń, zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 

2010/75/UE (Dz. Urz. UE L 43 z 21.02.2017 str. 231) (notyfikowana jako 

dokument nr C(2017 688), sprostowana (Dz. Urz. UE L 105 z 21.04.2017 str. 

105). 

Przedstawiono wymagania BAT oraz metody, które będą stosowane  

w Gospodarstwie w celu spełnienia tych wymagań. 

 

BAT 3  

System żywienia 

W celu ograniczenia całkowitych emisji azotu i w konsekwencji 

amoniaku wydalanego przy zaspokajaniu potrzeb żywieniowych zwierząt w 

ramach BAT należy stosować skład diety i strategię żywienia obejmujące 

jedną technikę lub kombinację technik przedstawionych poniżej: 

a) zmniejszenie zawartości surowego białka poprzez zastosowanie 

diety zrównoważonej pod względem zawartości azotu w oparciu o potrzeby 

energetyczne i przyswajalne aminokwasy. 

b) żywienie wieloetapowe, w którym skład diety jest dostosowany do 

specyficznych wymogów danego okresu produkcji. 
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c) dodawanie kontrolowanych ilości istotnych aminokwasów do 

diety ubogiej w białko. 

d) stosowanie dopuszczonych dodatków paszowych, które 

zmniejszają całkowitą ilość wydalanego azotu. 

Stosowany w Gospodarstwie system żywienia będzie uwzględniał 

dostosowaną do potrzeb pokarmowych zwartość białka w dawkach 

pokarmowych, żywienie wieloetapowe dostosowane do potrzeb pokarmowych 

w różnych fazach wzrostu zwierząt oraz różnym stanie fizjologicznym, 

w oparciu o niezbędne składniki mineralne i aminokwasy. 

Ponadto będzie stosowany system Plocher, który powoduje witalny 

klimat hodowli i lepsze przyrosty. 

Karmienie „na mokro” również będzie przyczyniać się do lepszego 

przyswajania pokarmu. 

 

BAT 4 

System żywienia 

W celu ograniczenia całkowitych emisji wydalanego fosforu przy 

zaspokojeniu potrzeb żywieniowych zwierząt w ramach BAT należy stosować 

skład diety i strategię żywienia obejmujące jedną technikę lub kombinację 

technik przedstawionych poniżej. 

a) żywienie wieloetapowe, w którym skład diety jest dostosowany do 

specyficznych wymogów danego okresu produkcji. 

b) stosowanie dopuszczonych dodatków paszowych, które 

zmniejszają całkowitą ilość wydalanego fosforu (np. fitazy). 

c) wykorzystywanie wysokostrawnych nieorganicznych fosforanów 

w celu częściowego zastąpienia konwencjonalnych źródeł fosforu w paszach. 

System żywienia w dawkach będzie uwzględniał dostosowaną do 

potrzeb pokarmowych zwierząt zawartość fosforu, wykorzystywane będą 

wysokostrawne formy fosforu. 

 Żywienie wieloetapowe będzie dostosowane do różnych potrzeb 

pokarmowych w różnych fazach wzrostu oraz stanie fizjologicznym. Planuje 

się stosowanie pasz z dodatkiem fitazy, poprawiających stopień 

wykorzystania fosforu.  
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BAT 24 

Monitorowanie emisji i parametrów procesu 

W ramach BAT należy monitorować całkowite ilości azotu i fosforu wydalane 

w oborniku przy użyciu jednej z następujących technik co najmniej z 

częstotliwością podaną poniżej. 

a) obliczenie z zastosowaniem bilansu masy azotu i fosforu w oparciu o 

spożycie paszy, zawartość surowego białka w diecie, całkowitą zawartość 

fosforu i produkcyjność zwierząt. Częstotliwość: raz w roku dla każdej 

kategorii zwierząt. 

b) oszacowanie w oparciu o analizę obornika z oznaczeniem całkowitej 

zawartości azotu i fosforu. 

Częstotliwość: raz w roku dla każdej kategorii zwierząt. 

 

 Wprowadza się korektę zapisu w raporcie odnoszącego się do 

spełnienia wymagań konkluzji BAT 24 w brzmieniu: 

 „Całkowite ilości azotu i fosforu monitorowane przy użyciu jednej z 

metod, opisanej w BAT 24, co najmniej raz w roku.” 

 Powyższy zapis zastępuje się następującym: 

 „Całkowite ilości azotu i fosforu wydalane w oborniku nie będą 

monitorowane. W wyniku funkcjonowania instalacji nie będzie powstawał 

obornik”. 

 Całkowite ilości azotu i fosforu na terenie Gospodarstwa nie będą 

monitorowane. Raport ooś nie zawiera obliczeń całkowitych ilości azotu i 

fosforu wydalanych w oborniku z uwagi na fakt, iż w instalacji zwierzęta 

będą hodowane na ruszcie – obornik nie będzie powstawał. W analizowanym  

bezściołowym systemie chowu i hodowli będzie powstawała gnojowica. 
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3 Należy urealnić możliwość zbycia i zagospodarowania 
wytwarzanej na etapie eksploatacji przedsięwzięcia gnojowicy, 
przekazywanej do rolniczego wykorzystania, innym 
podmiotom, rolnikom. Raport ooś nie zawiera informacji i 
dokumentów, które dają gwarancję na zagospodarowanie 
wytwarzanej gnojowicy. Wnioskodawca posiada grunty rolne o 
wielkości 55,51 ha, natomiast do zagospodarowania całości 
wytwarzanej gnojowicy w ilości 8807,7 m3/rok, potrzebne jest 
149,4 ha gruntów rolnych. W związku z powyższym należy 
przedstawić dokumenty, które potwierdzały będą możliwość 
zagospodarowania pozostałej ilości gnojowicy na polach innych 
osób. 

Areał niezbędny do zagospodarowania powstającej gnojowicy wyniesie 

149,4 ha. Inwestor dysponuje areałem gruntów o powierzchni 150,24 ha 

(działki należące do Wnioskodawcy: własność i dzierżawa), na którym jest 

możliwe wykorzystanie gnojowicy. 

Zgodnie z art. 3, ust. 3 ustawy z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i 

nawożeniu (t.j. Dz.U. 2020 poz. 796 ze zm.) nawozy naturalne mogą być 

zbywane do bezpośredniego rolniczego wykorzystania wyłącznie na podstawie 

umowy zawartej w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

Zestawienie działek ewidencyjnych, na podstawie wypisów z rejestru 

gruntów oraz umów dzierżawy, wraz z obrębem i gminą, które będą 

nawożone gnojowicą przedstawia poniższa tabela. 

Tabela 4 Zestawienie działek, które będą nawożone gnojowica z Gospodarstwa 

L.p. Nr działki Gmina Obręb 
Powierzchnia 
do nawożenia 

[w ha] 
Działki: własność Inwestora 

1 254 Puławy Dobrosławów 0,72 
2 256 Puławy Dobrosławów 0,97 
3 286 Puławy Dobrosławów 0,93 
4 287 Puławy Dobrosławów 2,39 
5 58/2 Puławy Kajetanów 0,80 
6 58/3 Puławy Kajetanów 1,02 
7 105/2 Puławy Janów-Sosnów 0,43 
8 105/4 Puławy Janów-Sosnów 4,39 
9 1099/5 Chotcza Chotcza 

Józefów 
0,03 

10 1100/1 Chotcza Chotcza 
Józefów 

0,25 

11 1101/1 Chotcza Chotcza 
Józefów 

0,91 
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L.p. Nr działki Gmina Obręb 
Powierzchnia 
do nawożenia 

[w ha] 
12 1102 Chotcza Chotcza 

Józefów 
0,21 

13 1103 Chotcza Chotcza 
Józefów 

0,26 

14 1438/1 Chotcza Chotcza 
Józefów 

0,13 

15 1979 Chotcza Chotcza 
Józefów 

0,16 

16 1980 Chotcza Chotcza 
Józefów 

0,09 

17 1981 Chotcza Chotcza 
Józefów 

0,21 

18 1982 Chotcza Chotcza 
Józefów 

0,09 

19 1983 Chotcza Chotcza 
Józefów 

0,08 

20 1984 Chotcza Chotcza 
Józefów 

0,03 

21 2629 Chotcza Chotcza 
Józefów 

0,17 

22 376 Chotcza Chotcza 
Józefów 

0,62 

23 223 Chotcza Gniazdków 0,60 
24 224 Chotcza Gniazdków 0,57 
25 452 Chotcza Gniazdków 0,11 
26 466 Chotcza Gniazdków 0,13 
27 68 Chotcza Kijanka 0,80 
28 84/1 Chotcza Kijanka 1,20 
29 85 Chotcza Kijanka 0,64 
30 87/1 Chotcza Kijanka 0,26 
31 87/2 Chotcza Kijanka 0,13 
32 88/4 Chotcza Kijanka 2,59 
33 260/3 Chotcza Kijanka 0,45 
34 362 Chotcza Kijanka 0,28 
35 363 Chotcza Kijanka 0,17 
36 370/1 Chotcza Kijanka 0,46 
37 389/1 Chotcza Kijanka 0,46 
38 390/1 Chotcza Kijanka 0,29 
39 423 Chotcza Kijanka 0,46 
40 432 Chotcza Kijanka 0,12 
41 433 Chotcza Kijanka 0,69 
42 434/1 Chotcza Kijanka 0,11 
43 435/1 Chotcza Kijanka 0,31 
44 441 Chotcza Kijanka 0,36 
45 442 Chotcza Kijanka 0,34 
46 443 Chotcza Kijanka 0,47 
47 444 Chotcza Kijanka 0,30 
48 462 Chotcza Kijanka 0,41 
49 465 Chotcza Kijanka 0,27 
50 510/4 Chotcza Kijanka 0,14 
51 526/2 Chotcza Kijanka 0,19 
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L.p. Nr działki Gmina Obręb 
Powierzchnia 
do nawożenia 

[w ha] 
52 526/3 Chotcza Kijanka 0,60 
53 442 Chotcza Niemieryczów 0,38 
54 446/1 Chotcza Niemieryczów 0,31 
55 446/2 Chotcza Niemieryczów 0,21 
56 468 Chotcza Niemieryczów 0,13 
57 614 Chotcza Niemieryczów 0,80 
58 624 Chotcza Niemieryczów 0,71 
59 626 Chotcza Niemieryczów 0,64 
60 627 Chotcza Niemieryczów 0,73 
61 628 Chotcza Niemieryczów 0,24 
62 629 Chotcza Niemieryczów 0,30 
63 644 Chotcza Niemieryczów 0,26 
64 646 Chotcza Niemieryczów 0,16 
65 648 Chotcza Niemieryczów 0,64 
66 687 Chotcza Niemieryczów 0,06 
67 688 Chotcza Niemieryczów 0,57 
68 689 Chotcza Niemieryczów 0,09 
69 690 Chotcza Niemieryczów 0,74 
70 691 Chotcza Niemieryczów 0,07 
71 692 Chotcza Niemieryczów 0,43 
72 760 Chotcza Niemieryczów 0,65 
73 104/1 Chotcza Siekierka Nowa 1,20 
74 105 Chotcza Siekierka Nowa 0,37 
75 106 Chotcza Siekierka Nowa 0,31 
76 107 Chotcza Siekierka Nowa 0,25 
77 109 Chotcza Siekierka Nowa 0,28 
78 110/1 Chotcza Siekierka Nowa 0,22 
79 24 Chotcza Siekierka Nowa 0,20 
80 26 Chotcza Siekierka Nowa 0,16 
81 37/2 Chotcza Siekierka Nowa 0,53 
82 43 Chotcza Siekierka Nowa 0,26 
83 638 Chotcza Siekierka Nowa 0,51 
84 715 Chotcza Siekierka Nowa 0,29 
85 724 Chotcza Siekierka Nowa 0,73 
86 727 Chotcza Siekierka Nowa 0,80 
87 729 Chotcza Siekierka Nowa 1,19 
88 788 Chotcza Siekierka Nowa 0,47 
89 789 Chotcza Siekierka Nowa 0,46 
90 790 Chotcza Tymienica Nowa 0,47 
91 791/2 Chotcza Tymienica Nowa 0,21 
92 526 Chotcza Tymienica Nowa 3,32 
93 532/1 Chotcza Tymienica Nowa 2,33 
- - - Łącznie: 50,68 

Działki: posiadanie na podstawie umów dzierżawy 
94 424 Chotcza Kijanka 0,49 
95 69/2 Przyłęk Zamość Stary 1,10 
96 293 Zwoleń Ługi 1,60 
97 333/3 Zwoleń Ługi  
98 697 Chotcza Niemieryczów 1,70 
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L.p. Nr działki Gmina Obręb 
Powierzchnia 
do nawożenia 

[w ha] 
99 698 Chotcza Niemieryczów 
100 699 Chotcza Niemieryczów 
101 700 Chotcza Niemieryczów 
102 989 Ciepielów Ciepielów 

1,53 
103 990 Ciepielów Ciepielów 
104 1031 Chotcza Tymienica Nowa 1,94 
105 113 Przyłęk Zamość Stary 2,00 
106 335 Przyłęk Zamość Nowy 2,70 
107 82 Chotcza Chotcza-

Józefów 
0,34 

108 69 Puławy Kajetanów 0,50 
109 66 Puławy Kajetanów 2,60 
110 391 Chotcza Chotcza-

Józefów 

3,00 
111 395 Chotcza Chotcza-

Józefów 
112 2633 Chotcza Chotcza-

Józefów 
113 258 Chotcza Kijanka 3,05 
114 107 Przyłęk Wólka 

Zamojska 

3,50 
115 108 Przyłęk Wólka 

Zamojska 
116 109 Przyłęk Wólka 

Zamojska 
117 338 Puławy Janów-Sosnów 3,37 
118 336 Przyłęk Zamość Nowy 1,81 
119 318/2 Przyłęk Zamość Nowy 1,27 
120 324 Przyłęk Zamość Nowy 1,81 
121 64/5 Puławy Janów-Sosnów 

5,01 
122 71/2 Puławy Janów-Sosnów 
123 71/3 Puławy Janów-Sosnów 
124 72 Puławy Janów-Sosnów 
125 113/2 Puławy Piskorów 

5,15 
126 113/4 Puławy Piskorów 
127 166/1 Puławy Piskorów 
128 166/2 Puławy Piskorów 
129 17 Przyłęk Stefanów 

6,00 

130 116 Przyłęk Zamość Stary 
131 121/1 Przyłęk Zamość Stary 
132 122/1 Przyłęk Zamość Stary 
133 164 Przyłęk Zamość Stary 
134 165 Przyłęk Zamość Stary 
135 170 Przyłęk Zamość Stary 
136 171 Przyłęk Zamość Stary 
137 172 Przyłęk Zamość Stary 
138 65/1 Przyłęk Zamość Stary 

6,30 
139 65/2 Przyłęk Zamość Stary 
140 146 Przyłęk Zamość Stary 
141 332 Zwoleń Ługi 
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L.p. Nr działki Gmina Obręb 
Powierzchnia 
do nawożenia 

[w ha] 
142 333/4 Zwoleń Ługi 
143 21 Przyłęk Zamość Nowy 

8,50 

144 22 Przyłęk Zamość Nowy 
145 29 Przyłęk Zamość Nowy 
146 30 Przyłęk Zamość Nowy 
147 53/1 Przyłęk Zamość Nowy 
148 125 Przyłęk Zamość Stary 
149 126/1 Przyłęk Zamość Stary 
150 127/3 Przyłęk Zamość Stary 
151 27 Janowiec Nasiłów 

12,21 

152 29 Janowiec Nasiłów 
153 138/1 Janowiec Nasiłów 
154 179/1 Janowiec Nasiłów 
155 180/1 Janowiec Nasiłów 
156 181/1 Janowiec Nasiłów 
157 233 Janowiec Nasiłów 
158 242 Janowiec Nasiłów 
159 264/1 Janowiec Nasiłów 
160 297 Janowiec Nasiłów 
161 300 Janowiec Nasiłów 
162 301 Janowiec Nasiłów 
163 302 Janowiec Nasiłów 
164 303 Janowiec Nasiłów 
165 355 Janowiec Nasiłów 
166 386 Janowiec Nasiłów 
167 443/2 Janowiec Nasiłów 
168 27/3 Puławy Smogorzów 

6,45 
169 692 Janowiec Janowice 
170 693 Janowiec Janowice 
171 666 Janowiec Janowice 
172 359 Przyłęk Zamość Nowy 4,00 
173 68 Przyłęk Zamość Stary 

1,60 174 69/1 Przyłęk Zamość Stary 
175 114 Przyłęk Zamość Stary 
176 80, 90, 91, 92 Przyłęk Wólka 

Zamojska 
3,53 

177 374/2 Przyłęk Zamość Nowy 1,0 

178 255 Chotcza Kijanka 2,5 

179 1023 Tymienica Zamość Nowy 3,0 
- - - Łącznie: 99,56 

Łącznie (własność inwestora i umowy dzierżawy): 150,24 
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W powyższym zestawieniu nie uwzględniono powierzchni lasów, 

nieużytków, użytków rolnych zabudowanych. 

W wyniku weryfikacji powierzchni gruntów, na których może zostać 

zagospodarowana gnojowica łączny areał, którego posiadaczem (właścicielem 

lub dzierżawcą) jest Inwestor wynosi 149,7 ha, natomiast areał niezbędny do 

zagospodarowania gnojowicy wynosi 150,24 ha.  

Umowy dzierżawy wymaganej powierzchni gruntów zostały dołączone 

1egz. wersji drukowanej oraz w każdym egz. wersji elektronicznej do Aneksu 

nr 3 przekazanego do Wójta Gminy Chotcza. 

Postępowanie z powstającą na terenie planowanego przedsięwzięcia 

gnojowicą będzie zgodne z postanowieniami „Dyrektywy azotanowej. 

Planowane przedsięwzięcie będzie zgodne z postanowieniami 

Dyrektywy Rady 91/676/EWG. 
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II W zakresie ochrony powietrza: 
1. Należy przeanalizować możliwość zainstalowania 

przenośnych stanowisk do pomiaru wielkości emisji w 
zakresie gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza w 
budynkach inwentarskich; zgodnie bowiem z art. 147 ust. 4 
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony 
środowiska (Dz. U. 2020 poz. 1219) prowadzący instalację 
nowo zbudowaną lub zmienioną w istotny sposób, z której 
emisja wymaga pozwolenia, jest obowiązany do 
przeprowadzenia wstępnych pomiarów wielkości emisji z tej 
instalacji; 

Wg „Wytycznych dotyczących praktycznego zastosowania Konkluzji 

BAT w zakresie intensywnego chowu drobiu i świń: część 2 Instalacje do 

chowu świń”, NFOŚiGW z 2017 r., ze względów konstrukcyjnych, 

prowadzenie pomiarów stężeń jest wyjątkowo trudne i obarczone dużym 

błędem z uwagi na mnogość czynników rzutujących na wielkość emisji.  

W celu przeprowadzenia pomiarów należy zapewnić, zgodnie z normą PN-Z-

04030-7 „Ochrona czystości powietrza”, przepływ laminarny, co skutkuje 

koniecznością przyjęcia odcinka prostego poniżej króćca pomiarowego  

o długości 5xD (D -średnica emitora) oraz powyżej króćca –3xD, czyli  

w konsekwencji zapewnienie komina o długości nawet do 8 m. Innym 

czynnikiem utrudniającym pomiar jest fakt pracy części wentylatorów 

podczas pomiarów lub pracy z obniżoną wydajnością (regulacja w zależności 

od warunków atmosferycznych).  

Pomiar emisji nie jest możliwy w związku z czym nie wskazuje się 

stanowisk do pomiaru wielkości emisji, w tym również przenośnych 

stanowisk, w zakresie gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza. 

W związku z tym, że wyniki pomiarów emisji na stanowiskach 

pomiarowych są obarczone dużym błędem, możliwość zainstalowania 

przenośnych stanowisk pomiarowych uznano za nieuzasadnione z uwagi 

na brak funkcjonalności ewentualnych wyników pomiarów. 

W odpowiedzi na interpelację Pana Posła Marka Opioły w sprawie 

emisji gazów i pyłów oraz oceniania ich wpływu na środowisko w raportach 

środowiskowych dotyczących chlewni i ferm drobiu, a także późniejszego 

badania emisji w toku funkcjonowania instalacji - K8INT11735 z dnia 
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12.04.2017 r. Minister Środowiska informuje w jaki sposób prowadzone są 

kontrole emisji gazów i pyłów z chlewni. 

Cytuję: 

„Kontrole emisji pyłów i gazów do powietrza prowadzi się przez 

sprawdzenie przestrzegania warunków określonych w pozwoleniu 

zintegrowanym, pozwoleniu na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, 

zgłoszeniu instalacji w zakresie emisji gazów lub pyłów do powietrza. Podczas 

dokonywanej oceny uwzględniane są przede wszystkim: 

 stan liczebny stada, ponieważ na tej podstawie oraz na podstawie 

wskaźników emisji zanieczyszczeń do powietrza dla poszczególnych 

gatunków zwierząt hodowlanych określana jest emisja dopuszczalna dla tych 

obiektów; 

 liczba i parametry emitorów i wentylatorów; 

 zużycie i rodzaje pasz; 

 stosowanie preparatów biologicznych (mikroorganizmy) 

zmniejszających uciążliwość odorową, wprowadzane do gnojowicy, w kanały 

gnojne, na ściółkę; 

 stosowanie systemu pojenia kropelkowego w hodowli drobiu, w celu 

redukcji emisji amoniaku i odorów; 

 hermetyzacja procesu przeładunku paszy; 

 sposób odbierania, przechowywania pomiotu/obornika/gnojowicy. 

Taki tryb postępowania jest zgodny z tym, w jaki sposób organy 

ochrony środowiska (marszałek lub starosta) wydające pozwolenia w zakresie 

wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza dla prowadzących instalacje 

chowu lub hodowli zwierząt określają warunki korzystania ze środowiska, w 

tym również sposób monitorowania wielkości emisji. Monitoring emisji gazów 

i pyłów dla instalacji funkcjonujących w fermach zwierząt opiera się na 

metodach obliczeniowych na podstawie wielkości obsady zwierząt i 

wskaźników emisji lub ewidencjonowania zużytej paszy i zawartości białka w 

paszy. 

Należy wyjaśnić, że emisja pyłów i gazów do powietrza z emitorów na 

terenie ferm zwierząt nie jest mierzona z uwagi na brak możliwości 

technicznych.  



Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na chowie  
i hodowli trzody chlewnej w cyklu zamkniętym w m. Chotcza – Józefów ANEKS NR 3 

 

 

26 
 

Budynki inwentarskie wyposażone są w różnego rodzaju wentylację, w 

tym najczęściej wentylacja grawitacyjna z emitorami dachowymi, wentylacja 

za pośrednictwem wentylatorów dachowych (osiowych) zamontowanych na 

wyprowadzonych przez dach krótkich kanałach, wentylatory osiowe 

zamontowane w bocznych ścianach (tzw. wentylacja ścienna), przy czym na 

poszczególnych obiektach hodowlanych znajduje się do kilkunastu niskich 

emitorów dachowych oraz emitorów bocznych. Konstrukcja takich emitorów 

nie pozwala na zainstalowanie na nich stanowisk pomiarowych emisji 

zgodnie z PN-Z-04030-7 „Ochrona czystości powietrza” (odpowiedniej 

długości odcinki proste bez zaburzeń).” 

Koniec cytatu. 

Mając na uwadze powyższe oraz w związku z tym, że w analizowanej 

instalacji nie ma możliwości technicznych prowadzenia pomiarów emisji nie 

wyznaczono usytuowania stanowisk do pomiaru wielkości emisji w zakresie 

gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza w tym przenośnych 

stanowisk. 

Proponuje się przyjęcie rozwiązania polegającego na obliczaniu 

wielkości emisji amoniaku wskazanej w BAT 25. 

W odniesieniu do zapisów art. 147 ust. 4 ustawy POŚ, mówiącego  

o obowiązku prowadzącego instalację do przeprowadzenia wstępnych 

pomiarów wielkości emisji, informuję, że obowiązek nie dotyczy 

instalacji do hodowli zwierząt. 

Ustęp 4a. art. 147 POŚ mówi, że przepis ust. 4 stosuje się odpowiednio 

do nowo zbudowanego lub zmienionego w sposób istotny źródła spalania 

paliw o nominalnej mocy cieplnej nie mniejszej niż 1MW i mniejszej niż 

50MW, ustalonej z uwzględnieniem trzeciej zasady łączenia, dla którego 

standardy emisyjne są określone w przepisach wydanych na podstawie 

art.146 ust.3, będącego częścią instalacji wymagającej zgłoszenia, o którym 

mowa w art. 152 ust. 1. 
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2. Należy wykazać spełnienie zapisów rozporządzenia Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie 
wymagań i sposobu postępowania przy utrzymywaniu 
gatunków zwierząt gospodarskich, dla których normy 
ochrony zostały określone w przepisach Unii Europejskiej 
(Dz. U. Nr 56 poz. 344 z późn. zm.) i wyjaśnić rozbieżności 
pomiędzy przyjętymi wartościami dla warchlaków 20-30 kg 
zawartymi w tabeli nr 4 Spełnienie dobrostanu zwierząt str. 
27 raportu ooś a wartościami wynikającymi z ww. 
rozporządzenia, w razie konieczności ponownie wykonać 
obliczenia emisji i rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w 
powietrzu; 

W niniejszym rozdziale ponownie wykonano obliczenia imisji 

zanieczyszczeń w powietrzu uwzględniając dobrostan zwierząt.  

Zmianie uległy emisje z hodowli zwierząt, z uwagi na zmianę obsady 

zwierząt w poszczególnych budynkach inwentarskich oraz ze zbiorników na 

gnojowicę. Pozostałe emisje są bez zmian, w odniesieniu do Aneksu nr 1 

Raportu OOŚ. 

Emisje wprowadzane do powietrza z chowu trzody chlewnej  

są powodowane przez następujące źródła: 

 emisja wytwarzana przez trzodę chlewną w budynkach, odprowadzana 

do atmosfery wentylacją mechaniczną, 

 emisja ze zbiorników na gnojowicę, 

 emisja pochodząca z agregatora prądotwórczego, 

 emisja z ruchu pojazdów,  

 emisja z załadunku silosów paszowych. 
 

Emisja z budynków inwentarskich 

Na podstawie wielkości obsady, możliwej w tym samym czasie,                    

dla wszystkich budynków inwentarskich Gospodarstwa, ustalono 

maksymalne zasiedlenie dla poszczególnych budynków, stąd powołano się na 

dobrostan zwierząt.  

Obsadę w DJP przedstawiono w tabeli poniżej. Przedsięwzięcie będzie 

polegało na chowie i hodowli trzody chlewnej w cyklu zamkniętym                          

w systemie rusztowym dla 5515 stanowisk a nie jak deklarowano wcześniej 

dla 7127 stanowisk, tj. ostatecznie dla 608,36 DJP a nie 633,45 DJP.  
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Dobrostan zwierząt w powiązaniu z  technologią produkcji 

Wg informacji uzyskanych od technologa produkcji, rytm produkcji 

jest planowany 3 tygodniowy. 

Co trzy tygodnie wyprasza się 48 loch, średnio 13,2 prosiąt od jednej 

lochy (w roku ok. 30 sztuk prosiąt od 1 lochy, przy cyklu w roku 2,24). 

Prosięta przy maciorach przebywają 4 tygodnie. Po tym czasie przeganiane są 

na sektor odchowalni prosiąt, a maciory na sektor krycia do klatek 

inseminacyjnych.  

W odchowalni prosiąt prosięta przebywają 6 tygodni (przy czym przez 4 

tygodnie są prosiętami, a następne 2 tygodnie już warchlakami – 

przeklasyfikowane [zgodnie z rozporządzeniem w sprawie przedsięwzięć 

mogących znacząco oddziaływać na środowisko – prosiak – do 2 msc. życia, 

warchlak –od 2 do 4 msc.]). Na odchowalni zwierzęta przybywać będą do 

osiągnięcia wagi maks. 30 kg.  

W związku z powyższym liczba prosiąt w cyklu 3 tygodniowym będzie 

nie większa niż 13.2 x 96 = 1267 sztuk. Uwzględniając upadki, na warchlaki 

przekwalifikuje się ok. spełnienie dobrostanu zwierząt, 1248 sztuk 

warchlaków, które będą przebywały na powierzchni 0,3 m2/szt. a nie jak 

podano w Raporcie OOŚ 0,2 m2/szt.  

W tuczarniach będą przebywały warchlaki o masie >30 kg, które będą 

się w obrębie budynku przeklasyfikowały do masy końcowej >110 kg, stąd  

w tuczarniach przyjęto na 1 szt. tucznika 1 m2. 

Obliczenia w budynku porodówki, loch prośnych i tuczarni wykonano 

dla wszystkich możliwych stanowisk w budynku, przy spełnieniu dobrostanu 

zwierząt, wyznaczonego w rozporządzeniu 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. Nr 56 poz. 344  

z późn. zm.) – tabela nr 5. 

Ponownie wykonano obliczenia emisji z Gospodarstwa. 
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Tabela 5 Obsada Gospodarstwa 

budynek  rodzaj zwierząt 
Powierzchnia 
w budynku w 

m2 

Powierzchnia 
Klatki m2 

Liczba 
klatek 

Rzeczywista 
powierzchnia 
na podstawie 
powierzchni 

klatek w 
budynku 

Liczba 
zwierząt we 
wszystkich 
klatkach 

możliwa do 
zasiedlenia 

powierzchnia w 
[m2] wymagana 

wg 
rozporządzenia 

na 1 szt. 

Maksymalna 
liczba sztuk 
możliwa do 

zasiedlenia wg 
rozporządzenia 

Planowana 
obsada w 

szt. 

Powierzchnia 
na 1 szt. W 

chlewni 

Przelicznik 
DJP 

DJP 

nr 2 - lochy 
prośne 

knur 33,28 8,32 4 1 4 6 4,0 4 8,32 0,4 1,6 

lochy 
remontowe-

loszki hodowlane 
> 110 kg 

91,8 10,2 9 4,0 36,0 2,25 36 36 2,55 0,35 12,6 

lochy w strefie 
krycia 

207,264 1,524 136 1,0 136,0 1,4 136 136 1,52 0,35 47,6 

lochy prośne - 
lochy 

470 
22,56 20 22,56 10,0 

2,25 208 208 2,26 0,35 72,8 
9,4 2 9,4 4,2 

nr 1 porodówka 

lochy z 
prosiętami 

449,28 4,68 96 4,68 96,0 2,25 96 96 4,68 0,35 33,6 

prosięta od loch 
powierzchnia ujęta w pozycji 

"lochy  prosiętami" 
96 loch x 13,2 

prosięta/1 proszenie 
1267 - - 1267 - 0,02   

RAZEM lochy                 476       

nr 1 porodówka 
warchlaki 20-30 

kg 
380,16 11,88 32 39,0 1248,0 0,3 1248 1248 0,30 0,07 87,36 

Tuczarnia 

4 tuczarnie 
łącznie tuczniki 
w tuczarni >110 

kg 

2623,2 21,86 120 21,0 2520,0 1 2520 2520 0,65 0,14 352,8 

pojedyncza 
tuczarnia      
tuczniki w 

tuczarni >110 kg 

655,8 21,86 30 21,86 21,0 1 630 630 1,0 0,14 88,20 

                 
5515 
sztuk 

    

608,36 
DJP 

Uwzględniając wskaźniki emisji, o których mowa w dalszej części rozdziału oraz zasiedlenia każdego z budynków Gospodarstwa wykonano obliczenia emisji – tabela 

poniżej. 



Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na chowie i hodowli trzody chlewnej w cyklu zamkniętym w m. Chotcza – 
Józefów ANEKS NR 3 

 

 

30 
 

Tabela 6 Emisja z poszczególnych budynków 

Nr budynku 
Rodzaj 

zwierząt 

Liczba 
zwie 
rząt 

Wskaźnik 
emisji 

amoniaku 
kg/zwierze

/rok] 

Emisja 
roczna 

[Mg/rok] 

Emisja 
godzinowa 

[kg/h] 

Wskaźnik 
emisji 

siarkowodo
ru 

[g/DJP/h] 

Emisja 
roczna 

[Mg/rok] 

Emisja 
godzinowa 

[kg/h] 

Wskaźnik 
emisji pyłu 

PM10 
[kg/szt/rok] 

Emisja 
roczna 

[Mg/rok
] 

Emisja 
godzinowa 

[kg/h] 

Wskaźnik 
emisji 
pyłu 

PM2.5  

Emisja 
roczna 

[Mg/rok] 

Emisja 
godzinowa 

[kg/h] 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 

Nr 1 porodówka  
(emitory E1-

E12) 

lochy z 
prosiętami 

96 2,2 0,21120 0,0241096 0,04 0,0117700 0,0013440 0,867 0,08323 0,0095011 

30% PM10 
rocznego 

0,02497 0,002851 

prosięta od 
ww loch 

1267 3,9 4,94130 0,5640753 0,04 0,0088800 0,0010136 0,867 1,09849 0,1253984 0,32955 0,037620 

warchlaki 1248 1,4 1,74720 0,1994521 0,04 0,0306100 0,0034944 0,867 1,08202 0,1235183 0,32461 0,0370559 

Razem   2611   6,89970 0,7876370   0,0512600 0,0058520   2,26374 0,2584178 0,67913 0,0775263 

Nr 2 lochy 
prośne 

(emitory E13-
E22) 

knury 4 3,1 0,01240 0,0014155 0,04 0,0005600 0,0000640 0,867 0,00347 0,0003961 0,00104 0,0001187 

lochy 
remontowe 

36 2,2 0,07920 0,0090411 0,04 0,0044200 0,0005040 0,867 0,03121 0,0035628 0,00936 0,0010685 

lochy w 
strefie krycia i 

prośne 
344 2,2 0,75680 0,0863927 0,04 0,0421900 0,0048160 0,867 0,29825 0,0340468 0,08948 0,0102146 

Razem   384   0,84840 0,0968500   0,0471700 0,0053840   0,33293 0,0380057 0,09988 0,0114018 

Nr 3 tuczarnia 
nr 1 

(emitory E23-
E30)  

tuczniki 630 3,5 2,20500 0,2517123 0,04 0,0309100 0,0035280 0,867 0,54621 0,0623527 0,16386 0,0187055 

Nr 4 
tuczarnia nr 2 
(emitory E31-

E38) 

tuczniki 630 3,5 2,20500 0,2517123 0,04 0,0309100 0,0035280 0,867 0,54621 0,0623527 0,16386 0,0187055 

Nr 5 
tuczarnia nr 3  
(emitory E39-

E46) 

tuczniki 630 3,5 2,20500 0,2517123 0,04 0,0309100 0,0035280 0,867 0,54621 0,0623527 0,16386 0,0187055 

Nr 6 
tuczarnia nr 4  
(emitory E47-

E54)  

tuczniki 630 3,5 2,20500 0,2517123 0,04 0,0309100 0,0035280 0,867 0,54621 0,0623527 0,16386 0,0187055 
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Emisje zanieczyszczeń do powietrza podczas procesu produkcyjnego 

wprowadzane są zespołem mechanicznych wentylatorów 

scharakteryzowanych w tabeli poniżej. 

Tabela 7 Charakterystyka wentylacji 

Rodzaj 
budynku 

Rodzaj 
wentylator

a 
Typ 

Średnica 
[mm] 

Wydajność 
[m3/h] 

Liczba 
Wysokość 

posadowieni
a wylotu 

Nr 1 
Porodówka 

kominowy EMI45 45 6700 8 6,3 
kominowy EMI63 63 12000 4 6,3 

Nr 2  
lochy 

prośne 

kominowy EMI63 63 12000 8 6,3 
kominowy EMI40 40 4700 1 6,3 
szczytowy 
wentylator 
6-łopatowy 
MASTER 

- 1380x1380 38000 1 1,5 

Nr 3,4,5,6 
Tuczarnia 

kominowy EMI63 63 12000 7 6,3 
szczytowy 
wentylator 
6-łopatowy 
MASTER 

- 1380x1380 38000 1 1,5 

 

Wskaźniki emisji dla amoniaku przyjęto na podstawie „Dokumentu 

pomocniczego w sprawie ustalania wielkości emisji pochodzących z hodowli 

trzody chlewnej i drobiu” dostępnego na stronie Głównego Inspektoratu 

Ochrony Środowiska. 

Wskaźniki emisji dla hodowli na ruszcie, na podstawie tabeli 2.9.3 w/w 

Dokumentu pomocniczego… : 

 NH3 – 1,4 kg NH3/miejsce/rok (tucz wstępny - warchlak), 

 NH3 – 3,5 kg NH3/miejsce/rok (tucz właściwy - tucznik). 

Ponadto przyjęto: 

 NH3 dla loch – 2,2 kg NH3/miejsce/rok, 

 NH3 dla prosiąt – 3,9 kg NH3/miejsce/rok, 

 NH3 dla knurów – 3,1 kg NH3/miejsce/rok. 

Przy określaniu wielkości emisji siarkowodoru posłużono się danymi 

literaturowymi -Praca Naukowa Instytutu Inżynierii Ochrony Środowiska 

Politechniki Wrocławskiej z serii Monografie, Stanisław Hławiczka 

„Uciążliwość zapachowa jako element ocen oddziaływania na środowisko“  

z 1993 roku, gdzie wskaźnik wynosi 0,04 g/DJP/h. 
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Do oszacowania wielkości emisji pyłu ogółem przyjętego w całości jako 

PM10 przyjęto wskaźniki z opracowania Ministerstwa Środowiska 

„Wskazówki dla wojewódzkich inwentaryzacji emisji na potrzeby ocen 

bieżących i programów ochrony powietrza", tj. emisja pyłu ogólnego  

na poziomie 0,86700 kg/szt./rok. Dla pyłu PM 2.5 przyjęto 30 % pyłu PM10. 

Wielkość emisji obliczono na podstawie maksymalnej wielkości obsady 

w poszczególnych budynkach: 

1) Budynek nr 1 porodówka: 

 Lochy z prosiętami – 96 szt., 

 Prosięta od ww loch– 1267 sztuk. 

 Warchlaki – 1248 szt., 

2) Budynek nr 2 lochy prośne: 

 Knury – 4 szt., 

 Lochy remontowe – 36 szt., 

 Lochy w strefie krycia i prośne – 334 szt., 

3) W każdym z budynków nr 3, 4, 5, 6: 

 Tuczniki – 630 szt. 

Emisje zanieczyszczeń do powietrza podczas procesu produkcyjnego 

wprowadzane są zespołem mechanicznych wentylatorów 

scharakteryzowanych w tabeli powyżej. 

Mając na uwadze fakt potencjalnego oddziaływania odorowego 

planowanego Gospodarstwa oraz skuteczny przyrost tuczników 

Wnioskodawca będzie opryskiwał wszystkie budynki, raz w tygodniu, 

opatentowaną niemiecką formułę PLOCHER, która powoduje: 

 redukcję stężenia emisji amoniaku w chlewni o ok. 54 %, 

 redukcję emisji siarkowodoru minimum o 66 %, 

 brak kożuchów na gnojowicy a stąd tlenowe przetwarzanie gnojowicy 

od początku hodowli, 

 redukcję mieszania gnojowicy,  

 produkcję własnego płynnego HUMUSU-nawozu, a co za tym idzie 

poprawę struktury gleby a w konsekwencji wyższe zbiory,  

 redukcję populacji much,  
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 witalny klimat w hodowli,  

 redukcję kosztów weterynaryjnych.  

Stąd mikroklimat pomieszczeń powoduje, że mięso wieprzowe posiada 

zdecydowanie wyższą jakość, nie tylko estetyczną ale również technologiczną 

i kulinarną. 

Przy obliczeniach emisji substancji odorowych takich jak amoniak  

i siarkowodór uwzględniono obniżenie emisji odpowiednio na poziomie  

dla amoniaku o 54 %, stąd pozostaje emisja na poziomie 46 % natomiast  

dla siarkowodoru o 66 %, stąd pozostaje emisja na poziomie 34 %,  

ze względu na stosowanie systemu PLOCHER. 

W celu redukcji emisji amoniaku i siarkowodoru będzie stosowany 

środek o nazwie: Plocher humus płynny (me). Szacowana wielkość zużycia  

w ciągu roku to 4,41 m3 rocznie. Produkt jest dostarczany w pojemnikach  

o pojemności 10 l. Stosowanie: 1-2 ml/1 m2/1 tydzień. 

Emisję zanieczyszczeń do powietrza rozpatrywano w jednym wariancie 

– najbardziej niekorzystnym - wszystkie kojce i stanowiska zwierząt będą 

obsadzone cały rok. Emisje rozłożono na emitory biorąc pod uwagę 

wydajność wentylacji. 

Emisję obliczono uwzględniając 2 okresy w ciągu roku – emitory                   

E1-E54: 

1) okres nr 1 – 8040 h/rok – praca wyłącznie emitorów kominowych, 

2) okres nr 2 – 720 h/r – praca emitorów szczytowych (podczas                     

1 miesiąca upalnego w roku). 

TOK OBLICZENIOWY 

Przedstawiam tok obliczeniowy emisji z hodowli trzody chlewnej. 

Poniżej przedstawiono obliczenia emisji dla emitorów: 

 budynku nr 1 - porodówki, 

 budynku nr 2 – loch prośnych, 

 budynku nr 3 – tuczarni nr 1, 

 budynku nr 4 – – tuczarni nr 2, 

 budynku nr 5 – – tuczarni nr 3, 

 budynku nr 6 – – tuczarni nr 4. 
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Lokalizację emitorów przedstawiono w złączniku nr 1.3. 

Jednocześnie, dla ułatwienia sprawdzenia toku obliczeniowego                      

w załączniku nr 1.6 przedstawiono tabele zawierającą szczegółowe 

obliczenia emisji osobno dla każdego z budynków i grupy emitorów. 

Emitory szczytowe zaznaczono kolorem żółtym w tabelach nr 5, 6, 7 ww. 

załącznika nr 1.6. Pozostałe emitory to emitory kominowe. 

Tok obliczeniowy: 

Obliczono emisję uwzględniając maksymalną obsadę w budynku                      

i tak dla amoniaku – emisja roczna i godzinowa: 

Erbgn = la x wn /1000  

Gdzie  

Erbgn – emisja budynku dla jednej grupy wiekowej (osobno lochy–n=1, 

knury-n=2, prosięta-n=3, warchlaki-n=4, tuczniki–n=5) [Mg/rok] 

la – liczba zwierząt danej grupy wiekowej (osobno lochy, knury, 

prosięta, warchlaki, tuczniki) 

wn – wskaźnik emisji danej grupy wiekowej (osobno lochy, knury, 

prosięta, warchlaki, tuczniki) [kg/szt./rok] 

Erhgn = Erbgn/8760 x 1000 [kg/h] 

8760 – liczba godzin emisji w roku 

Erbg = ∑Erbgn [Mg/rok] 

Erhg = ∑Erhn [kg/h] 

W tabeli poniżej przedstawiono emisje, które zostały wyliczone                       

wg wzoru wskazanego powyżej, dla każdego z budynków: 

 kolumna (6) dla amoniaku,  

 kolumna (9) dla siarkowodoru,  

 kolumna (12) dla pyłu PM10, 

 kolumna (15) dla pyłu PM2.5. 
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Tabela 8 Emisje dla poszczególnych kategorii wiekowych w budynkach 

Nr budynku 
Rodzaj 

zwierząt 

Liczba 
zwie 
rząt 

Wskaźnik 
emisji 

amoniaku 
kg/zwierze

/rok] 

Emisja 
roczna 

[Mg/rok] 

Emisja 
godzinowa 

[kg/h] 

Wskaźnik 
emisji 

siarkowodo
ru 

[g/DJP/h] 

Emisja 
roczna 

[Mg/rok] 

Emisja 
godzinowa 

[kg/h] 

Wskaźnik 
emisji pyłu 

PM10 
[kg/szt/rok] 

Emisja 
roczna 

[Mg/rok
] 

Emisja 
godzinowa 

[kg/h] 

Wskaźnik 
emisji 
pyłu 

PM2.5  

Emisja 
roczna 

[Mg/rok] 

Emisja 
godzinowa 

[kg/h] 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 

Nr 1 porodówka  
(emitory E1-

E12) 

lochy z 
prosiętami 

96 2,2 0,21120 0,0241096 0,04 0,0117700 0,0013440 0,867 0,08323 0,0095011 

30% PM10 
rocznego 

0,02497 0,002851 

prosięta od 
ww loch 

1267 3,9 4,94130 0,5640753 0,04 0,0088800 0,0010136 0,867 1,09849 0,1253984 0,32955 0,037620 

warchlaki 1248 1,4 1,74720 0,1994521 0,04 0,0306100 0,0034944 0,867 1,08202 0,1235183 0,32461 0,0370559 

Razem   2611   6,89970 0,7876370   0,0512600 0,0058520   2,26374 0,2584178 0,67913 0,0775263 

Nr 2 lochy 
prośne 

(emitory E13-
E22) 

knury 4 3,1 0,01240 0,0014155 0,04 0,0005600 0,0000640 0,867 0,00347 0,0003961 0,00104 0,0001187 

lochy 
remontowe 

36 2,2 0,07920 0,0090411 0,04 0,0044200 0,0005040 0,867 0,03121 0,0035628 0,00936 0,0010685 

lochy w 
strefie krycia i 

prośne 
344 2,2 0,75680 0,0863927 0,04 0,0421900 0,0048160 0,867 0,29825 0,0340468 0,08948 0,0102146 

Razem   384   0,84840 0,0968500   0,0471700 0,0053840   0,33293 0,0380057 0,09988 0,0114018 

Nr 3 tuczarnia 
nr 1 

(emitory E23-
E30)  

tuczniki 630 3,5 2,20500 0,2517123 0,04 0,0309100 0,0035280 0,867 0,54621 0,0623527 0,16386 0,0187055 

Nr 4 
tuczarnia nr 2 
(emitory E31-

E38) 

tuczniki 630 3,5 2,20500 0,2517123 0,04 0,0309100 0,0035280 0,867 0,54621 0,0623527 0,16386 0,0187055 

Nr 5 
tuczarnia nr 3  
(emitory E39-

E46) 

tuczniki 630 3,5 2,20500 0,2517123 0,04 0,0309100 0,0035280 0,867 0,54621 0,0623527 0,16386 0,0187055 

Nr 6 
tuczarnia nr 4  
(emitory E47-

E54)  

tuczniki 630 3,5 2,20500 0,2517123 0,04 0,0309100 0,0035280 0,867 0,54621 0,0623527 0,16386 0,0187055 
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Rozkład emisji na emitory: 

Wychodzimy od liczby i wydajności wentylatorów w każdym budynku 

– wg tabeli poniżej. 

Wzięto pod uwagę 2 okresy  – kolumna nr 7 w tabeli poniżej: 

 Okres 1 – działają tylko emitory kominowe, 

 Okres 2 działają emitory kominowe i szczytowe. 

Obliczono łączną wydajność wentylatorów w każdym budynku: 

Wł = ∑WEbn [m3/h]   

Gdzie  

Wł = wydajność łączna wentylatorów dla budynku, 

WEb [m3/h] - suma wydajności poszczególnych emitorów dla pojedynczego 

budynku - kolumna 2 dla okres 1, kolumna 4 dla okres 2 wg tabeli poniżej. 

n – wydajność dla pojedynczego wentylatora 

Następnie ustalono rozłożenie procentowe wydajność dla każdego  

z wentylatorów: 

Wn% = (Wn x 100/Wł)/100 

Gdzie  

Wn% - emisja procentowa dla pojedynczego emitora na podstawie wydajności 

[-] 

Wn – wydajność pojedynczego wentylatora (kolumna 1 dla okres 1 i kolumna 

3 dla okres 2) [m3/h] 

Wł = wydajność łączna dla budynku  (kolumna 2 dla okres 1 i kolumna 4 dla 

okres 2) [m3/h] 
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Tabela 9 Charakterystyka wentylacji  

Wydajność 
pojedynczych 
wentylatorów 

okres 1 
 

Wn 

Wydajność 
łączna 
okres 1 

 
Wł 

Wydajność 
pojedynczych 
wentylatorów 

okres 2 
 

Wn 

Wydajność 
łączna 
okres 2 

 
Wł 

Nr budynku 
Nr emitora 

 
n 

Wielkość 
procentowa 
wydajności 

okres 1 
(działają 

tylko 
kominowe) 

Wielkość 
procentowa 
wydajności 

okres 2 
(działają 

szczytowe i 
kominowe) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

6700 

101600 

6700 

101600 Nr 1 

E1-E8 0,066 0,066 

12000 12000 E9-E12 0,118  0,118  

- 

100700,0 

38000,0 

138700,0 Nr 2 

E13 0 0,274 

4700,0 4700,0 E14 0,047 0,034 

12000,0 12000,0 E15-E22 0,119 0,087 

12000,00 
84000 

12000,00 
122000 Nr 3 

E23-E29 0,143 0,098 

- 38000,00 E30 0 0,311 

12000,00 
84000 

12000,00 
122000 Nr 4 

E31-E37 0,143 0,098 

- 38000,00 E38 0 0,311 

12000,00 
84000 

12000,00 
122000 Nr 5 

E39-E45 0,143 0,098 

- 38000,00 E46 0 0,311 

12000,00 
84000 

12000,00 
122000 Nr 6 

E47-E53 0,143 0,098 

- 38000,00 E54 - 0,311 

 

Obliczenie emisji dla poszczególnych emitorów: 

En = ∑Erhn [kg/h] x Wn% 

En– emisja dla pojedynczego emitora [kg/h] 

Następnie emisję pomniejszono dla amoniaku o 54 % emisji ze względu                     

na zastosowanie Plochera oraz rozkładając emisję dla każdego z emitorów                   

z podziałem na: okres 1 - 8040 h/rok; okres 2 - 720 h/rok: 

Pa = (100 %– 54%)/100  = 0,46 

Pa –emisja przy użyciu Plochera  

Dla siarkowodoru pomniejszono emisję z tytułu używania Plochera o 66 %: 

Ps = (100% - 66 %)/100 = 0,34  

Podział emisji rocznej tj. 8760 h w roku na emisje dla dwóch okresów: 

1) 8040 h/rok  

2) 720 h/rok  
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Dla okresu 1: 

8760 -100 

8040 – x 

X1 = (8040*100/8760)/100 = 0,918 

Dla okresu 2: 

8760 -100 

720 – x 

X2= (720*100/8760)/100 = 0,082 

Dla amoniaku dla okresu 1: 

E ostateczna n = En x Pa x X1 [kg/h] 

Dla amoniaku dla okresu 2: 

E ostateczna n = En x Pa x X2 [kg/h] 

Dla siarkowodoru dla okresu 1: 

E ostateczna n = En x Ps x X1 [kg/h] 

Dla siarkowodoru dla okresu 2: 

E ostateczna n = En x Ps x X2 [kg/h] 

Dla Pyłu PM 10 i PM 2.5 dla okresu 1: 

E ostateczna n = En x X1 [kg/h] 

Dla Pyłu PM 10 i PM 2.5dla okresu 2: 

E ostateczna n = En x X2 [kg/h] 

Emisja roczna: 

Emisja roczna dla okresu 1: 

Ern1 = [E ostateczna n (okresu1) x 8040 h/1000  [Mg/r] 

Gdzie Er1 = emisja roczna okresu 1 

Emisja roczna dla okresu 2: 

Ern2 = [E ostateczna n (okresu2) x 720 h/1000  [Mg/r] 

Emisja roczna dla emitora: 

 Ern ostateczna  = Ern1 + Ern2 [Mg/r] 
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Na terenie planowanego przedsięwzięcia źródłami emisji wprowadzanej  

do powietrza atmosferycznego będzie wentylacja obiektów chowu i hodowli: 

 emisja wytwarzana przez trzodę chlewną w budynkach jest 

odprowadzana do atmosfery wentylacją mechaniczną – emitory E1-E54, 

 emitory zbiorników na gnojowicę E55-E56, 

 emisja pochodząca z agregatora prądotwórczego – emitor E57, 

 emisję z załadunku silosów zbożowych – emitory E58-E60, 

 emisje z ruchu pojazdów  – emitory E61-E63. 

W tabeli poniżej przedstawiono wszystkie emisje z hodowli trzody 

chlewnej, wprowadzone do programu komputerowego oraz parametry 

emitorów. 
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Tabela 10 Emisje zanieczyszczeń wprowadzanych do powietrza z hodowli zwierząt  
na terenie Gospodarstwa 

Nr 
budynku 

Nr 
emito

ra 
Substancja 

Redukcja 
emisji 
przez 

zastosow
anie 

PLOCHE
R [%] 

Emisja 
godzinowa 
dla 8040 h 

przy 
zastosowa

niu 
PLOCHER  
okres 1 
[kg/h] 

Emisja 
godzinowa 
dla 720 h 

przy 
zastosowa

niu 
PLOCHER  
okres 2 
[kg/h] 

Emisja 
roczna 
przy 

zastosowa
niu 

PLOCHER 
[Mg/rok] 

Średnic
a [m] 

Wysok
ość 
[m] 

Typ 

1 

E1-E8 

amoniak 54 0,02195 0,00196 0,17789 

0,45 6,3 otwarty 
siarkowodór 66 0,00012 0,00001 0,00097 

PM10 brak 0,01566 0,00140 0,12691 

PM2.5 brak 0,00470 0,00042 0,03809 

E9-
E12 

amoniak 54 0,03925 0,00351 0,31810 

0,63 6,3 otwarty 
siarkowodór 66 0,00022 0,00002 0,00178 

PM10 brak 0,02799 0,00250 0,22684 

PM2.5 brak 0,00840 0,00075 0,06808 

2 

E13 

amoniak 54 0,00000 0,00100 0,00072 

1,38x1,
38 

6,3 
szczyto

wy 

siarkowodór 66 0,00000 0,00004 0,00003 

PM10 brak 0,00000 0,00085 0,00061 

PM2.5 brak 0,00000 0,00026 0,00019 

E14 

amoniak 54 0,00192 0,00012 0,01552 

0,4 6,3 otwarty 
siarkowodór 66 0,00008 0,000005 0,00065 

PM10 brak 0,00164 0,00011 0,01326 

PM2.5 brak 0,00049 0,00003 0,00396 

E15-
E22 

amoniak 54 0,00487 0,00032 0,03939 

0,63 6,3 otwarty 
siarkowodór 66 0,00020 0,00001 0,00162 

PM10 brak 0,00415 0,00027 0,03356 

PM2.5 brak 0,00125 0,00008 0,01011 

3 

E23-
E29 

amoniak 54 0,01520 0,00093 0,12288 

0,63 6,5 otwarty 
siarkowodór 66 0,00016 0,00001 0,00129 

PM10 brak 0,00819 0,00050 0,06621 

PM2.5 brak 0,00246 0,00015 0,01989 

E30 

amoniak 54 0,00000 0,00295 0,00212 

0,63 6,5 
szczyto

wy 

siarkowodór 66 0,00000 0,00003 0,00002 

PM10 brak 0,00000 0,00159 0,00114 

PM2.5 brak 0,00000 0,00048 0,00035 

4 

E31-
E37 

amoniak 54 0,01520 0,00093 0,12288 

1,38x1,
38 

6,5 otwarty 
siarkowodór 66 0,00016 0,00001 0,00129 

PM10 brak 0,00819 0,00050 0,06621 

PM2.5 brak 0,00246 0,00015 0,01989 

E38 
amoniak 54 0,00000 0,00295 0,00212 

0,63 6,5 
szczyto

wy siarkowodór 66 0,00000 0,00003 0,00002 
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Nr 
budynku 

Nr 
emito

ra 
Substancja 

Redukcja 
emisji 
przez 

zastosow
anie 

PLOCHE
R [%] 

Emisja 
godzinowa 
dla 8040 h 

przy 
zastosowa

niu 
PLOCHER  
okres 1 
[kg/h] 

Emisja 
godzinowa 
dla 720 h 

przy 
zastosowa

niu 
PLOCHER  
okres 2 
[kg/h] 

Emisja 
roczna 
przy 

zastosowa
niu 

PLOCHER 
[Mg/rok] 

Średnic
a [m] 

Wysok
ość 
[m] 

Typ 

PM10 brak 0,00000 0,00159 0,00114 

PM2.5 brak 0,00000 0,00048 0,00035 

5 

E39-
E45 

amoniak 54 0,01520 0,00093 0,12288 

1,38x1,
38 

6,5 otwarty 
siarkowodór 66 0,00016 0,00001 0,00129 

PM10 brak 0,00819 0,00050 0,06621 

PM2.5 brak 0,00246 0,00015 0,01989 

E46 

amoniak 54 0,00000 0,00295 0,00212 

0,63 6,5 
szczyto

wy 

siarkowodór 66 0,00000 0,00003 0,00002 

PM10 brak 0,00000 0,00159 0,00114 

PM2.5 brak 0,00000 0,00048 0,00035 

6 

E47-
E53 

amoniak 54 0,01520 0,00093 0,12288 

1,38x1,
38 

6,5 otwarty 
siarkowodór 66 0,00016 0,00001 0,00129 

PM10 brak 0,00819 0,00050 0,06621 

PM2.5 brak 0,00246 0,00015 0,01989 

E54 

amoniak 54 0,00000 0,00295 0,00212 

0,63 6,5 
szczyto

wy 

siarkowodór 66 0,00000 0,00003 0,00002 

PM10 brak 0,00000 0,00159 0,00114 

PM2.5 brak 0,00000 0,00048 0,00035 

*Na żółto zaznaczono emitory szczytowe 

Emisja ze zbiorników na gnojowicę 

Emisja z zamkniętych zbiorników na gnojowicę (E55 i E56 w tabeli 

poniżej) została obliczona uwzględniając, że będzie ona stanowiła 10% emisji 

z budynków inwentarskich od nr 1 do nr 6 (przy uwzględnieniu  

dla amoniaku i siarkowodoru redukcji emisji z uwagi na zastosowanie 

środka PLOCHER), dzieląc na 2 emitory – E55 i E56. 

Emisja godzinowa dla amoniaku: 

E = [0,787637 +0,09685 +(0,2517123 x 4)]  = 1,8913362 kg/h/ 2 = 

0,9456681 kg/h x 0,46 (redukcja Plocher na poziomie 54 %)  = 0,435 kg/h x 

10 % = 0,0435 kg/h 

E r = (0,0435 kg/h x 8760) / 1000 = 0,38106 Mg/r  
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Emisja godzinowa dla siarkowodoru: 

E = [0,005852 +0,005384 +(0,003528 x 4)]  = 0,025348 kg/h/ 2 = 

0,01267 kg/h x 0,34 (redukcja Plocher na poziomie 66 %)  = 0,0043 kg/h x 

10 % = 0,00043 kg/h 

E r = (0,00043 kg/h x 8760) / 1000 = 0,00377 Mg/r  

Emisja z agregatu prądotwórczego 

Zapasowym źródłem energii będzie agregat prądotwórczy o mocy  

ok. 100 kW. W celu utrzymywania pełnej sprawności agregat uruchamiany 

będzie 1 x w miesiącu przez ok. 15 min. przy obciążeniu 75%. Łączny czas 

pracy w roku ok. 3 godziny. Spaliny z silnika agregatu odprowadzane będą 

do powietrza rurą wydechową o parametrach wysokość ok. 1,3 m, średnica 

ok. 150 mm. Zużycie oleju napędowego w silniku wg danych producenta 

wynosi 19,5 l/h tj. w ciągu 15 min. wyniesie ok. 4,88 l, tj. 4,14 kg, w ciągu 

godziny 16,58 kg, tj. rocznie 49,74 kg. 

W wyniku spalania oleju napędowego do powietrza emitowane będą 

pył, dwutlenek azotu oraz tlenek węgla. Wskaźniki emisji  zestawione  

w tabeli – zgodnie z pismem Pzoa/1159/96 MOŚZNiL - Warszawa 1996  

z uwzględnieniem, iż zawartość NO2 w ogólnej masie tlenków azotu wynosi 

14%. 

Tabela 11 Emisje z agregatu prądotwórczego – emitor E57 

Substancja 
Wskaźnik emisji Zużycie paliwa 

kg/h 
Emisja z silników 

g/kg paliwa kg/h Mg/rok 

Tlenki azotu 
(NOx) 

50 

4,14 

0,207 0,000621 

Dwutlenek azotu 
(14% NOx) 

7 0,02898 0,00008694 

Pył PM10 = 
PM2,5 

4 0,01656 0,00004968 

Tlenek węgla 20 0,0828 0,0002484 
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Przykład: 

Emisja roczna: 

15 minut x 12 miesięcy = 180 minut = 3 h 

Obliczenie emisji na przykładzie tlenków azotu: 

E = (50/1000) kg/kg x 4,14 kg = (0,207 kg/h x 3 h)/1000 = 0,000621 Mg/h 

Emisja z kuchni paszowej 

W skład kuchni paszowej tuczarni (obiekt nr 7 wg załącznika nr 1 

Raportu ) wchodzą m.in. silosy, wg tabeli poniżej. 

Tabela 12 Zestawienie silosów 

Przeznaczenie Pojemność [m3] Liczba Lokalizacja 

Zużycie 
paszy 
skali 
roku 

Silosy przy kuchni mokrej budynków tuczarni  

Pasza płynna (serwatka) 24 2 
Obok kuchni 

paszowej 
7300 m3 

Pasza sypka w postaci zboża 9 3 
Obok kuchni 

paszowej 
876 Mg 

Silosy przy kuchni mokrej porodówki i loch prośnych  
Pasza płynna (serwatka) 24 2 Obok budynku 

porodówki i loch 
prośnych 

4183 m3 

Pasza sypka w postaci zboża 9 5 3155 Mg 

 

Transport zboża z silosu do kuchni paszowej odbywać się będzie 

zamkniętym przenośnikiem ślimakowym podłączonym do dolnego spustu 

silosu, co nie spowoduje pylenia. 

Emisja do powietrza, w związku z eksploatacją kuchni paszowej 

może wystąpić tylko podczas, gdy powietrze będzie opuszczać silosy w czasie 

rozładunku pneumatycznego. Emisja pyłu będzie wprowadzana do atmosfery 

skierowanym w dół wylotem rury odpowietrzającej znajdującym się 1,5 m 

nad ziemią, na który będzie zakładany podczas tłoczenia zboża do silosu 

worek z tkaniny filtracyjnej np. PEES lub PAN 550, stosowanej w filtrach 

tkaninowych, dla których skuteczność odpylania wynosi do 50 mg pyłu w m3 

powietrza opuszczającego silos.  
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Dane do obliczeń dla emitorów E58-E60: 

- wydajność kompresora do transp. pneum. -Vtransp. = 9 m3/min., 

- pojemność naczepy dowożącej zboże – c - Vwóz =15 Mg, 

- czas rozładunku naczepy ze zbożem do silosu t =60 min., 

- stężenie pyłu z filtra silosu c = 50mg/m3 

Unos pyłu podczas załadunku silosu zbożem: 

U = Vtransp. X c x t = 9 m3/min x 50mg/m3 x 60 min = 27000 mg = 0,027 kg 

Emisja maksymalna  

E = U/3600 = 0,027/h 

Zakłada się, że 3 silosy będą załadowywane w tym samym czasie, tj. w ciągu 

jednej godziny: E58, E59, E60: 

 E58 – 58 h, 

 E59 i E60 – 105 h. 

OBLICZENIA 

Dla E58: 

E = 0,027/h  

Przyjęto, że w tym samym czasie z grupy 3 silosów zlokalizowanych 

przy tuczarni będzie napełniany 1 silos, stąd 1 emitor. Odległość od silosów 

wynosi ok. 1 m, natomiast odległość pomiędzy trzema silosami wynosi nie 

więcej niż 5 m, stąd dla uproszczenia przyjęto, że silosy oznaczone jako 

emitory będą napełniane w ciągu całego roku. 

Czas rozładunku dla kuchni tuczarni w ciągu roku: 

T = G/Vwóz  = 876 Mg/15 Mg ~ 58 transportów  

T = 58 transportów x 1 h wyładunku = 58 h/rok 

Emisja roczna: 

E = (0,027 kg/h x 58 h/rok)/1000 = 0,001566 Mg/rok 

Przyjęto, że pył PM 10 stanowi 100 pyłu ogółem, natomiast pył PM 2.5 

10 % pyłu PM10, stąd emisje pyłu PM2.5: 

E PM10= 0,027/h  

E PM10= 0,001566 Mg/rok 

 

E PM2.5 = 0,027 x 0,1 = 0,0027 kg/h 

EPM2.5 = 0,001566 x 0,1 = 0,0001566 Mg/r 
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Dla E59 i E60: 

Przyjęto, że w tym samym czasie z grupy 5 silosów zlokalizowanych 

przy tuczarni będą napełniane 2 z nich, stąd 2 emitory. Odległość od silosów 

wynosi ok. 1,5 m, natomiast odległość pomiędzy 5 silosami wynosi nie więcej 

niż 12,5 m, stąd dla uproszczenia przyjęto, że 2 skrajne silosy zostały 

oznaczone jako emitory i będą napełniane w ciągu całego roku. 

E = 0,027/h  

Czas rozładunku w ciągu roku dla kuchni paszowej porodówki i loch 

prośnych: 

T = G/Vwóz  = 1577,5 Mg/15 Mg ~ 105 transportów  

T = 105 transportów x 1 h wyładunku = 105 h/rok 

 

Emisja roczna: 

E = (0,027 kg/h x 105 h/rok)/1000 = 0,002835 Mg/rok 

Przyjęto, że pył PM 10 stanowi 100 pyłu ogółem, natomiast pył PM 2.5 

10 % pyłu PM10, stąd emisje pyłu PM2.5: 

E PM10 = 0,027/h  

E PM10= 0,002835 Mg/rok 

 

E PM2.5 = 0,027 x 0,1 = 0,0027 kg/h 

EPM2.5 = 0,002835 x 0,1 = 0,0002835 Mg/r 

Emisja z transportu 

Do obliczeń emisji transportu wykorzystano poniższe dane na temat 

ruchu pojazdów ciężarowych na poziomie:  

- po gnojowicę - 8 poj./dobę,  

- po zwierzęta - 8 poj./dobę, 

- z paszą - 2 poj./dobę, 

- po ścieki 1 poj./dobę, 

- po odpady 1 poj./dobę. 

Stąd realny ruch w skali godziny jest szacowany na poziomie: 

- po gnojowicę - 4 poj./h,  

- po zwierzęta - 4 poj./h, 

- z paszą - 2 poj./h, 
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- po ścieki 1 poj./h, 

- po odpady 1 poj./h, 

Czas ruchu pojazdów szacuje się na 8 h/d, stąd w ciągu roku czas 

emisji z ruchu pojazdów będzie na poziomie 2920 h/rok. 

Do obliczeń emisji zanieczyszczeń związanych z ruchem pojazdów 

po terenie oraz odpowietrzania garaży podziemnych wykorzystano wskaźniki 

określone w opracowaniu pt. „Opracowanie charakterystyk emisji 

zanieczyszczeń z silników spalinowych pojazdów samochodowych” 

sporządzonym przez Prof. nadzw. dr hab. inż. Zdzisława Chłopka  

w Warszawie w kwietniu 2007 r. 

Tabela 13 Wskaźniki emisji dla pojazdów spalinowych (źródło: „Opracowanie 
charakterystyk emisji zanieczyszczeń z silników spalinowych pojazdów 
samochodowych” Prof. nadzw. dr hab. inż. Zdzisław Chłopek, Warszawa, 
kwiecień 2007 r.) 

Substancja 
Wskaźnik dla pojazdów 

osobowych [g/km] 
Wskaźnik dla pojazdów 

ciężarowych [g/km] 
NOx 0,18928 3,45406 
benzen 0,00432 0,02200 
CO 1,53130 1,04446 
Pył PM10 0,00443 0,13379 
SO2 0,00677 0,01936 

 

Założono, że udziały emisji ditlenku azotu w tlenkach azotu i udział pyłu 

PM10 w pyle ogółem wynosi 100 %. Pył PM 2.5 stanowi 93 % pyłu PM10. 

Emisję godzinową, a na jej podstawie roczną, obliczono za pomocą 

wzoru: 

E = Wi x L x Ni x k/ 1000 [kg/h] 

gdzie: E – emisja substancji [kg/h], 

Wi – wskaźnik emisji substancji i [g/km], 

L – długość odcinka drogi [km], 

Ni – natężenie ruchu pojazdów i [pojazdy rzeczywiste/h] 

k – współczynnik bezwymiarowy 0,95 
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Emisja z ruchu pojazdów 2920 godzin w ciągu całego roku. Ruch 

pojazdów obliczono na podstawie trzech odcinków drogi A – emitor E61, B – 

emitor E62 i C – emitor E63: 

1) odcinek A dla emitora E61: 

 długość 334,7 m (wjazd i wyjazd), 

 ruch: 4 kursy/h ( wjazd i wyjazd łącznie), 

 czas ruchu 2920 h/rok, 

 program komputerowy rozstawia emitory co 10 m. 

 
 

Tabela 14 Emisja z ruchu pojazdów po drodze A – Emitor E-61 

Substancja Emisja godzinowa [kg/h] Emisja roczna [Mg/rok] 

NO2 0,0087862 0,025656 

CO 0,0026568 0,007758 

pył PM10 0,0003403 0,000994 

SO2 0,0000492 0,000144 

benzen 0,0000560 0,000163 

pył PM 2,5 0,0003165 0,000924 

2) odcinek B dla emitora E62: 

 długość 814,9 m (wjazd i wyjazd), 

 ruch: 16 kursów/h ( wjazd i wyjazd łącznie), 

 czas ruchu 2920 h/rok, 

 program komputerowy rozstawia emitory co 10 m. 

Tabela 15 Emisja z ruchu pojazdów po drodze B – Emitor E-62 

Substancja Emisja godzinowa [kg/h] Emisja roczna [Mg/rok] 

NO2 0,0427836 0,124928 

CO 0,0129372 0,037777 

pył PM10 0,0016572 0,004839 

SO2 0,0002398 0,000700 

benzen 0,0002725 0,000796 

pył PM 2,5 0,0015412 0,004500 
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3) odcinek C dla emitora E63: 

 długość 561,7 m (wjazd i wyjazd), 

 ruch: 16 kursów/h (wjazd i wyjazd łącznie), 

 czas ruchu 2920 h/rok, 

 program komputerowy rozstawia emitory co 10 m. 
 

Tabela 16 Emisja z ruchu pojazdów po drodze C - Emitor E-63 

Substancja Emisja godzinowa [kg/h] Emisja roczna [Mg/rok] 

NO2 0,0294902 0,086111 

CO 0,0089174 0,026039 

pył PM10 0,0011423 0,003335 

SO2 0,0001653 0,000483 

benzen 0,0001878 0,000548 

pył PM 2,5 0,0010623 0,003102 

 

Oddziaływanie na powietrze atmosferyczne 

Na terenie planowanego przedsięwzięcia źródłami emisji wprowadzanej 

do powietrza atmosferycznego będzie wentylacja obiektów chowu i hodowli: 

 emisja wytwarzana przez trzodę chlewną w budynkach, odprowadzana 

do atmosfery wentylacją mechaniczną – emitory E1-E54, 

 emisja ze zbiorników na gnojowicę – emitory E55-E56, 

 emisja pochodząca z agregatora prądotwórczego – emitor E57, 

 emisję z załadunku silosów zbożowych – emitory E58-E60, 

 emisje z ruchu pojazdów  – emitory E61-E63. 

Obliczenia najwyższych ze stężeń maksymalnych dla zanieczyszczeń 

w powietrzu [Smm] i odległości emitora od punktu ich występowania [Xmm] 

określono przy pomocy programu Operat FB, który wykazuje pełną analizę 

stanu zanieczyszczenia powietrza zgodnie z referencyjnymi metodykami 

modelowania poziomów substancji w powietrzu według rozporządzenia 

Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości 

odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 16, poz. 87). 
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Kryterium oceny dla analizowanego terenu stanowią wartości 

dopuszczalne określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 

24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu 

(Dz. U. z 2012, poz. 1031). 

Tabela 17 Dopuszczalne wartości poziomów substancji w powietrzu 

Nazwa substancji 
(numer CAS) 

Okres uśrednienia wyników 
pomiarów 

Dopuszczalny poziom 
substancji w powietrzu 

(μg/m3) 
Dwutlenek azotud)  

(10102-44-0) 
jedna godzina 200 c) 

rok kalendarzowy 40 c) 

Dwutlenek siarki  
(7446-09-5) 

jedna godzina 350 c) 

24 godziny 125 c) 
rok kalendarzowy i pora 

zimowa (od 1 X do 31 III) 
20 e) 

Pył zawieszony 
PM 10 

24 godziny 50 c) 
rok kalendarzowy 40 c) 

Pył zawieszony 
PM2,5  rok kalendarzowy 

20c)j) 

25 c)k) 

20 c) k) 

Tlenek węgla (630-
08-0) 

osiem godzin) 10 000 c) i) 

c) poziom dopuszczalny ze względu na ochronę zdrowia ludzi 
d) suma dwutlenku azotu i tlenku azotu w przeliczeniu na dwutlenek azotu 
e) poziom dopuszczalny ze względu na ochronę roślin 
i) Maksymalna średnia ośmiogodzinna, spośród średnich kroczących, obliczanych co godzinę 
z ośmiu średnich jednogodzinnych w ciągu doby. Każdą tak obliczoną średnią 
ośmiogodzinną przypisuje się dobie, w której się ona kończy; pierwszym okresem 
obliczeniowym dla każdej doby jest okres od godziny 17.oo dnia poprzedniego do godziny 
1.oo danego dnia; ostatnim okresem obliczeniowym dla każdej doby jest okres od godziny 
16.oo do 24.oo tego dnia czasu środkowoeuropejskiego CET 

j) wartości do osiągnięcia do 2015 r. (I faza) 
k) wartości do osiągnięcia do 2020 r. (II faza) 

 

Dodatkowo w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 

2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji  

w powietrzu (Dz. U. Nr 16, poz. 87) określone zostały wartości odniesienia 

dla niektórych substancji w powietrzu. 

Ustalone w ww. rozporządzeniu wartości odniesienia dla substancji, 

jakie emitowane będą do powietrza ze źródeł emisji na terenie inwestycji, 

oraz okresy dla jakich uśrednione są wartości odniesienia, zestawiono 

w poniższej tabeli.  
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Tabela 18 Wartości odniesienia dla emitowanych substancji 

Nazwa substancji 
Wartości odniesienia (g/m3), uśrednione do okresu 

Oznaczenie numeryczne 
substancji (numer CAS) 

1 godziny 
roku 

kalendarzowego 

amoniak 7664-41-7 400 50 

benzen 71-43-2 30 5 

siarkowodór 77-83-06-4 20 5 

dwutlenek azotu 10102-44-0 200 40 

pył zawieszony PM10 - 280 40 

tlenek węgla 630-08-0 30 000 - 

dwutlenek siarki 7446-09-5 350 30 

 

Wartość odniesienia opadu pyłu ogółem, określona w w/w 

rozporządzeniu wynosi 200 g/(m2 x rok). 

Oddziaływanie przedmiotowego przedsięwzięcia na jakość powietrza 

określono na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 

26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji 

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

Współczynnik z0 (aerodynamicznej szorstkości terenu) ustalono 

z uwzględnieniem zasięgu o promieniu 50 × hmax = 50 x 6,5 = 325 m                  

na podstawie mapy topograficznej według rozdziału 2.3 ww. rozporządzenia.  

Zgodnie z aktualnym zagospodarowaniem na analizowany obszar 

składają się: 

 ok. 75 % lasy – z0 = 2,0, 

 ok. 25 % zabudowa średnia – z0 = 2,0. 

Do obliczeń przyjęto różę wiatrów dla najbliższego miasta Lublin. 

Układ współrzędnych o osi „X” skierowany jest w kierunku wschodnim, a osi 

„Y” w kierunku północnym. 

Z uwagi na fakt lokalizacji Gospodarstwa w Obszarze Chronionego 

Krajobrazu „Solec nad Wisłą”, obliczenia wykonano dla terenów 

uzdrowiskowych. 
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Zgodnie z ww. rozporządzeniem tło substancji, dla których określone 

są dopuszczalne poziomy w powietrzu, stanowi aktualny stan jakości 

powietrza określony przez właściwy inspektorat ochrony środowiska, jako 

stężenie uśrednione dla roku. 

Informację o aktualnym stanie zanieczyszczenia powietrza dla rejonu 

przedsięwzięcia przedstawiono jako załącznik nr 1.1. 

Dla pozostałych substancji tło uwzględnia się w wysokości 10 % 

wartości odniesienia uśrednionej dla roku. 

Pełny zakres obliczeniowy wykonano dla emitowanych do powietrza 

substancji, według obowiązującego rozporządzenia. 

Obliczenia wykonano w sieci punktów receptorowych rozmieszczonych 

na poziomie terenu, skok co 50 m. 

Wykonano obliczenia maksymalnych stężeń substancji w powietrzu, 

uśrednionych dla jednej godziny, z uwzględnieniem statystyki warunków 

meteorologicznych w każdym punkcie na powierzchni terenu i sprawdzono 

warunek: 

Smm  D1. 

gdzie: Smm – najwyższe ze stężeń maksymalnych substancji w powietrzu [µg/m3], 
D1 – wartość odniesienia substancji w powietrzu lub dopuszczalny poziom substancji               

w powietrzu uśrednione dla roku [µg/m3]. 

Obliczono w sieci obliczeniowej rozkład stężeń substancji w powietrzu, 

uśrednionych do roku i sprawdzono, czy w każdym punkcie na powierzchni 

terenu został spełniony warunek: 

Sa  Da - R 

gdzie: Sa – stężenie substancji w powietrzu uśrednione dla roku [µg/m3], 
Da – wartość odniesienia substancji w powietrzu lub dopuszczalny poziom substancji w 

powietrzu, uśrednione dla roku [µg/m3], 

R - tło substancji [µg/m3]. 

W odległości mniejszej niż 10 h od najwyższego emitora (10 x 6,5 = 

= 65 m) nie znajdują się wyższe niż parterowe budynki mieszkalne. 

W związku z powyższym nie uwzględniono w obliczeniach najbliższej 

zabudowy. 



Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na chowie i hodowli 
trzody chlewnej w cyklu zamkniętym w m. Chotcza – Józefów ANEKS NR 3 

 

 

52 
 

Z uwagi na niespełnienie kryterium na opad pyłu wykonano obliczenia 

opadu pyłu – wyniki w załączniku nr 1.2. 

W związku z powyższym wyczerpany został zakres obliczeń, 

zmierzających do ustalenia wpływu źródeł emisji na stan czystości powietrza, 

wynikający z obowiązujących aktów prawnych. 

Załącznik nr 1.2 przedstawia wyniki obliczeń komputerowych imisji. 

Wykonano mapy z lokalizacją emitorów (załącznik nr 1.3) i izoliniami stężeń 

godzinowych i rocznych dla wszystkich substancji – załączniki nr 1.4. 

Na podstawie wyników obliczeń komputerowych przeprowadzonych 

w programie Operat Fb oraz map z izoliniami stężeń substancji w powietrzu 

wykazano, że nie wystąpią przekroczenia wartości odniesienia                             

lub dopuszczalnych dla substancji emitowanych z planowanego 

przedsięwzięcia poza jego terenem. Ponadto stwierdzono, że roczny opad pyłu 

nie zostanie przekroczony na obszarach sąsiednich.  

Oddziaływanie odorowe 

Na terenie planowanego przedsięwzięcia potencjalnymi źródłami 

odorów będą budynki hodowlane oraz zbiorniki na gnojowicę. 

W celu eliminacji odorów, na terenie przedsięwzięcia zostanie 

zastosowany system PLOCHER, który ma na celu rozkład substancji 

organicznej, napowietrzenie gnojowicy, a tym samym redukcję odorów. 

System Plocher polega na przenoszeniu drogą niemagnetyczną  

w każdym czasie i miejscu pożądanej informacji energetycznej poprzez 

wykorzystanie katalizatora w formie czystego tlenu powodującego pożądaną 

aktywację naturalnych procesów biologicznych w ożywionej materii,  

nie wchodząc z tą materią w reakcje chemiczne. System Plocher pobudza 

bakterie tlenowe, co jednocześnie eliminuje bakterie beztlenowe  

o charakterystycznym, nieprzyjemnym zapachu. System Plocher w całości 

opiera się na prawach przyrody, czyli jest całkowicie bezpieczny i przyczynia 

się do biologizacji środowiska, a w odniesieniu do efektów ekonomicznych, 

stanowi o wysokim wskaźniku efektywności, co zostało już udowodnione  

w praktyce, w wielu fermach drobiu i trzody chlewnej. Dotyczy to zwłaszcza 

emisji amoniaku i siarkowodoru. 
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W celu eliminacji odorów Wnioskodawca będzie stosował następujące 

zabiegi: 

1) stosowanie produktów PLOCHER redukujących stężenia emisji 

amoniaku w chlewni średnio o ok. 54 % i siarkowodoru o ok. 66 % a także 

brak kożuchów na gnojowicy a stąd tlenowe przetwarzanie gnojowicy od 

początku hodowli, 

2) żywienie zwierząt - optymalizacja składu pasz:  

 obniżenie poziomu białka ogólnego w mieszankach; 

 stosowanie żywienia fazowego; 

 optymalizacja stosunku białka i aminokwasów do energii; 

 poprawa jakości białka (dobór komponentów mieszanek, białko 

idealne); 

 stosowanie dodatków czystych aminokwasów (uzupełnienie 

niedoborów); 

 preparowanie pasz (poprawa strawności i higieny pasz); 

 stosowanie dodatków paszowych (substancje antybakteryjne, enzymy 

paszowe – saponiny, probiotyki, kwasy organiczne – kwas benzoesowy 

(C7H6O2),  

3) zabiegi techniczne: 

 zamknięte zbiorniki na gnojowicę, 

 optymalizacja mikroklimatu pomieszczeń inwentarskich; 

 stosowanie wentylacji mechanicznej z recyrkulacją, która umożliwia 

wewnętrzny (zamknięty) obieg powietrza i zmniejsza wyrzut 

zanieczyszczeń powietrza do środowiska zewnętrznego, 

 lokalizacja fermy w otoczeniu lasu stanowiącego strefę izolacyjną  

i ochronną.  

System został opracowany i wdrożony do praktyki w 1980 r.  

w Niemczech przez Rolanda Plochera. PLOCHER, które uzyskały certyfikaty 

jakości: ECOCERT dla ekologii, DIN EN ISO 9001:2015 oraz wielu jednostek 

certyfikujących w Niemczech.  
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Odczucie zapachowe jest subiektywnym wrażeniem zależnym                     

od wrażliwości danej osoby. W Polsce nie ma uregulowanego stanu formalno-

prawnego w zakresie dopuszczalnych stężeń odorów w powietrzu 

atmosferycznym.  

Na podstawie otrzymanych obliczeń komputerowych oraz dokumentu 

dostępnego na stronie Ministerstwa Środowiska opracowanego przez 

Magdalenę Dziewę i współaut. w 2016 r. pt. „Lista substancji i związków 

chemicznych, które są przyczyną uciążliwości zapachowej” przeprowadzono 

analizę uciążliwości odorowej planowanego przedsięwzięcia na tereny 

sąsiednie. 

Tabela 19 Analiza uciążliwości odorowej planowanej fermy na tereny sąsiednie 

Substancja 
odorowa 

Max. stężenie godz. [µg/m3] 
poza terenem 

Wyczuwalność 
węchowa [µg/m3]* 

Zapach 

siarkowodór 0,86 0,71 
zapach zgniłych 

jaj 

*Na podstawie artykułu: lenntech.fr/table.htm - Substances Odorantes et seuil de detection, dostęp: 
09.2016 

Na mapie poniżej przedstawiono zasięg izolinii maksymalnej poza 

Gospodarstwem dla siarkowodoru i izolinii dla granicznej wyczuwalności 

węchowej tj. 0,71 µg/m3. 

 

Rysunek 1 Izolinie stężeń siarkowodoru dla sąsiedztwa Gospodarstwa 
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Izolinie stężeń siarkowodoru, wyczuwalne dla ludzi, będą nieznacznie 

wychodzi l y poza teren przedsięwzięcia. 

Najbliższa zabudowa mieszkaniowa o charakterze zagrodowym, 

względem planowanego przedsięwzięcia znajduje się od skrajnej granicy 

działki przedsięwzięcia o ok. 180 m, natomiast od budynków inwentarskich 

o ok. 370 m – działka nr ewid. 1170/1. W bezpośrednim sąsiedztwie 

przedsięwzięcia nie znajdują się domy mieszkalne. 

PROPOZYCJA EMISJI DOPUSZCZALNEJ DLA AMONIAKU DLA 

TAKICH SAMYCH LUB KRÓTSZYCH OKRESÓW I TYCH 

SAMYCH WARUNKÓW ODNIESIENIA, CO GRANICZNE 

WIELKOŚCI EMISYJNE TJ. W KG/STANOWISKO/ROK - ART. 

211 UST. 3 USTAWY POŚ 

Z uwagi na wykonane ponownie obliczenia emisji odniesiono się do 

emisji dopuszczalnej dla amoniaku. W tabeli poniżej przedstawiono 

propozycję emisji dopuszczalnej dla amoniaku, z uwzględnieniem emisji 

granicznej BAT-AEL dla obliczeń wykonanych w Aneks nr 3.  

Z poniższej tabeli wynika, że proponowane emisje graniczne – emisje 

dopuszczalne amoniaku będą zgodne z wymaganymi normami emisji 

granicznej BAT-AEL Konkluzji BAT dla emisji obliczonych w Aneksie nr 3. 
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Tabela 20 Propozycja emisji granicznej – emisji dopuszczalnej dla amoniaku z uzasadnieniem spełnienia standardu środowiska BAT-AEL 

Rodzaj 
zwierząt 

Liczba 
zwierząt 

Poziom obowiązujący 
BAT-AEL 

[kg/stanowisko/rok] 

Emisja roczna  
dla  budynku 
w odniesieniu 

do 
wskaźników 
BAT-AEL [kg] 

Wskaźniki 
przyjęte wg 
Dokumentu 

pomocniczego w 
sprawie ustalania 
wielkości emisji 

[kg/s-ko/rok] 

Emisja roczna  
dla  budynku w 
odniesieniu do 

przyjętych 
wskaźników  wg 

Dokumentu 
pomocniczego w 
sprawie ustalania 
wielkości emisji 

[kg] 

Emisja roczna z 
budynku po 

zastosowaniu 
PLOCEHER [kg] 

Średnia emisja 
graniczna z 

budynku Emisja 
roczna z 

budynku po 
zastosowaniu 
PLOCEHER 

[kg/szt] 

Emisja  graniczna  
[kg/stanowisko/rok] 

lochy  96 04-5,6 38-538 2,2 211,2 97,2 

1,2 

1,0 

prosięta (z 
lochami) 

1267 brak emisji granicznej 0 3,9 4941,3 2273 - 

warchlaki 1248 0,1-2,6 124,8-3244,8 1,4 1747,2 803,7 0,6 

SUMA DLA 
BUDYNKU 2611   162,8-3782,8   6899,7 3173,9 - 

knury 4 brak emisji granicznej 0 3,1 0 0 

1,0 

- 

lochy 
remontowe 

36 02-2,7 8-103 2,2 79,2 36,4 1,0 

lochy w 
strefie krycia 

i prośne 
344 0,2-2,7 68,8-928,8 2,2 756,8 348,1 1,0 

SUMA DLA 
BUDYNKU 384   762   836 384,6 1,0 

tuczniki 630 5,65 3560 3,5 2205 1014,3 1,6 1,6 

SUMA DLA 
BUDYNKU 630   3560   2205 1014,3  - 

RAZEM     259-9378   9940,7 4572,7  - 

*Na podstawie tabeli 2.1  DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2017/302 z dnia 15 lutego 2017 r. ustanawiająca konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik 
(BAT) w odniesieniu do intensywnego chowu drobiu lub świń zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE 
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3. Należy ponownie przeanalizować wielkości emisji amoniaku 
wyrażonej w kg/stanowisko/rok - zgodnie z art. 3 ust. 4a 
ustawy POŚ przez graniczne wielkości emisji rozumie się 
najwyższe z określonych w konkluzjach BAT wielkości emisji 
powiązane z najlepszymi dostępnymi technikami, 
uzyskiwane w normalnych warunkach eksploatacji z 
wykorzystaniem najlepszej dostępnej techniki lub 
kombinacji najlepszych dostępnych technik. W związku z 
tym, nie należy traktować podanego w konkluzjach BAT 
poziomu emisji związanego z najlepszymi dostępnymi 
technikami (BAT-AEL) jako wskaźnika do obliczenia 
wielkości emisji, ale uznać za graniczną wielkość emisyjną, 
której prowadzący instalację nie może przekroczyć. Emisję 
amoniaku należy obliczyć w oparciu o inne wypracowane 
wskaźniki emisji i wykazać, że poziom BAT-AEL zostanie 
dotrzymany oraz przedstawić propozycję emisji 
dopuszczalnej dla amoniaku dla takich samych lub 
krótszych okresów i tych samych warunków odniesienia, co 
graniczne wielkości emisyjne tj. w kg/stanowisko/rok (art. 
211 ust. 3 ustawy POŚ); 

Wskaźniki emisji dla amoniaku przyjęto na podstawie „Dokumentu 

pomocniczego w sprawie ustalania wielkości emisji pochodzących z hodowli 

trzody chlewnej i drobiu” dostępnego na stronie Głównego Inspektoratu 

Ochrony Środowiska. 

Wskaźniki emisji dla hodowli na ruszcie, na podstawie tabeli 2.9.3 w/w 

Dokumentu pomocniczego… : 

 NH3 – 1,4 kg NH3/miejsce/rok (tucz wstępny - warchlak), 

 NH3 – 3,5 kg NH3/miejsce/rok (tucz właściwy - tucznik). 

Ponadto przyjęto: 

 NH3 dla loch – 2,2 kg NH3/miejsce/rok, 

 NH3 dla prosiąt – 3,9 kg NH3/miejsce/rok, 

 NH3 dla knurów – 3,1 kg NH3/miejsce/rok. 

Art. 211 ust. 3 Ustawy POŚ dotyczy propozycji emisji dopuszczalnej w 

pozwoleniu zintegrowanym. Na etapie Raportu OOŚ w tabeli nr 20 

przedstawiono propozycję emisji dopuszczalnej dla amoniaku. 
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4. Należy przedstawić aktualny stan jakości powietrza. Zgodnie 
z metodyką referencyjną w analizie oddziaływania 
przedmiotowej instalacji na stan jakości powietrza należy 
uwzględnić tło substancji; 

W załączniku nr 1.1 Aneksu nr 3 do Raportu przedstawiono aktualny 

stan jakości powietrza oraz uwzględniono go analizie oddziaływania  

na środowisko. 

5. Brak przedstawienia prawidłowych obliczeń rozkładu stężeń 
substancji w powietrzu wykonanych w programie 
obliczeniowym z uwagi na rozbieżność pomiędzy danymi 
obliczonymi i przedstawionymi w raporcie, a danymi 
wprowadzonymi do programu obliczeniowego, na podstawie 
których zostały wygenerowane izolinie stężeń 
dopuszczalnych dla poszczególnych substancji, należy 
ponownie wykonać obliczenia emisji i rozprzestrzeniania się 
zanieczyszczeń w powietrzu; 

W Aneksie nr 3 naniesiono poprawkę w zakresie właściwego 

wprowadzenia emisji zanieczyszczeń do programu komputerowego 

i wygenerowano izolinie stężeń dla poszczególnych substancji. 

6. Należy wykazać dla jakiej prędkości przyjęto wskaźniki do 
obliczenia emisji związane z ruchem pojazdów po terenie 
planowanej inwestycji; 

Wskaźniki przyjęto dla prędkości 10-15 km/h. Przyjęto wskaźniki 

odpowiednio wyższe niż dla 20 km/h z uwagi na większe zanieczyszczenie 

powietrza przy niższych prędkościach. 

7. Należy uwzględnić w tabelach nr. 11 Emisja z 
poszczególnych budynków oraz nr. 13 Emisje dla 
poszczególnych kategorii wiekowych w budynkach, 
zawartych na str. 52 i 57 raportu ooś, wielkości emisji: 
siarkowodoru , pyłu zawieszonego PM10. pyłu zawieszonego 
PM 2,5 dla prosiąt od loch; 

W Aneksie nr 3 uwzględniono emisje siarkowodoru , pyłu zawieszonego 

PM10. pyłu zawieszonego PM 2,5 dla prosiąt od loch. 
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8. Należy uwzględnić liczbę sztuk prosiąt w maksymalnej 
wielkości obsady dla budynku nr 1 oraz ponownie obliczyć 
wielkość emisji i przeprowadzić modelowanie 
rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w powietrzu; 

Uwagę uwzględniono w punkcie 2 w dziale II ochrony powietrza 

niniejszego Aneksu nr 3. 

9. Należy uwzględnić i wyjaśnić rozbieżności pomiędzy 
informacjami zawartymi w treści raportu ooś a 
przedstawionymi w załączniku graficznym nr 4.3 raportu 
ooś dla emitora E57 agregatu prądotwórczego oraz 
jednoznacznie określić parametry emitora agregatu 
prądotwórczego a także emitory silosów. 

W Aneksie nr 3 naniesiono poprawkę w zakresie parametrów i 

lokalizacji agregatu prądotwórczego. 

Do obliczeń emisji pyłów przyjęto wariant najbardziej niekorzystny  

tj. napełnianie trzech silosów jednocześnie tj. E58, E59 i E60. W związku  

z powyższym nie zastosowano emitorów zastępczych ale dla uproszczenia 

przyjęto, że silosy oznaczone jako emitory będą napełniane w ciągu całego 

roku. Emisja godzinowa jest taka sama dla wszystkich emitorów silosów, 

wysokość emitora również jest ta sama, czas pracy w roku jest ten sam – 

dobrany na podstawie zapotrzebowanie na zboże poszczególnych kuchni 

paszowych. Odległości pomiędzy skrajnymi dwoma silosami przyjętymi jako 

emitory wynosi maksymalnie ok. 12,5 m. 
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III W zakresie gospodarki wodno-ściekowej: 
1. Przedstawić sposób monitorowana jakości (chemicznej i 

bakteriologicznej) wody przeznaczonej do pojenia zwierząt; 

Monitoring jakości chemicznej i bakteriologicznej wody przeznaczonej 

do pojenia zwierząt nie jest unormowany prawnie. 

Sposób monitoringu poboru wody jakości wody określa rozporządzenie 

Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody 

przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017 poz. 2294). 

Zgodnie z §  3.  ust. 1. ww. rozporządzenia woda jest zdatna do użycia, 

jeżeli jest wolna od mikroorganizmów chorobotwórczych i pasożytów w liczbie 

stanowiącej potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego, wszelkich 

substancji w stężeniach stanowiących potencjalne zagrożenie dla zdrowia 

ludzkiego oraz nie wykazuje agresywnych właściwości korozyjnych i spełnia 

wymagania: 

1) mikrobiologiczne określone w części A załącznika nr 1 do 

rozporządzenia; 

2) chemiczne określone w części B załącznika nr 1 do rozporządzenia. 

Z uwagi na średnie dobowe zapotrzebowanie na wodę Gospodarstwa 

na poziomie (92,34 m3/d) < 100 m3/d proponuje się prowadzić monitoring 

jakości chemicznej i bakteriologicznej wody przeznaczonej do pojenia 

zwierząt z częstotliwością nie rzadziej niż 2 próbki na rok dla parametrów 

grupy A i 1 próbkę na 2 lata dla parametrów grupy B. 
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2. Należy podać zużycie wody do pojenia zwierząt w zależności 
od ich masy ciała lub okresu produkcyjnego (tuczniki: 25-40 
kg, 40-70 kg, powyżej 70 kg, młode loszki, lochy: od 
zasuszenia do 85 dnia ciąży, od 85 dnia ciąży do 
wyproszenia, karmiące) w wielkości (l/dzień/szt.); Ponadto w 
bilansie zużycia wody na poszczególne cele instalacji 
powinna zostać uwzględniona ilość wody wykorzystywanej 
na potrzeby przygotowywania pokarmu tzw. „zupy krem"; 

 

Bilans zapotrzebowania na wodę wykonano w oparciu o Dokument 

Referencyjny o Najlepszych Dostępnych Technikach dla Intensywnego 

Chowu Drobiu i Świń wydany przez Ministerstwo Środowiska w 2005 r. w 

którym określono zapotrzebowanie na wodę poszczególnych kategorii 

zwierząt oraz rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 

r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody (Dz. U. Nr 8, poz. 

70). 

Szczegółowe wyliczenia przedstawiono w raporcie ooś, w Tabeli 6 

Zapotrzebowanie na wodę. 

W bilansie zużycia wody została uwzględniona całkowita ilość wody 

wykorzystywanej na potrzeby produkcji zwierzęcej, w tym przygotowywania 

pokarmu tzw. „zupy krem. 

Tabela 21 Zapotrzebowanie na wodę do picia zwierząt 

Wyszczególnienie Zapotrzebowanie 
maksymalne dobowe 
i max godzinowe* 

m3/h 

Zapotrzebowanie 
średnie dobowe 

m3/d 

Zapotrzebowanie 
roczne dop. 

m3/rok 

Pojenie zwierząt 95,91 m3/d 87,19 31 388,04 
Cele socjalno-bytowe 0,17 m3/d 0,15 54,00 
Mycie kojców 5,0 m3/d 5,0 60 
RAZEM 
Max godzinowe 

101,08 m3/d  
4,3 m3/h  

92,34 31 502,04 

 

W związku z powyższym bilans zapotrzebowania na wodę pozostaje na 

tym samym poziomie co  przedstawiono go w Raporcie OOŚ. 

 



Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na chowie i hodowli 
trzody chlewnej w cyklu zamkniętym w m. Chotcza – Józefów ANEKS NR 3 

 

 

62 
 

3. W raporcie ooś należy przedstawić informacje o sposobie 
zagospodarowania ścieków popłucznych ze stacji 
uzdatniania wody oraz opis metod prognozowania 
oddziaływań na środowisko zastosowanych przez 
wnioskodawcę, jeżeli ujęcie wody podziemnej będzie 
wyposażone w SUW. 

W ramach planowanego przedsięwzięcia, na żadnym z etapów 

projektowania, nie była i nie jest w chwili obecnej planowana do realizacji 

stacja uzdatniania wody. 

W związku z powyższym nie zachodzi konieczność analizy 

oddziaływania na środowisko instalacji, która nie zostanie wykonana w 

wyniku realizacji inwestycji. 

W raporcie ooś oraz aneksach do ww. opracowania przedstawiono 

oddziaływania, które będą występować w związku z realizacją i eksploatacją 

przedsięwzięcia w planowanej do realizacji formie co wyczerpuje wymagania 

wynikające z art. 66 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu 

informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 

środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 

r., poz. 283 ze zm.). 
 

4 Załączniki 

1. Oddziaływanie na powietrze atmosferyczne: 

1.1. Informacja o aktualnym stanie zanieczyszczenia powietrza, 

1.2. Wyniki obliczeń komputerowych imisji, 

1.3. Mapa z lokalizacją emitorów, 

1.4. Rozkład izolinii stężeń maksymalnych i średnich rocznych dla 

wszystkich substancji, 

1.5. Zaświadczenie o redukcji emisji amoniaku i siarkowodoru firmy 

PLOCHER, 

1.6 Tok obliczeniowy dla każdego z budynków i każdego z emitorów  

emisji z chowu i hodowli na terenie Gospodarstwa, 

2. Plan zagospodarowania terenu z obsadą dla poszczególnych budynków, 

skala 1:2500. 

                                           Lublin, 18.11.2020 r., Anna Żurawska 


