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1  WPROWADZENIE 

Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na 

chowie i hodowli trzody chlewnej w cyklu zamkniętym w m. Chotcza – 

Józefów został wykonany w celu uzyskania decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach. 

Przedsięwzięcie obejmuje działki nr ewid.: 1065/1, 1066, 1105/1, 

1109, 1110/1, 1111/1, 1111/2, 1108/2, 1107/2, 1106, 1064/1, 1065/2, 

1064/4, 1104, 1103, 1102, 1101/1, 1100/1, 1112, 1113/1 obręb Chotcza-

Józefów gm. Chotcza, powiat lipski, woj. mazowieckie. 

Przedsięwzięcie będzie polegało na chowie i hodowli trzody chlewnej                

w cyklu zamkniętym dla 7127 stanowisk, tj. 633,45 DJP oraz budowie                    

2 zbiorników na gnojowicę o pojemności 2 500 m3 każdy, zaplecza socjalnego 

oraz łącznika dla dwóch budynków – budynku porodówki i budynku loch 

prośnych, utwardzenia dróg dojazdowych. 

Przewiduje się zabudowę o powierzchni nie przekraczającej 5000 m2. 

Teren przedsięwzięcia jest zlokalizowany w Obszarze Chronionego Krajobrazu 

„Solec nad Wisłą”. 

Dla terenu przedsięwzięcia brak jest Miejscowego Planu 

Zagospodarowania Przestrzennego. Wg pisma Urzędu Gminy Chotcza 

(załącznik nr 2), w nieobowiązującym planie zagospodarowania 

przestrzennego ww. działki miały przeznaczenie usługowo - produkcyjno - 

rolne. Obowiązujące studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Chotcza nie zmienia przeznaczenia                                     

dla przedmiotowych działek. 

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 

2019 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać                     

na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839) analizowane przedsięwzięcie 

zostało zaliczone do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać 

na środowisko zgodnie z § 2, ust. 1, pkt 51, lit. b - chów lub hodowla (…) 

zwierząt w liczbie nie mniejszej niż 210 DJP – przy czym za liczbę DJP 

przyjmuje się maksymalną możliwą obsadę zwierząt; współczynniki 
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przeliczeniowe sztuk zwierząt na DJP są określone w załączniku                           

do rozporządzenia.  

Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko został 

sporządzony zgodnie z art. 66 ustawy z dnia 3 października 2008 roku 

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 z późn. zm.) w celu uzyskania 

przez Wnioskodawcę decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania 

terenu. 

Zgodnie z art. 72 ww. ustawy decyzja o środowiskowych 

uwarunkowaniach jest niezbędna przed uzyskaniem decyzji o warunkach 

zabudowy i zagospodarowania terenu. 

Wnioskodawcą, ubiegającym się o uzyskanie decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach jest: 

Gospodarstwo Rolne Teodozja Amanowicz 

Dobrosławów 43, 24 – 100 Puławy  

Wykonawcą Raportu o oddziaływaniu na środowisko jest firma: 

Eko Usługi Anna Żurawska 

ul. Relaksowa 14/97, 20-819 Lublin 

1.1 Źródła informacji stanowiące podstawę do sporządzenia raportu 

oraz podstawa prawna 

– Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska 

(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.), 

– Ustawa z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji 

o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 

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

r., poz. 283 z późn. zm.), 

– Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (t.j. Dz. U. z 2020 r. 

poz. 797 z późn. zm.), 

– Ustawa z dnia 27 lipca 2017 roku Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 

310 z późn. zm.), 

– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 

2020 r. poz. 55 z późn. zm.), 
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– Ustawa z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece                      

nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 282 z późn. zm.), 

– Ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Obwieszczenie 

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zużytym sprzęcie 

elektrycznym i elektronicznym Dz. U. z 2019 r. poz. 1895), 

– Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie 

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 1839), 

– Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie 

katalogu odpadów (Dz. U. 2020 r. poz. 10), 

– Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. 

w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014 

r. poz. 112 z późn. zm.), 

– Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie 

zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wymagań 

w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości 

pobieranej wody (Dz. U. z 2019 r. poz. 2455 z późn. zm.), 

– Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. 

w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu 

(Dz. U. Nr 16, poz. 87), 

– Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r.                         

w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2012 r. 

poz. 1031), 

– Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie 

rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji 

niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu 

o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii 

przemysłowej (Dz. U. 2016 r., poz. 138 z późn. zm.), 

– Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 lutego 2010 

r. w sprawie wymagań i sposobu postępowania przy utrzymaniu 

gatunków zwierząt gospodarskich, dla których normy ochrony zostały 

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

– Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r.                        

w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne 

zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo 

środowiska jako całości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1169), 
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– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. 

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

70), 

– Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2015 r.                      

w sprawie listy rodzajów odpadów, które posiadacz odpadów może 

przekazywać osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym 

niebędącym przedsiębiorcami, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku 

(Dz. U. z 2016 r., poz. 93), 

– Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 7 października 2019 r.                     

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra 

Środowiska w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania 

wybranych frakcji odpadów (Dz. U. z 2019 r. poz. 2028, z późn. zm.), 

– Ustawa z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu (Dz. U. 2020 poz. 

1069 z późn. zm.), 

– Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 czerwca 2008 

r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o nawozach 

i nawożeniu (Dz. U. z 2008 r. Nr 119, poz. 765 z późn. zm.), 

– Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 września 2019 

r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowego sposobu stosowania 

nawozów oraz prowadzenia szkoleń z zakresu ich stosowania (t.j.: Dz. U. 

z 2019 r. poz. 1826 z późn. zm.), 

– Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2005 r. w sprawie 

szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na 

dostosowanie gospodarstw rolnych do standardów Unii Europejskiej 

objętej planem rozwoju obszarów wiejskich (Dz. U. 2005 nr 17, poz. 142 

z późn. zm.), 

– Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie 

przyjęcia "Programu działań mających na celu zmniejszenie 

zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz 

zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu" (Dz.U. 2020 poz. 243), 

– Rozporządzenie  Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 sierpnia 2017 

r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze zwierząt 

gospodarskich (Dz. U. z 2017 r. poz. 1692), 

–  Dyrektywa Rady 98/58/WE z dnia 20 lipca 1998 r. dotyczącej ochrony 

zwierząt gospodarskich (Dz. U. UE. L. z 1998 r. Nr 221, poz. 23), 

– Opracowanie ze strony internetowej Ministerstwa Środowiska „Lista 

substancji i związków chemicznych, które są przyczyną uciążliwości 
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zapachowej” opracowane przez Magdalenę Dziewę i współautorów  

w 2016 r., 

– Mapa Głównych Zbiorników Wód Podziemnych, Państwowy Instytut 

Geologiczny, marzec 2009 r., 

– Plan Gospodarowania Wodami na obszarze dorzecza Wisły 

(Dz. U. z 2016 r., poz. 1911), 

– Internetowy Atlas Polski, Instytut Geografii i Przestrzennego 

Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk, 

– „Geografia regionalna Polski”, J. Kondracki, 2000 r., PWN, 

– Mapa Geologiczna Polski, Państwowy Instytut Geologiczny, Warszawa, 

2006 r., 

–  „Efekt cieplarniany – CO2?”, M. Miłek, Biuletyn Urzędu Regulacji 

Energetyki nr 4/2008, 

– „Wytyczne dla kierowników projektów: uodpornienie wrażliwych 

inwestycji na zmianę klimatu” (http://www.klimada.mos.gov.pl), 

– „Łagodzenie zmian klimatu i adaptacja do zmian klimatu w ocenie 

oddziaływania na środowisko”, Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, 

– „Opracowanie charakterystyk emisji zanieczyszczeń z silników 

spalinowych pojazdów samochodowych”, Z. Chłopka, Warszawa, 

kwiecień 2007 r., 

– „KRAJOWY RAPORT INWENTARYZACYJNY 2014 Inwentaryzacja gazów 

cieplarnianych w Polsce dla lat 1988-2012”, Krajowy Ośrodek 

Bilansowania i Zarządzania Emisjami, Warszawa, maj 2014 r., 

– Inwentaryzacja przyrodnicza wykonana w 2018 r. przez AJDAR Sp. z o.o. 

Aleksandra Mitura Augustowo 6, 86-022 Dobrcz, 

– Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla Instytutu 

dydaktyczno-hodowlanego opracowany w 2018 r. przez AJDAR 

Aleksandra Mitura, Augustowo 6, 86 - 022 Dobrcz, 

– Dane i materiały Wnioskodawcy, 

– dokumenty strategiczne określające odniesienie się do celów 

środowiskowych istotnych z punktu widzenia realizacji przedsięwzięcia. 
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2 OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA 

2.1 Usytuowanie przedsięwzięcia 

Przedsięwzięcie obejmuje działki nr ewid.: 1065/1, 1066, 1105/1, 

1109, 1110/1, 1111/1, 1111/2, 1108/2, 1107/2, 1106, 1064/1, 1065/2, 

1064/4, 1104, 1103, 1102, 1101/1, 1100/1, 1112, 1113/1 obręb Chotcza-

Józefów gm. Chotcza, powiat lipski, woj. Mazowieckie. 

Planowana obsada na terenie Gospodarstwa obejmie 7127 stanowisk, 

tj. 633,45 DJP. Teren przewidziany pod przedsięwzięcie obejmuje 

powierzchnię ok. 13,0855 ha. Jako teren przewidziany pod przedsięwzięcie 

uznano działki, na których znajdują się obiekty inwentarskie a także działki, 

na których są zlokalizowane drogi technologiczne i obiekty związane 

technologicznie z przedsięwzięciem. Prace budowlane nie przekroczą 

powierzchni 0,5 ha.  

Hodowla będzie prowadzona w cyklu zamkniętym, w systemie 

rusztowym.  

Gmina Chotcza nie posiada Miejscowego Planu Zagospodarowania 

Przestrzennego. Zaświadczenie o braku Miejscowego Planu 

Zagospodarowania Przestrzennego przedstawiono w załączniku nr 5.  

Według pisma Urzędu Gminy Chotcza (załącznik nr 3) dotyczącym 

przeznaczenia działek przeznaczonych pod przedsięwzięcie,  

w nieobowiązującym planie zagospodarowania przestrzennego ww. działki 

miały przeznaczenie usługowo - produkcyjno - rolne. Obowiązujące studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Chotcza 

nie zmienia przeznaczenia dla przedmiotowych działek. 

Omawiany obszar charakteryzuje się specyficznym krajobrazem.                   

Jest to teren po byłym Państwowym Gospodarstwie Rolnym (PGR), otoczony 

lasami, ogrodzony betonowym płotem wysokości ok. 2 m.  

Dojazd do Gospodarstwa odbywać się będzie z drogi powiatowej,  

od strony zachodniej. Wnioskodawca przewidział 2 wjazdy na teren fermy: 

− wjazd „czysty” do transportu zwierząt i paszy, 
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− wjazd „brudny” - do transportu gnojowicy, odpadów w tym sztuk padłych 

oraz ścieków. 

Otoczenie przedsięwzięcia stanowią w większości tereny leśne,  

od południa - pola uprawne. 

Najbliższa zabudowa zakwalifikowana do zabudowy zagrodowej 

oddalona jest od granicy skrajnej działki inwestycyjnej o ok. 180 m, 

natomiast od budynków inwentarskich o ok. 370 m – działka nr ewid. 

1170/1. 

2.1.1 Różnorodność biologiczna terenu 

Inwentaryzacja przyrodnicza dla działek 1064/2,1065/2, 1066, 

1099/5, , 1101/1, 1102, 1103, 1104, 1105/1, 1105/2, 1106, 1107/1, 

1107/2, 1108/1, 1108/2, 1109, 1110/1, 1110/2, 1111/1, 1111/2, 1064/1, 

1065/1, 1112 obręb Chotcza – Józefów, gm. Chotcza, powiat lipski, woj. 

mazowieckie została przeprowadzona w lipcu 2018 r.. Inwentaryzacja z 2018 

r. odpowiada stanowi faktycznemu, poza gniazdami ptaków i obserwacją 

gadów, których nie zinwentaryzowano na terenie przedsięwzięcia. Została 

ona potwierdzona wizjami terenowymi: jedną w czerwcu, jedną w sierpniu i 

jedną we wrześniu 2019 r.  

Opis w zakresie przyrody został wykonany przez dr Roberta Rozwałkę 

(biolog zoolog) i dr Wiolettę Wawer (biolog botanik) oraz dr Ewelinę Szwaj 

(nauki przyrodnicze) przy współpracy z Kierownikiem zespołu Raportu OOŚ. 

Okres badań został wybrany jako optymalny, w sezonie wegetacyjnym, 

co dało możliwość uzyskania miarodajnych wyników. Charakter terenu 

zmienionego antropogenicznie, szczelnie ogrodzonego, w tym wewnątrz 

odseparowanego przedsięwzięcia, nie wymaga intensywnych badań 

przyrodniczych. 

W zależności od badanej grupy organizmów stosowano różne metody 

obserwacji. Dane florystyczne zbierane były metodą marszrutową, pokonując 

przemarszem transekt na działkach odseparowanych ogrodzeniem, w tym 

terenu przedsięwzięcia. Transekt został tak poprowadzony, aby rozpoznać 

pełną różnorodność biologiczną terenu. Transekt objął również istniejące 

budynki inwentarskie (gniazda ptasie). Obecność zwierząt, w tym ssaków, 
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ptaków, gadów, płazów oraz bezkręgowców (owadów, pajęczaków) 

stwierdzano metodą eksploracji terenu. Mapę z przebiegiem transeptu 

przedstawiono poniżej. 

 

Rysunek 1 Mapa z terenem inwentaryzowanym 

Należy znaczyć, że teren badań (ok. 15 ha) był większy niż teren 

przedsięwzięcia (ok. 11 ha). Teren badany jest ogrodzony, tj. szczelnie 

odizolowany od obszaru otaczającego chlewnię, stanowiącego lasy.  

Informacji o stanie zasiedlenia terenu inwestycyjnego przez zwierzęta 

poszukiwano przez:  

− poszukiwanie odchodów i miejsc żerowania,  

− śledzenie występowania tropów pozostawionych na ziemi,  

− poszukiwano potencjalnych szczątków zabitych zwierząt,  

− szukanie wypluwek ptaków drapieżnych na podstawie, których można 

było oznaczyć gatunek małych ssaków,  

− szukanie nor wykopanych przez ssaki,  
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− obecność ptaków odnotowywano na podstawie obserwacji 

bezpośrednich i głosowych,  

− poszukiwano gniazd jak i pozostałości po potencjalnym wylęgu, 

− rozpoznawanie terenów podmokłych. 

FLORA 

W terenie korzystano z mapy topograficznej, mapy ewidencyjnej w skali 

1:5000. W terenie posługiwano się sprzętem optycznym (lornetka), aparatem 

fotograficznym. Wizja terenowa miała na celu stwierdzenie lub wykluczenie 

występowania przedstawicieli flory i fauny objętych prawną ochroną 

gatunkową. 

Wykaz gatunków roślin: 
Babka lancetowata Plantago lanceolata 
Babka zwyczajna Plantago major 
Bniec biały Melandrium album 
Bodziszek drobny Geranium pusillum  
Bylica piołun Artemisia absinthium 
Bylica pospolita Artemisia vulgaris  
Chaber bławatek Centaurea cyanus 
Chwastnica jednostronna Echinochloa crus-galli 
Cykoria podróżnik Cichorium intybus 
Czerwiec roczny Scleranthus annuus 
Dziewanna pospolita Verbascum nigrum 
Dziurawiec zwyczajny Hypericum perforatum 
Firletka poszarpana Lychnis flos-cuculi 
Glistnik jaskółcze ziele Chelidonium majus 
Gwiazdnica pospolita Stellaria media 
Iglica pospolita Erodium cicutarium 
Jastrun właściwy Leucanthemum vulgare 
Jastrzębiec kosmaczek Hieracium pilosella 
Komosa biała Chenopodium album 
Koniczyna biała Trifolium repens 
Konyza kanadyjska Conyza canadensis 
Krwawnik pospolity Achillea millefolium 
Kupkówka pospolita Dactylis glomerata 
Lepnica rozdęta Silene vulgaris 
Lepnik zwyczajny Lappula squarrosa 
Lnica pospolita Linaria vulgaris 
Łoboda rozłożysta Atriplex patula 
Macierzanka zwyczajna Thymus pulegioides 
Marchew zwyczajna Daucus carota 
Maruna bezwonna Matricaria perforata 
Mietlica pospolia Agrostis capillaris 
Mniszek pospolity Taraxacum officinale 
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Ostrożeń polny Cirsium arvense 
Pięciornik gęsi Potentilla anserina 
Pięciornik kurze ziele Potentilla erecta 
Powój polny Convolvulus arvensis 
Przymiotno białe Erigeron annuus 
Przytulia czepna Galium aparine 
Przytulia właściwa Galium verum 
Psianka słodkogórz Solanum dulcamara 
Pszonak drobnokwiatowy Erysimum cheiranthoides 
Pyleniec pospolity Berteroa incana 
Rajgras wyniosły Arrhenatherum elatius 
Rdest plamisty Polygonum persicaria 
Rdest ptasi Polygonum aviculare 
Rdestówka powojowata Fallopia convolvulus 
Rogownica polna Cerastium arvense 
Rogownica pospolita Cerastium holosteoides 
Rumian polny Anthemis arvensis 
Skrzyp polny Equisetum arvense 
Sporek polny Spergula arvensis 
Starzec zwyczajny Senecio vulgaris 
Szczaw zwyczajny Rumex acetosa 
Szczotlicha siwa Corynephorus canescens 
Tasznik pospolity Capsella bursa-pastoris 
Wiesiołek dwuletni Oenothera biennis 
Włośnica zielona Setaria virdis 
Wrotycz zwyczajny Tanacetum vulgare 
Wyka kosmata Vicia villosa 
Wyka ptasia Vicia cracca 
Wyka wąskolistna Vicia angustifolia 
Życica trwała Lolium perenne 
 
Każdy z odnotowanych gatunków charakteryzuje się stabilnym stanem 

populacji w kraju i nie jest objęty działaniami ochronnymi. Rośliny 

naczyniowe w miejscu planowanej inwestycji ulegają bardzo łatwemu 

rozproszeniu, mają małe wymagania siedliskowe i są powszechnie spotykane 

w całym kraju.  

Od strony drogi powiatowej odnotowano drzewa i krzewy 

następujących gatunków: 

Dąb szypułkowy Quercus robur 
Klon zwyczajny Acer platanoides 
Klon polny Acer campestre 
Klon jesionolistny Acer negundo 
Lipa drobnolistna Tilia cordata 
Sosna zwyczajna Pinus sylvestris 
Topola Populus sp. 
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Bez czarny Sambucus nigra 
Czeremcha amerykanska Prunus serotina 
Głóg Crataegus sp. 
Jarząb zwyczajny Sorbus aucuparia 
Robinia akacjowa Robinia pseudoacacia 

Na terenie inwestycyjnym nie odnotowano drzew ani krzewów objętych 

ochroną gatunkową na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska                 

z dn. 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin (Dz. U.  

z 2014 poz. 1409). 

Gatunki te posiadają szereg cech ułatwiających kolonizację: szybki 

wzrost, produkcja licznych nasion niewielkich rozmiarów, duże możliwości 

dyspersji. Mają one małe wymagania w stosunku do żyzności gleby                         

i temperatury otoczenia oraz zazwyczaj duże wymagania świetlne. Dzięki tym 

cechom mogą śmiało konkurować o przestrzeń z roślinami zielnymi. 

Odznaczają się przy tym szybką reprodukcją, zwiększając w krótkim czasie 

wielokrotnie swoją populację. 

Mchy i porosty: 
Krótkosz wyblakły Brachythecium albicans  
Szroniak siwy Racomitrium canescens 
Tarczownica bruzdkowana Parmelia sulcata 
Złotorost ścienny Xanthoria parietina 

Wyżej wymienione gatunki zaliczane są do pospolitych w skali kraju              

i nie są objęte ochroną na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska z 

dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin (Dz. U. 

2014 poz. 1409). 

Na terenie inwentaryzowanym nie zidentyfikowano grzybów. 

Teren przeznaczony pod przedsięwzięcie posiada glebę piaszczystą, 

ubitą przez ciężkie pojazdy poruszające się dawniej po terenie fermy.                      

Na skutek ciągłego „ubijania” gleby ciężkimi pojazdami, została ona             

w przeszłości zniszczona i „wyjawiona”, skąd z uwagi na brak substancji 

mineralnych nie stanowi dogodnego środowiska dla wzrostu i rozwoju roślin.  

Charakter terenu przedsięwzięcia jest mało zróżnicowany                          

pod względem fitosocjologicznym – podłoże jest bardzo suche i piaszczyste               

z mało wymagającymi roślinami charakterystycznymi dla ubogich gleb 

piaszczystych oraz z domieszką gatunków ruderalnych lub pochodzenia 

antropogenicznego.  
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Zagęszczenie populacji na terenie przedsięwzięcia: 

Teren przedsięwzięcia ~11 ha 

Liczba wszystkich gatunków roślin na terenie przedsięwzięcia: ~50 

Zagęszczenie gatunków wykonane metoda szacunkową:  

− nie więcej niż po 100 roślin gatunków naczyniowych, 

− ok. 20 wszystkich drzew, 

− pojedyncze mchy, 

− brak grzybów.  

Wszystkie gatunki flory niskiej i wysokiej na terenie inwestycyjnym to 

gatunki pospolite, o stabilnej i niezagrożonej pozycji liczebności w kraju. 

Żadna z roślin nie jest objęta ochroną krajową, ani nie jest wymieniona w 

Czerwonej Księdze Zwierząt. Nie odnotowano siedlisk przyrodniczych 

Natura2000. 

FAUNA 
Fauna obszaru inwestycyjnego jest kreowana przez charakter terenów 

sąsiednich borów iglastych. Teren inwentaryzowany nie obfituje  

w pożywienie: typu drzewa owocowe, atrakcyjne krzewy czy drobne ssaki  

i gryzonie bytujące w norkach, dlatego też nie pojawiają się zwierzęta 

preferujące tego typu pożywienie. Utwardzenie terenu i brak drzew 

(schronień) wpływa na ubogi skład gatunkowy zwierząt ograniczony 

właściwie do owadów i zalatujących z lasu ptaków. 

Wykaz gatunków zwierząt: 
- Ssaki Mammalia  - pojedyncze osobniki:  

Myszarka polna Apodemus agrarius 
Nornik zwyczajny Microtus arvalis 

Teren inwentaryzowany jest wygrodzony betonowym, szczelnym, 

wkopanym 0,5 m płotem betonowym o wysokości 2,2 m co zapobiega 

przenikaniu na teren przedsięwzięcia większych ssaków, dlatego                           

ani bezpośrednio ani pośrednio na podstawie tropów, odchodów itp.,                     

nie stwierdzono.  

Działki przedsięwzięcia nie są atrakcyjnym siedliskiem lęgowym dla 

ptaków. Nie odnotowano gniazd ptasich. 

Zaobserwowano ptaki przelatujące, żerujące na terenie 
inwentaryzowanym oraz słyszane z otoczenia – tj. sąsiadujących lasów: 

- Aves – odnotowano pojedyncze osobniki: 
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Białorzytka Oenanthe oenanthe 
Bogatka zwyczajna Parus major 
Drozd kwiczoł Turdus pilaris 
Dzięcioł duży Dendrocopos major 
Grzywacz Columba palumbus 
Kopciuszek zwyczajny Phoenicurus ochruros 
Kos Turdus merula 
Kukułka zwyczajna Cuculus canorus 
Mazurek Passer montanus 
Modraszka zwyczajna Cyanistes caeruleus 
Myszołów zwyczajny Buteo buteo 
Pierwiosnek Phylloscopus collybita 
Sójka zwyczajna Garrulus glandarius 
Szczygieł Carduelis carduelis 
Szpak zwyczajny Sturnus vulgaris 
Trznadel zwyczajny Emberiza citrinella 
Zięba zwyczajna Fringilla coelebs 
 

Obszar inwestycji jest otoczony lasem więc możliwe jest w sezonie 

żerowanie czy też przeloty kilkunastu innych gatunków ptaków.  

Nie odnotowano lęgowych ani zalatujących gatunków wodno-błotnych 

objętych ochroną w ramach sieci Natura2000 jako obszar Małopolski 

Przełom Wisły PLB 140006. 

Obecność drzewostanu oraz fakt, że owady są najliczniejszą i 

najbardziej rozprzestrzenioną gromadą zwierząt, powoduje że na 

rozpatrywanym terenie entemofauna jest zapewne bardziej liczna i 

różnorodna. Na terenie przedsięwzięcia zlokalizowano obecności m.in. 

chrząszczy Coleoptera, pluskwiaków Heteroptera, muchówek Diptera – 

pojedyncze osobniki. 

Obszar planowanej inwestycji nie koliduje z żadnym z istniejących, ani 

nie leży na trasie korytarzy ekologicznych (http://mapa.korytarze.pl).  

Na terenie planowanej inwestycji nie występują żadne stałe ani 

okresowe zbiorniki wodne. Zbiornik wodny występuje w południowo-

zachodnim narożniku ogrodzenia, poza terenem przedsięwzięcia. Jest on 

odizolowany od terenu przedsięwzięcia zadrzewieniami stanowiącymi gęsty 

zagajnik. Zbiornik może być potencjalnym miejscem rozrodu płazów.  

W trakcie przeprowadzonej inwentaryzacji nie odnotowano 

występowania płazów. Teren inwestycji, którym jest bardzo suchy, z ubogą 

szatą roślinną nie sprzyja występowaniu tej grupy kręgowców.  



Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na chowie i hodowli 
trzody chlewnej w cyklu zamkniętym w m. Chotcza - Józefów 

 

 

19 

W trakcie inwentaryzacji nie odnotowano także żadnych płazów  

i gadów. Zagęszczenie gatunków wykonane metoda szacunkową:  

− Ssaki ~ 2 gatunki, 

− Ptaki ~20 gatunków, 

− Owady ~50 gatunków. 

Wszystkie gatunki fauny na terenie inwestycyjnym to gatunki pospolite, 

o stabilnej i niezagrożonej pozycji liczebności w kraju. Żadne ze zwierząt nie 

jest objęte ochroną krajową, ani nie jest wymienione w Czerwonej Księdze 

Zwierząt. Nie odnotowano siedlisk przyrodniczych Natura2000. 

2.1.2 Opis istniejących w sąsiedztwie lub w bezpośrednim zasięgu 

oddziaływania planowanego przedsięwzięcia zabytków 

chronionych na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece 

nad zabytkami 

Na terenie przedsięwzięcia nie znajdują się zabytki chronione                        

na podstawie ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece 

nad zabytkami (Dz. U. z 2020 r., poz. 282 z późn. zm.). 

Teren planowanego przedsięwzięcia nie znajduje się w obrębie 

zabytków ruchomych, m.in.: krajobrazu kulturowego, układu 

urbanistycznego, ruralistycznego i zespołów budowlanych, cmentarzy, 

parków, ogrodów, miejsc upamiętniających wydarzenia historyczne bądź 

działalność wybitnych osobowości lub instytucji. Na przedmiotowym terenie 

nie występują zabytki nieruchome, ani też archeologiczne. 

2.2 Charakterystyka przedsięwzięcia 

Przedsięwzięcie będzie polegało na chowie i hodowli trzody chlewnej                  

w cyklu zamkniętym w systemie rusztowym dla 7127 stanowisk, tj. 633,45 

DJP. W ramach przedsięwzięcia planowane jest (wg załącznika nr 1): 

1) Zaadaptowanie istniejącego budynku na potrzeby porodówki - budynek 

nr 1, 

2) Zaadoptowanie istniejącego budynku na budynek loch prośnych – 

budynek nr 2, 

3) Zaadaptowanie istniejących 4 budynków na cele hodowli tuczników – 

budynki nr 3,4,5,6, 
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Wraz z niezbędną infrastrukturą w tym: 

4) Budowa 2 zbiorników na gnojowicę o pojemności ok. 2500 m3 każdy  

i suchą przepompownią– obiekt nr 8, 

5) Budowa silosów paszowych dla karmienia na mokro dla celów obsługi 

budynku nr 1 i nr 2: 2 silosy paszowe na serwatkę o pojemności ok. 24 

m3 oraz 5 silosów paszowych o pojemności ok. 9 m3 - obiekt nr 7b, 

6) Budowa kuchni paszowej dla karmienia na mokro – obiekt nr 7,  

w hali namiotowej wraz z 2 silosami na paszę płynną o pojemności 24 m3 

i 3 silosami na paszę suchą o pojemności 9m3  obiekt nr 7a - dla obsługi 

tuczarni –– budynków nr 3,4,5,6, 

7) Montaż wagi najazdowej – obiekt nr 10, 

8) Zaadaptowanie istniejącego budynku na cele biura, obiekt nr 9, 

9) Uruchomienie silosu krytego na ziarno kiszone o wymiarach  

ok. 37,5x68,5 m – obiekt nr 13, 

10) Budowa łącznika pomiędzy porodówką a pomieszczeniem socjalnym, 

11) Budowa łącznika pomiędzy budynkami tuczarni. 

Wszystkie zwierzęta będą karmione na mokro.  

W skład kuchni paszowej budynku porodówki (obiekt nr 7c wg 

załącznika nr 1) wchodzić będą: 

1) mieszalnik PELLON 9 m3 z mieszadłem na wadze, z pompą  

z łapaczem zanieczyszczeń, zaworami na obiegi i mieszającym  

(dla obsługi zwierząt w budynku nr 1– porodówki); 

2) mieszalnik PELLON 9 m3 z mieszadłem na wadze, z pompą  

z łapaczem zanieczyszczeń, zaworami na obiegi i mieszającym, 

(dla obsługi loch w budynku nr 2 - loch prośnych); 

3) mieszalnik PELLON 4,8 m3 z mieszadłem na wadze, z pompą  

z łapaczem zanieczyszczeń, zaworami na obiegi i mieszającym 

(dla obsługi budynku nr 2 - loch prośnych – karmienie 

warchlaków); 

4) zbiornik na wodę technologiczną; 

5) kompresor; 

6) komputer wraz ze skrzynką sterującą; 

7) zasobnik – podajnik pasz stałych nieosypujących o poj. 8 m3; 
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8) mikser – zasobnik o poj. 10 m3 na wadze wraz z pompą – służyć 

będzie do robienia z wody oraz dowolnych półproduktów 

produktu paszowego o konsystencji "zupy krem"; 

9) 5 silosów o pojemności ok. 9 m3 każdy na komponenty sypkie; 

10) 2 silosy o pojemności ok. 24 m3 każdy na komponenty 

płynne np. serwatka. 

Dla budynków tuczarni (budynki nr 3,4,5,6) przewidywane jest 

karmienie na mokro przy zastosowaniu kuchni paszowej (obiekt nr 7),                       

w której skład wchodzą: 

1) mieszalnik PELLON z mieszadłem o pojemności ok. 9 m3 na wadze 

wraz z komputerem i skrzynką sterującą, pompą z łapaczem 

zanieczyszczeń, zaworami automatycznymi mieszającym 

komponenty i rozdzielającymi pokarm na poszczególne tuczarnie,  

2) zasobnik – podajnik pasz stałych nieosypujących się o poj. ok. 8 m3 

np. kiszone ziarno kukurydzy wraz z przenośnikiem ślimakowym, 

3) mikser – zasobnik o poj. ok. 10 m3 na wadze wraz z pompą – służy 

do robienia z wody oraz dowolnych półproduktów produktu 

paszowego o konsystencji „zupy krem”, 

4) 2 pompy komponentów płynnych zlokalizowane w hali namiotowej. 

5) 3 silosy o pojemności ok. 9 m3 każdy na komponenty sypkie, 

6) 2 silosy o pojemności ok. 24 m3 każdy na komponenty płynne np. 

serwatka. 

W tabeli poniżej zestawiono silosy. 

Tabela 1 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 
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Na fermie odbywać się będzie produkcja trzody chlewnej w systemie 

ciągłym, w cyklu zamkniętym, począwszy od rozrodu prowadzonego  

w oparciu o własne stado podstawowe loch, poprzez wychów prosiąt,  

do dalszego tuczu warchlaków, aż do uzyskania masy tuczników wynoszącej 

ok. 110 kg i ich sprzedaży. Jeden cykl produkcyjny trwać będzie ok. 5 

miesięcy, stąd w roku przewiduje się ok. 2,4 cyklu produkcyjnego. 

Technologia rozrodu przewiduje naturalną i sztuczną inseminację. 

W zależności od fazy produkcji trzoda chlewna będzie utrzymywana 

w różnych budynkach. Lokalizację poszczególnych obiektów przedstawiono 

w załączniku nr 1. Obrót stadem przedstawiono w tabeli poniżej. 
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1)  

2)  

Tabela 2 Obrót stadem  

Rodzaj 
zwierząt 

Przychody Rozchody 

Stan 
końco

wy 

Przeloto
wość 

Stan 
średnior
oczny 

[sztuki] 

Ilość 
m-cy 
przeb
ywan
ia w 
grupi

e 

Przeli
cznik 
DJP 

DJP dla 
stanu 

średnio
roczneg

o 

DJP dla 
maksyma

lnej 
obsady 

Stan 
począt
kowy 

Z 
urodze

nia 

Z 
przekl
asowa

nia 

Z 
zaku
pu 

Przych
ody 

razem 

Na 
przekl
asowa

nie 

Sprzed
aż 

Padnię
cia 

Rozcho
dy 

razem 

Knury 4 
        

4 4 4 12 0,4 1,60 1,6 

Lochy 370 
  

37,74 38 
 

38 
 

38 370 370 370 12 0,35 129,50 129,50 

Prosięta 11100 11100 
  

11100 10656 
  

11100 11100 10878 1813 2 0,02 36,26 222,00 

Warchlaki 10656 
 

10656 
 

10656 10443 
 

444 10656 10656 10763 1794 2 0,07 125,56 745,92 

Tuczniki 10443 
 

10443 
 

10443 
 

10443 213 10443 10443 10443 1740 2 0,14 243,67 1462,00 

Razem 32573 
 

21099 37,74 32237 21099 10481 657 32237 32573  32458 5721 
  

536,59 2561,02 

 

Założenia do obliczeń: 

- stan początkowy lochy 370 

- średnia liczba prosiąt 
 

30 
- sprzedaż wszystkich  tuczników 

 
 

  

- upadki: prosięta % 4 

 
warchlaki % 2 

 
maciory remontowe % 10,2 
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W tabeli poniżej przedstawiono obsadę fermy z podziałem  

na poszczególne budynki na podstawie tabeli nr 1. Jednocześnie                             

w załączniku nr 1 przedstawiam w formie kartograficznej obsadę dla 

poszczególnych budynków chlewni. 
 

Tabela 3 Obsada fermy 

Budynek Rodzaj zwierząt 
Planowana 

maksymalna obsada 
w szt. 

Przelicznik DJP DJP 

Budynek nr 1 
porodówka 

lochy z prosiętami 96 0,35 33,60 

prosięta od ww. 
loch 

1720 0,02 34,40 

warchlaki 20-30 kg 1700 0,07 119,00 

warchlaki 30-85 kg 115 0,07 8,05 

Budynek nr 2 
lochy prośne 

knur 4 0,4 1,60 

lochy remontowe-
loszki hodowlane 

36 0,35 12,60 

lochy w strefie 
krycia 

136 0,35 47,60 

lochy prośne - 
lochy 

100 0,35 35,00 

Budynek nr 3 - 
Tuczarnia nr 1 

warchlaki 30-85 kg 390 0,07 27,30 

tuczniki w tuczarni 
85>110 kg 

415 0,14 58,10 

Budynek nr 4 - 
Tuczarnia nr 2 

warchlaki 30-85 kg 390 0,07 27,30 

tuczniki w tuczarni 
85>110 kg 

415 0,14 58,10 

Budynek nr 5 - 
Tuczarnia nr 3 

warchlaki 30-85 kg 390 0,07 27,30 

tuczniki w tuczarni 
85>110 kg 

415 0,14 58,10 

Budynek nr 6 - 
Tuczarnia nr 4 

warchlaki 30-85 kg 390 0,07 27,30 

tuczniki w tuczarni 
85>110 kg 

415 0,14 58,10 

Razem 
 

7127 
 

633,45 
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Opis infrastruktury i funkcjonowanie przedsięwzięcia 

Dojazd do Gospodarstwa odbywa się z drogi powiatowej, od strony 

zachodniej. Wnioskodawca przewidział 2 wjazdy na teren fermy: 

− wjazd „czysty” do transportu zwierząt i paszy, 

− wjazd „brudny” - do transportu gnojowicy, odpadów w tym sztuk padłych 

oraz ścieków. 

Tuż za dwoma bramami wjazdowymi do Gospodarstwa, zostaną 

zainstalowane maty dezynfekcyjne. Maty dezynfekcyjne będą też 

zastosowane przed każdym wejściem do budynku inwentarskiego. 

Do poszczególnych obiektów prowadzić będą utwardzone drogi 

dojazdowe. Teren przedsięwzięcia jest ogrodzony i wyposażony w niezbędne 

przyłącza infrastruktury technicznej. 

Wszystkie budynki inwentarskie są parterowe, niepodpiwniczone, 

wyposażone w instalację wentylacyjną, która zapewnia utrzymanie 

odpowiedniej temperatury wewnątrz pomieszczeń.  

1. Budynek porodówki  

W budynku porodówki jest 96 pojedynczych kojców dla loch  

z prosiętami o wymiarach 2,6x1,8 m każdy. Wszystkie klatki będą 

wyposażone w promienniki o mocy 25 kW każda – ogrzewanie elektryczne. 

Druga część porodówki, przeznaczona dla warchlaków o masie  

20-30 kg oraz w niewielkiej części 35-85 kg jest wyposażona w 2 komory                  

po 16 klatek (łącznie 32 klatki) o wymiarach 2,7x4,4 m każda. Część ta nie 

jest ogrzewana. 

2. Budynek loch prośnych 

W budynku loch prośnych znajdować się będą: 

1) Pomieszczenie dla knurów – 4 klatki o wymiarach 2,6x3,2m, 

2) 9 kojców grupowych dla loch remontowych o wymiarach 3,4x3,0m każda, 

3) Sektor krycia - 8 rzędów klatek pojedynczych po 17 klatek) – łącznie 136 

klatek o powierzchni 2,4x0,635m każda, 

4) Sektor loch prośnych złożony z 20 kojców grupowych  

o wymiarach 3,76x6,0 m oraz 2 klatki o wymiarach 3,76x2,5 m. 
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3. Budynki tuczarni – budynki nr 3,4,5,6 

W każdym budynku jest 28 kojców grupowych o wymiarach 4,0x5,465 

m oraz 2 kojce o wymiarach 4,05x5,465 m. W większych kojcach 

zorganizowane będą sektory krycia i kojce na lochy remontowe i hodowlane. 

Hodowla będzie prowadzona w systemie rusztowym.  

Zwierzęta będą przebywać w kojcach spełniających wymagania 

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

w sprawie wymagań i sposobu postępowania przy utrzymaniu gatunków 

zwierząt gospodarskich, dla których normy ochrony zostały określone 

w przepisach Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 56, poz. 344). Wyliczenia 

dobrostanu zwierząt przedstawiono w tabeli poniżej. 

Uwzględniono obsadę dla cyklu zamkniętego, bez sprzedaży prosiąt  

i warchlaków. 
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Tabela 4 Spełnienie dobrostanu zwierząt 

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 5,5 4 8,32 0,4 1,6 

lochy remontowe-
loszki hodowlane 

91,8 10,2 9 4,0 36,0 2,25 41 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 10 20,0 

2,25 209 100 4,70 0,35 35 
9,4 2 4 2,0 

nr 1 
porodówka 

lochy z prosiętami 

449,28 4,68 96 2,0 96,0 2,25 

96 96 

4,68 

0,35 33,6 

prosięta od ww loch ok. 2000 1720 0,02 34,4 

RAZEM 
lochy 

                368       

nr 1 
porodówka 

warchlaki 20-30 kg 380,16 11,88 29 59,0 1711,0 0,2 1901 1700 0,22 0,07 119 

warchlaki 30-85 kg 
kg 

21 11,88 3 21,0 63,0 0,55 115 115 0,55 0,07 8,05 

tuczarnia 

warchlaki 30-85 kg 856,22 21,86 40 39,0 1560,0 0,55 1557 1560 0,65 0,07 109,2 

tuczniki w tuczarni 
85>110 kg 

1770,66 21,86 80 21,0 1680,0 1 1771 1660 1,07 0,14 232,4 

Razem  4279,664 - 419 162,0 5308,0 - - 7127     633,45 DJP 
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Wentylacja 

Trzoda chlewna, w zależności od okresu życia, posiada różne 

wymagania odnośnie temperatury. Prosięta wymagają utrzymania wysokiej 

temperatury, natomiast zbyt wysokie temperatury oddziałują ujemnie na 

zwierzęta ciężkie. W żadnym z pomieszczeń poza najbliższym otoczeniem 

noworodków temperatura nie może przekraczać 30oC. Przegrzanie zwierząt 

prowadziłoby do znacznych strat w produkcji. Ze względu na ciepłotę własną 

ciężkich zwierząt ich kojce nie wymagają dogrzewania. Utrzymanie właściwej 

temperatury jest realizowane poprzez wentylację. 

Zaprojektowano wentylację mechaniczną komór poprzez zastosowanie 

wentylatorów kominowych i szczytowych. Wykaz i charakterystykę 

wentylatorów przedstawiono w tabeli poniżej. 

Tabela 5 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 

 

Woda 

Woda na potrzeby technologiczne i sanitarne w gospodarstwie 

pobierana będzie z istniejącego ujęcia wody o zatwierdzonych zasobach 

eksploatacyjnych przez Urząd Wojewódzki w Radomiu decyzją nr GT VIII-

8530/24/76 z dnia 27.10.1976 r. w ilości 23,2 m3/h przy depresji S = 9,7 m 

w kat. B  obiekt nr 12 wskazany w załączniku nr 1.  

Budynki inwentarskie będą wyposażone w poidła z miseczką, 

gwarantujące automatyczne dostarczanie wody.  
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Ścieki  

Ścieki socjalne będą odprowadzane do 3 bezodpływowych zbiorników  

o pojemności: 2 zbiorniki po ok. 3 m3, 1 zbiornik o pojemności ok. 10 m3. 

Po zakończonym cyklu chowu, pomieszczenia będą opróżniane  

z nagromadzonej gnojowicy i myte czystą wodą bez użycia detergentów. 

Mycie prowadzone będzie przy użyciu urządzenia ciśnieniowego. Odcieki 

kanalizacją wewnętrzną dostawać się będą do kanałów. Gnojowica oraz wody 

popłuczne będą przekazywane do nawożenia. Raz do roku Wnioskodawca 

będzie wykonywał badania szczelności systemu kanałów i zbiorników. 

Wody opadowe i roztopowe pochodzące z terenów utwardzonych dróg 

dojazdowych, a także z powierzchni dachowych budynków znajdujących się 

w gospodarstwie odprowadzane będą powierzchniowo na tereny zielone. Brak 

jest zorganizowanego systemu odwodnienia sieci komunikacyjnej na ternie 

inwestycji. 

Gnojowica 

Gnojowica będzie spływała kanałami gnojowymi o łącznej pojemności 

4586 m3 do przepompowni skąd przy użyciu pompy z silnikiem 25 kW będzie 

pompowana do 2 zbiorników o pojemności ok. 2 500 m3 każdy. Gnojowica 

będzie stosowana jako nawóz na polach, na których gospodaruje 

Wnioskodawca. 

Odpady 

Odpady o charakterze innym niż niebezpieczne będą magazynowane  

w wyznaczonym do tego miejscu w hali namiotowej. Miejsca magazynowania 

odpadów zostało zaznaczone w załączniku nr 1. Jednakże eksploatacja 

instalacji do chowu i hodowli trzody chlewnej będzie wiązała się głównie  

z wytwarzaniem odpadów w postaci zwierząt padłych i odpadowej tkanki 

zwierzęcej. W celu eliminacji wszelkich ewentualnych zakażeń związanych  

ze zwierzętami padłymi, Wnioskodawca zamierza ustawić kontener 

chłodzony (zasilany przez silnik samochodowy) przy bramie wyjazdowej 

”brudnej”, w miejscu wskazanym w załączniku nr 1, kontener wyposażony  

w agregat chłodniczy, dla sztuk padłych. Padłe zwierzęta będą niezwłocznie 

przekazywane odpowiednim podmiotom posiadającym odpowiednie 

pozwolenia na ich transport i przetwarzanie. Czas odbioru padliny nie 
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przekroczy 24 godzin od zgłoszenia padłej sztuki. W związku z powyższym 

okres magazynowania padliny nie powinien wynosić dłużej niż jedną dobę. 

Pracownicy 

Planowana wielkość obsługi w ciągu doby to 2 pracowników 

produkcyjnych i 2 pracowników biurowych. 

Część socjalna dla pracowników będzie zlokalizowana w łączniku, przy  

budynku nr 1. Będzie wyposażona w szatnię i natryski. Ścieki z ww. 

pomieszczenia socjalnego będą odprowadzane do szczelnego zbiornika na 

ścieki o pojemności ok. 10 m3. 

Dodatkowo w łączniku tuczarni będzie zlokalizowana szatnia i natrysk, 

stanowiący śluzę dla osób wchodzących i wychodzących z budynku. Ścieki 

z ww. natrysku będą odprowadzane do szczelnego zbiornika na ścieki 

 o pojemności ok. 3 m3. 

Ponadto część socjalna będzie zorganizowana w jednokondygnacyjnym 

budynku biurowym – obiekt nr 9, załącznik nr 1, wyposażonym  

w pomieszczenia biurowe, pokój śniadań i toalety. 

2.3 Prace rozbiórkowe dotyczące przedsięwzięć mogących znacząco 

oddziaływać na środowisko 

W związku z realizacją przedsięwzięcia nie przewiduje się prac 

rozbiórkowych, które zaliczyłyby się do przedsięwzięć mogących znacząco 

oddziaływać na środowisko. 

2.4 Warunki użytkowania terenu w fazie budowy i eksploatacji 

Warunki w fazie budowy: 

− prawidłowa organizacja placu budowy, 

− chronić dna wykopów fundamentowych np. chudym betonem, 

− dokładnie zagęszczać podłoże przy pracach ziemnych, 

− dobrze odwodnić teren powierzchniowo, 

− używanie w pełni sprawnego technicznie, odpowiednio dobranego sprzętu 

budowlanego, montażowego i transportowego, 

− wykonywanie prac budowlanych i montażowych zgodnie 

z obowiązującymi przepisami i normami, 
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− prosty i liniowy rozkład dróg dojazdowych na plac budowy, 

− przewożenie materiałów sypkich w sposób zapobiegający pyleniu 

(przykrywanie plandekami), 

− czyszczenie drogi przez Inwestora za pomocą maszyn czyszczących, 

− cięcie elementów betonowych „na mokro”,  

− stosowanie gotowych mieszanek betonowych, 

− zaprojektowanie wewnętrznego układu komunikacyjnego zapewniającego 

sprawne i bezkolizyjne poruszanie się pojazdów spalinowych, 

− wyłączanie silników pojazdów podczas postoju, 

− ograniczenie prac budowlanych do pory dnia oraz opracowanie 

harmonogramu umożliwiającego możliwie najsprawniejsze  

i najszybsze zakończenie prac, 

− właściwa organizacja pracy, 

− zatrudnienie pracowników posiadających odpowiednie szkolenie 

i kwalifikacje do pełnionego stanowiska, 

− ogrodzenie terenu budowy w celu zabezpieczenia przed wstępem osób 

trzecich i ewentualnymi migracjami zwierząt, 

− logistycznie właściwe zagospodarowanie terenu budowy  

co zminimalizuje drogę przejazdu pojazdów, a tym samym ograniczy czas 

emisji, 

− utrzymywanie porządku na terenie placu budowy, 

− prowadzenie prac budowlanych w sposób eliminujący zanieczyszczenie 

wód powierzchniowych i podziemnych, 

− gromadzenie ścieków oraz odpadów w sposób eliminujący ich wpływ 

na środowisko wodno-glebowe, 

− zapewnienie odpowiedniego zaplecza sanitarnego, 

− uprzątnięcie terenu budowy po zakończeniu prac, nasadzenia  

i rozplanowanie kwietników, 

− używanie materiałów odpowiedniej jakości, 

−  selektywne gromadzenie odpadów w przeznaczonych do tego celu 

pojemnikach w wyznaczonych miejscach, 
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− przekazywanie wytworzonych odpadów uprawnionym do ich odbioru 

podmiotom, w pierwszej kolejności do procesów odzysku, 

− magazynowanie odpadów w sposób uniemożliwiający ich niekontrolowane 

rozprzestrzenianie, czy zanieczyszczenie. 

Warunki w fazie eksploatacji: 

Dobra praktyka rolnicza, która będzie stosowana przez Wnioskodawcę: 

� znajomość systemów produkcji oraz regularne podnoszenie kwalifikacji 

w tym zakresie poprzez szkolenia, 

� przechowywanie i analiza informacji w zakresie zużycia paszy, wody, 

energii, 

� planowanie gospodarki remontowej obiektów i przeglądów urządzeń, 

� wykonywanie regularnych napraw w celu zachowania i zapewnienia 

sprawności pracy urządzeń, 

� utrzymanie w czystości obiektów budowlanych wchodzących w skład 

instalacji oraz sprzętu, 

� prawidłowe planowanie oraz przeprowadzanie obowiązków, takich jak 

dostarczanie materiałów oraz odpowiednie gospodarowanie odpadami, 

� stosowanie systemu Plocher w celu poprawy właściwości nawozowych 

gnojowicy oraz dezaktywację bakterii beztlenowych, a co za tym idzie  

ograniczenie emisji do powietrza podczas hodowli i magazynowania 

gnojowicy. 

Przewóz zwierząt odbywać się powinien w sposób: 

� zapobiegający okaleczeniu zwierząt w trakcie załadunku, przewozu 

i wyładunku, 

� możliwie jak najkrótszy z uwzględnieniem potrzeb zwierząt podczas 

przewozu, 

� stwierdzenia zdolności zwierząt do przewozu, 

� personel zajmujący się zwierzętami posiada odpowiednie przeszkolenie, 

� zwierzęta mają zapewnioną odpowiednią powierzchnię podłogi i wysokość, 

stosowne dla ich wielkości i zaplanowanego przewozu, 

� zwierzęta mają zapewnioną wodę i paszę oraz odpoczynek w odpowiednich 

odstępach czasu. 
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Działania w zakresie redukcji zużycia wody: 

� wykonywanie systematycznych kalibracji instalacji wody pitnej,  

� stosowanie wodomierzy w szachcie studni i w każdym z budynków 

inwentarskich, 

� zapobieganie rozlewaniu wody poprzez szybkie wykrycie oraz naprawę 

przecieków, 

� prowadzenie oraz przechowywanie rejestrów zużycia wody, 

� stosowanie do mycia myjki ciśnieniowej do mycia kojców.  

Zastosowane w Gospodarstwie metod ograniczenia zużycia energii: 

� izolacja budynków, 

� częste przeglądy i kontrola wentylacji, 

� regularne czyszczenie kanałów wentylacyjnych i wentylatorów, 

unikanie oporów w systemie wentylacji, 

� pneumatyczny transport paszy, 

� optymalne wykorzystanie pojemności budynków, 

� regulacja intensywności wentylacji poprzez zmianę liczby wentylatorów 

pracujących, a nie ich wydajności (praca wentylatorów ze stałą – 

optymalną wydajnością), 

� stosowanie oświetlenia energooszczędnego. 

Aby zredukować emisję zanieczyszczeń do atmosfery zastosowane będą 

rozwiązania takie jak: 

� system zautomatyzowanych poidełek smoczkowych uniemożliwiających 

rozlewanie wody, 

� właściwa zbilansowana dieta zwierząt, 

� stosowanie systemu Plocher, który 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,  
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− redukcję populacji much,  

− witalny klimat w hodowli,  

− redukcję kosztów weterynaryjnych, 

� system wentylacji mechanicznej, 

� dobór dla poszczególnych grup zwierząt, w pełni zbilansowanych 

i dostosowanych do ich potrzeb energetycznych oraz zapotrzebowania 

na białko,  

� utrzymywanie budynków inwentarskich w czystości oraz zapewnienie 

odpowiedniej temperatury i wilgotności wewnątrz budynków, 

� rolnicze zagospodarowanie gnojowicy, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, 

� zasady dobrej praktyki rolniczej. 

Na terenie Instalacji stosowane będą następujące rozwiązania mające  

na celu ograniczenie oddziaływania na klimat akustyczny:  

� urządzenia będące źródłem hałasu zlokalizowane są wewnątrz 

budynków, co znacznie ogranicza jego przenikanie do otoczenia, 

� lokalizacja instalacji „wewnątrz” lasu dodatkowo ogranicza możliwość 

rozprzestrzeniania się hałasu na tereny chronione akustycznie, 

� kontrole stanu technicznego wentylatorów, środków transportu oraz 

urządzeń wykorzystywanych na terenie Gospodarstwa, 

� logistycznie właściwe rozmieszczenie poszczególnych obiektów skraca 

drogę przejazdu transportu, a tym samym ogranicza czas emisji hałasu 

od poruszających się pojazdów. 

W zakresie gospodarki odpadami należy: 

� zapobiegać powstawaniu odpadów lub ograniczać ilość odpadów i ich 

negatywne oddziaływanie na środowisko przy wytwarzaniu produktów, 

podczas i po zakończeniu użytkowania, 

� zapewniać zgodny z zasadami ochrony środowiska odzysk odpadów, jeżeli 

nie udało się zapobiec powstawaniu odpadów, 

� zapewniać zgodne z zasadami ochrony środowiska unieszkodliwianie 

odpadów, których powstaniu nie udało się zapobiec lub których nie udało 

się poddać odzyskowi. 
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– ograniczanie czynników stresowych i zachowanie dobrostanu zwierząt,  

– usuwanie sztuk padłych na bieżąco, systematyczne czyszczenie 

i dezynfekcja pomieszczeń produkcyjnych, 

– stały nadzór zootechnika oraz pracowników zajmujących się 

konserwacją urządzeń nad procesem produkcyjnym zapewnia optymalne 

warunki bytowania, możliwość natychmiastowej reakcji na niekorzystne 

czynniki, w tym atmosferyczne,  

– zakup pasz, preparatów witaminowych,  

– dezynfekcja prowadzona przez firmę zewnętrzna przez zamgławianie, 

– zapewnienie zgodnego z zasadami ochrony środowiska 

zagospodarowania wytworzonych odpadów, 

2.5 Główne cechy charakterystyczne procesów produkcyjnych 

Lochy prośne, w 110 dniu ciąży, będą przeganiane korytarzem 

głównym na sektor porodowy. Między 114-115 dniem następuje wyproszenie 

- średnio 11,0 - 14,0 żywo urodzonych prosiąt od maciory. Okres laktacji 

trwa 28 dni, a po tym okresie maciory są przeganiane na sektor krycia.                  

Na sektorze krycia lochy przez 7 dni będą karmione paszą bogatą                            

w witaminy, minerały i energię w celu pobudzenia aktywności seksualnej                 

i zwiększenia produkcji komórek jajowych. Lochy będą następnie sztucznie 

inseminowane w obecności knura na 3-5 dzień od odsadzenia prosiąt. Lochy 

przebywać będą na tym sektorze przez okres 30 dni, po stwierdzeniu ciąży 

aparatem USG, zostaną przegonione na sektor loch prośnych. Na sektorze 

loch prośnych w obrębie tygodniowej grupy technologicznej lochy będą 

posegregowane w zależności od wieku, masy i agresywności i będą przebywać 

w kojcach grupowych. W 110 dniu ciąży, lochy będą przeganiane na sektor 

porodowy i cykl się powtórzy. W roku przewiduje się 2,4 cyklu hodowlanego. 

Po odsadzeniu prosiąt, lochy przeganiane będą do kojców 

pojedynczych sektora krycia, natomiast prosięta kierowane będą                           

na odchowalnie do wydzielonych kojców grupowych, gdzie przez okres około  

7 tygodni będą odchowywane a następnie przeganiane na sektor tuczu                 

lub sprzedawane. Warchlaki będą przewożone zadaszonym samochodem                     

do przewozu żywca i utrzymywane do osiągnięcia 110 kg. 
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Realizacja inwestycji będzie wymagać uzyskania pozwolenia 

zintegrowanego, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska                                 

z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących 

powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów 

przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1169). 

W budynku nr 1 i nr 2 pasza podawana będzie z paszociągów 

automatycznych z możliwością regulacji dozowania jednorazowej dawki 

(dopasowanie zużycia paszy do potrzeb zwierząt). Świnie same będą 

generować podanie paszy. Pasza będzie dostarczana samochodami 

ciężarowymi i zasypywana do silosów na paszę suchą.  

Napełnianie zbiorników na pasze odbywać się będzie pneumatycznie 

z wozu paszowego za pomocą rury załadowczej zakończonej szybkozłączem. 

Każdy silos wyposażony będzie w odpowietrzenie służące do odprowadzania 

nadmiaru powietrza, w którym zainstalowany będzie filtr do odpylania 

powietrza. W trakcie napełniania silosów emisja pyłu praktycznie nie 

występuje, poza tzw. przedmuchiwaniem przewodów, które trwa do  

0,5 - 1 min. Z obserwacji procesu wynika, że emisja w trakcie załadunku jest 

śladowa i pozostaje bez wpływu na stan czystości powietrza poza granicami 

lokalizacji silosów. 

Ponadto obok kuchni mokrej będą zapełnianie serwatką silosy na 

pasze płynną.  

W budynkach porodówki i loch prośnych pasza podawana będzie                     

z kuchni mokrej. Zboże będzie dostarczane samochodami ciężarowymi 

i magazynowane w silosach, a następnie mielone na paszę. Silosy będą 

zapełnianie również serwatką - silosy na paszę płynną.  

W skład kuchni paszowej budynku porodówki i loch prośnych (obiekt 

nr 7c wg załącznika nr 1) wchodzić będą: 

1) mieszalnik PELLON 9 m3 z mieszadłem na wadze, z pompą  

z łapaczem zanieczyszczeń, zaworami na obiegi i mieszającym  

(dla obsługi zwierząt w budynku nr 1 - porodówki); 

2) mieszalnik PELLON 9 m3 z mieszadłem na wadze, z pompą  

z łapaczem zanieczyszczeń, zaworami na obiegi i mieszającym, 

(dla obsługi loch w budynku nr 2 - loch prośnych); 
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3) mieszalnik PELLON 4,8 m3 z mieszadłem na wadze, z pompą  

z łapaczem zanieczyszczeń, zaworami na obiegi i mieszającym 

(dla obsługi budynku nr 2 - loch prośnych – karmienie 

warchlaków); 

4) zbiornik na wodę technologiczną; 

5) kompresor; 

6) komputer wraz ze skrzynką sterującą; 

7) zasobnik – podajnik pasz stałych nieosypujących o poj. 8 m3; 

8) mikser – zasobnik o poj. 10 m3 na wadze wraz z pompą – służyć 

będzie do robienia z wody oraz dowolnych produktów 

półproduktu paszowego o konsystencji "zupy krem"; 

9) 5 silosów o pojemności ok. 9 m3 każdy na komponenty sypkie; 

10) 2 silosy o pojemności ok. 24 m3 każdy na komponenty 

płynne np. serwatka. 

Napełnianie zbiorników na pasze sypkie odbywać się będzie 

pneumatycznie z wozu paszowego za pomocą rury załadowczej zakończonej 

szybkozłączem. Każdy silos wyposażony będzie w odpowietrzenie służące                     

do odprowadzania nadmiaru powietrza, w którym zainstalowany będzie filtr 

do odpylania powietrza.  

Budynki inwentarskie będą wyposażone w poidła z miseczką, 

gwarantujące automatyczne dostarczanie wody, potrzebnej do bytowania 

trzody chlewnej.  

Rozwiązanie to redukuje poziom zmarnowanej wody w porównaniu              

do tradycyjnych sposobów pojenia nawet o 30%. Umożliwi to również 

kontrolę ilości podawanej wody.  

Pasza podawana zwierzętom będzie niskobiałkowa, wysoko strawna  

z nieorganicznymi fosforanami, dopasowana do odpowiednich przedziałów 

zwierząt (wiek zwierząt). 

Dla budynków tuczarni (budynki nr 3, 4, 5, 6) przewidywane jest 

karmienie na mokro przy zastosowaniu kuchni paszowej (obiekt nr 7),                      

w której skład wchodzą: 

1) mieszalnik PELLON z mieszadłem o pojemności 9 m3 na wadze wraz                  

z komputerem i skrzynką sterującą, pompą z łapaczem zanieczyszczeń, 
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zaworami automatycznymi mieszającym komponenty i rozdzielającymi 

pokarm na poszczególne tuczarnie,  

2) zasobnik – podajnik pasz stałych nieosypujących o poj. ok. 8 m3 się np. 

kiszone ziarno kukurydzy wraz z przenośnikiem ślimakowym, 

3) mikser – zasobnik o poj. ok. 10 m3 na wadze wraz z pompą – służy                    

do robienia z wody oraz dowolnych produktów półproduktu paszowego               

o konsystencji „zupy krem”, 

4) 2 pompy komponentów płynnych zlokalizowane w hali namiotowej. 

Serwatka będzie zakupywana, jako produkt uboczny, w mleczarni  

w Lipsku. 

Karmienie na mokro będzie realizowane 4 razy w ciągu doby. 

Przyrządzona mieszanka paszowa będzie podawana przez automatyczny 

system rur bezpośrednio do koryt. Woda na potrzeby technologiczne                         

i sanitarne w gospodarstwie pobierana będzie z istniejącego ujęcia wody. 

Gnojowica będzie spływała kanałami gnojowymi o łącznej pojemności 

ok. 4586 m3 do przepompowni skąd przy użyciu pompy z silnikiem 25 kW 

będzie pompowana do 2 zbiorników o pojemności ok. 2500 m3 każdy. Będzie 

wywożona na pola, na których gospodaruje Wnioskodawca. Będzie także 

przekazywana rolnikom. 

Ścieki socjalne będą odprowadzane do 3 bezodpływowych zbiorników  

o pojemności: 2 zbiorniki po ok. 3 m3, 1 zbiornik o pojemności ok. 10 m3. 

Po zakończonym cyklu chowu, pomieszczenia będą opróżniane  

z nagromadzonej gnojowicy i myte czystą wodą bez użycia detergentów. 

Mycie prowadzone będzie przy użyciu urządzenia ciśnieniowego. Odcieki 

kanalizacją wewnętrzną dostawać się będą do kanałów i dalej do zbiorników. 

Gnojowica oraz wody popłuczne będą przekazywane do nawożenia.                        

Raz w roku Wnioskodawca będzie wykonywał badania szczelności systemu 

kanałów i zbiorników. 

Wody opadowe i roztopowe pochodzące z terenów utwardzonych dróg 

dojazdowych, a także z powierzchni dachowych budynków znajdujących się 

w gospodarstwie odprowadzane będą powierzchniowo na tereny zielone. Brak 

jest zorganizowanego systemu odwodnienia sieci komunikacyjnej na terenie 

inwestycji.  
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2.5.1 Zapotrzebowanie na wodę 

Woda na potrzeby technologiczne i sanitarne w gospodarstwie 

pobierana będzie z istniejącego ujęcia wody o zatwierdzonych zasobach 

eksploatacyjnych przez Urząd Wojewódzki w Radomiu decyzją nr GT VIII-

8530/24/76 z dnia 27.10.1976 r. w ilości 23,2 m3/h przy depresji S = 9,7 m 

w kat. B. Ujęcie wody jest w stanie zapewnić zapotrzebowanie na wodę                

dla gospodarstwa. 

Woda będzie wykorzystywana na następujące cele: 

� pojenie zwierząt, 

� socjalno-bytowe pracowników biurowych i produkcyjnych, 

� mycie kojców. 

Dla potrzeb instalacji do chowu i hodowli trzody chlewnej 

w m. Chotcza woda będzie dostarczana z istniejącego ujęcia wody  

o zatwierdzonych zasobach eksploatacyjnych w ilości 23,2 m3/h przy 

depresji S = 9,7 m w kat. B. 

Bilans zapotrzebowania na wodę wykonano w oparciu o Dokument 

Referencyjny o Najlepszych Dostępnych Technikach dla Intensywnego 

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

i rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. 

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

Bilans zapotrzebowania na wodę przedstawiono w tabeli poniżej. 
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Tabela 6 Zapotrzebowanie na wodę  

Rodzaj zużycia 

Sztuki Sztuki 
Zapotrzebowa
nie na wodę 
na 1 sztukę 

Qd śr 
Zapotrzebowani

e na wodę 
Q śr roczne 

N d 

Qd max Qh śr Qh max 

- 
Ilość przy 

2,4 
cyklu/rok 

dm3/d 
m3/ 
dobę 

m3/mc m3/ rok 
m3/ 
dobę 

m3/ h m3/ h 

knur 4 10 40,00 0,40 12,00 144,00 

1,1 95,91 4,00 

4,32 

lochy remontowe-
loszki hodowlane 

38 92 7,50 0,69 20,70 248,40 

lochy w strefie 
krycia 

136 327 7,50 2,45 73,58 882,90 

lochy prośne 100 240 16,00 3,84 115,20 1 382,40 

lochy z 
prosiętami 

96 231 32,50 7,51 225,23 2 702,70 

warchlaki 20-30 
kg 

1 700 4 080 4,00 16,32 489,60 5 875,20 

warchlaki 30-85 
kg 

1 672 4 013 7,00 28,09 842,73 10 112,76 

tuczniki w 
tuczarni >85 kg 

1 660 3 984 7,00 27,89 836,64 10 039,68 

Razem 5 406 12 977 - 87,19 2 615,67 31 388,04 

pracownicy 
biurowi 

2 
 

15,00 0,03 0,90 10,80 

1,1 0,17 0,01 pracownicy 
produkcyjni 

2 
 

60,00 0,12 3,60 43,20 

suma 4 
 

75,00 0,15 4,50 54,00 
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Rodzaj zużycia 

Sztuki Sztuki 
Zapotrzebowa
nie na wodę 
na 1 sztukę 

Qd śr 
Zapotrzebowani

e na wodę 
Q śr roczne 

N d 

Qd max Qh śr Qh max 

- 
Ilość przy 

2,4 
cyklu/rok 

dm3/d 
m3/ 
dobę 

m3/mc m3/ rok 
m3/ 
dobę 

m3/ h m3/ h 

  
Ilość 

mycia 
na rok 

    
m3/myci

e 
          

mycie kojców       5   60 1 5 0,31 
 

Nd - dobowy współczynnik nierównomierności dopływu  

W tabeli przyjęto uśrednione wskaźniki zapotrzebowania na wodę dla poszczególnych grup zwierząt w oparciu 

o Dokument Referencyjny o Najlepszych Dostępnych Technikach dla Intensywnego Chowu Drobiu i Świń. 

Dla knurów przyjęto maksymalny wskaźnik dla loch karmiących. 

Zużycie wody na potrzeby pracowników określono w oparciu o rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia  

14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody (Dz. U. Nr 8, poz. 70). 

W przypadku mycia kojców przyjęto założenie zużycia 30 metrów sześciennych na mycie budynków (po każdym 

cyklu), w maksymalnej ilości 5 m3/dobę, przy myciu kojców przez 16 godzin dziennie. 
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Podsumowanie poboru wód podziemnych 

Zapotrzebowanie na wodę 

W tabeli nr 6 Raportu OOŚ przyjęto uśrednione wskaźniki 

zaopatrzenia w wodę dla poszczególnych grup zwierząt w oparciu  

o Dokument Referencyjny o Najlepszych Dostępnych Technikach                           

dla Intensywnego Chowu Drobiu i Świń. Dla knurów przyjęto maksymalny 

wskaźnik dla loch karmiących.  

Zużycie wody na potrzeby pracowników określono w oparciu  

o rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002r. w sprawie 

określenia przeciętnych norm zużycia wody (Dz. U. Nr 8, poz.70).  

W przypadku mycia kojców przyjęto założenie zużycia 30 metrów 

sześciennych na mycie budynków (po każdym cyklu), w maksymalnej ilości                 

5 m3/dobę, przy myciu kojców przez 16 godzin dziennie. 

Zapotrzebowanie do celów p. poż. 

Studnia będzie również źródłem zaopatrzenia w wodę dla celów  

p. poż. gospodarstwa. W przypadku rozbioru wody do celów p. poż. nie 

będzie prowadzony rozbiór wody do innych celów. Woda będzie pompowana 

do zbiornika p. poż. i dalej z niego pobierana do celów prowadzenia akcji 

gaśniczej. Zapotrzebowanie obiektu do celów p. poż. wynosi 36,0 m3/h. 

Dzięki zastosowaniu zbiornika instalacja będzie spełniała wymogi p. 

poż. dla projektowanego obiektu. 

Zapotrzebowanie p. poż nie jest brane pod uwagę przy 

opracowywaniu bilansu wodnego. 

Łączne zapotrzebowanie na wodę 

Tabela 7 Łączne zapotrzebowanie na wodę Gospodarstwa Rolnego 

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 

*- nie obejmuje zapotrzebowania p. poż.  
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Finalne zapotrzebowanie na wodę Gospodarstwa Rolnego,  

z uwzględnieniem wody na cele p.poż. (zbiornik ppoż.),  wyniesie: 

Qhmax = 4,3 m3/h  

Qsmax = 4,3 m3/h = 0,00119 m3/s 

Qdśr = 92,34 m3/dobę  

Qrdop = 31 502,04 m3/rok 

Stan formalno-prawny ujęcia wody wymaga regulacji, tj. uzyskania 

pozwolenia wodnprawnego na szczególne korzystanie z wód poprzez pobór 

wód podziemnych na zasadach określonych w Ustawie Prawo Wodne. 

Zgodnie z art. 35 ust. 3 Ustawy Prawo Wodne, usługi wodne obejmują 

(…) pkt. 1 pobór wód podziemnych (…). 

Zgodnie z art. 389 pkt 1 i pkt 6 pozwolenie wodnoprawne jest 

wymagane na usługi wodne i wykonanie urządzenia wodnego. 

Jednocześnie Gospodarstwo Rolne posiada przyłącze do gminnej sieci 

wodociągowej. 

Charakterystyka ujęcia wody 

Na podstawie Dokumentacji hydrogeologicznej w kat. „B” ujęcie wody 

podziemnej dla SKR w Chotczy, gm. Chotcza, woj. Radom, 1976 r. poniżej 

scharakteryzowano studnię. 

Otwór studzienny wykonany został przez Zakład Usług Studziennych 

Marian Wójcik z siedzibą Włoszczowice, gmina Kije – Kielce w czerwcu               

1976 r. 

Roboty geologiczno-wiertnicze wykonano na podstawie programu 

badań geologicznych zarejestrowanego przez Urząd Wojewódzki – Wydział 

Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska w Radomiu decyzją z dnia 

26.04.1976 r. 

Ujęcie wody podziemnej zlokalizowane zostało na terenie chowu  

i hodowli trzody chlewnej Spółdzielni Kółek Rolniczych w Chotczy, gm. 

Chotcza, powiat lipski, województwo mazowieckie.  

Prace wiertnicze przy realizacji studni prowadzono w okresie                         

od 26.04.1976 r. do 13.05.1976 r.  Pompowanie oczyszczające wykonano                  

w okresie: 29.04.1976 r. – 02.05.1976 r. łącznie przez 88 godzin wydajnością 

od minimalnej do ca 18 m3/godz. 
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W dniu 02.05.76r. otwór wydezynfekowano wapnem chlorowym                      

i po 12 godz. przystąpiono do pompowania pomiarowego. 

Wyniki pompowania pomiarowego wynosiły: 

Q1 = 12,1 m3/h przy S1 = 2,25 m 

Q2 = 18,6 m3/h przy S2 = 5,2 m 

Q3 = 23,2 m3/h przy S3 = 9,7 m 

Rodzaj użytej pompy do pompowania pomiarowego: G-80. 

Przyrząd do mierzenia depresji w trakcie pompowania : świstawka 

hydrogeologiczna. 

Wyniki pompowania: 

− w czasie pompowania pomiarowego pierwszą wydajnością zwierciadło 

ustabilizowało się po ca 20 minut na głębokości 6,75 m. 

− w czasie pompowania drugą wydajnością, zwierciadło wody 

ustabilizowało się po upływie ca 15 minut na głęb. 9,7 m. 

− w czasie pompowania trzecią wydajnością, zwierciadło wody 

ustabilizowało się po upływie ca 25 minut na głęb. 14,2 m.  

− przed rozpoczęciem pompowania i po jego zakończeniu zwierciadło 

wody było ustabilizowane na głębokości 4,5 m poniżej powierzchni 

terenu. 

− czas stabilizacji ca 35 minut. 

− podczas pompowania wodę odprowadzono na odległość ca 200 m                 

od otworu. 

Dane techniczne wykonanego otworu studziennego:                     

− głębokość otworu: 33 m                     

− pierwsza kolumna rur: ϕ 11 ¾ ‘’ do gł. 23,5 m 

− druga kolumna rur ϕ 9 5/8’’ do gł. 33m   

− długość części roboczej filtra: 7 m 

− średnica filtra:  ϕ 9” 

wyjaśnienia uzupełniające: otwór planowano wykonać do głębokości                  

30 m. Spodziewano się, że pod osadami czwartorzędu od 20 m głębokości 

wystąpi cienka warstwa rumoszu a głębiej będą zalegały kruche/ spękane/ 

margle kredowe mastrychtu górnego. W rzeczywistości margle zalegają od 20 
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m pod czwartorzędem i rumoszem, lecz w stropie są one silnie ilaste 

przypominające iły margliste / słabo zawodnione/. Dopiero od głębokości 

24,0 m stwierdzono spękane /kruche/ margle nadające się do ujęcia wody. 

W celu umożliwienia większego dopływu wody do otworu postawiono otwór 

odwiercić głębiej o 3 m w stosunku do głębokości pierwotnie zakładanej. 

Udokumentowana studnia posiada w bazie hydro oznaczenie 

7460040-STUDNIA PRYWATNA (D.TUCZARNIA TRZODY SKR) - ST. 1 

Studnia wykonana została w 1976 r. na potrzeby SKR w Chotczy Józefowie 

specjalizującą się w produkcji trzody chlewnej.   

Najbliższe obiekty hydrogeologiczne względem analizowanego miejsca 

poboru wody w m. Chotcza, na podstawie Systemu Przetwarzania Danych 

Państwowej Służby Hydrogeologicznej, zlokalizowane są: 

− ok. 1,11 km w kierunku południowo-zachodnim 7460014-WODOCIĄG 

WIEJSKI (D. AGRONOMÓWKA) - ST. 1, 

− ok. 1, 12 km w kierunku południowo-zachodnim 7460070-WODOCIĄG 

WIEJSKI (D. AGRONOMÓWKA) - ST. 2 

− ok. 3,92 km w kierunku wschodnim 7460081-UJĘCIE PRYWATNE - ST. 

1, 

− ok. 7,9 km w kierunku południowym 7460086-STUDNIA NR 1, 

Charakterystyka obiektów hydrogeologicznych w tabeli poniżej. 

Tabela 8 Charakterystyka obiektów hydrogeologicznych w sąsiedztwie 

Nazwa CBDH 
Głębokość 

[m] 

Rzędna  
[m 

n.p.m.] 
Rok Miejscowość Typ obiektu 

Stratygrafia 
na dnie 

7460014-WODOCIĄG 
WIEJSKI (D. 

AGRONOMÓWKA) - ST. 1 
45,00 143,10 

1964 
Chotc

za Józefów 
Otwór 

eksploatacyjny 
kreda 

7460070-WODOCIĄG 
WIEJSKI (D. 

AGRONOMÓWKA) - ST. 2 
50,00 148,30 1998 

Chotcza 
Józefów 

Otwór 
eksploatacyjny 

kreda 

7460081-UJĘCIE 
PRYWATNE - ST. 1 
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Lokalizacja studni jest zgodna z zapisami § 31 rozporządzenia 

Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie                      

(Dz. U. z 2015 r. poz. 1422). 

W obrębie obszaru zasobowego dokumentowanego ujęcia nie ma 

innych ujęć wód podziemnych, które widnieją w Systemie Przetwarzania 

Danych Państwowej Służby Hydrogeologicznej (baza hydro). 

W promieniu 500 m brak jest innych urządzeń wodnych ujmujących 

czwartorzędowy i kredowy poziom wodonośny w związku z tym analizowane 

przedsięwzięcie (urządzenie wodne o zdolności poboru wody poniżej                       

10 m3/h) nie wymaga uzyskania decyzji środowiskowej. 

2.5.2 Zapotrzebowanie na energię i jej zużycie 

W ramach przedsięwzięcia zapotrzebowanie na energię elektryczną 

będzie na poziomie ok. 400 000 kWh/rok. Maksymalne obciążenie obiektu  

to ok. 100 kW. 

2.5.3 Wykorzystanie zasobów naturalnych w tym gleby i powierzchni 

ziemi 

Przedsięwzięcie nie będzie się wiązało z wykorzystaniem gleby. 

Inwestycja polega na uruchomieniu Gospodarstwa, które funkcjonowało w 

przeszłości. Zajęcie terenu obejmuje teren przeznaczony pod łącznik 

budynku loch prośnych i porodówki, zbiorniki na gnojowicę wraz z 

przepompownią, zaplecze socjalne, zbiornik na ścieki socjalne, infrastrukturę 

towarzyszącą w postaci dróg dojazdowych. Na cele chowu i hodowli zostanie 

wykorzystanych 5 istniejących budynków pozostałych po hodowli trzody 

chlewnej oraz istniejących dróg wewnętrznych. 

2.5.4 Ryzyko wystąpienia poważnej awarii lub katastrofy naturalnej lub 

budowlanej, przy uwzględnieniu używanych substancji 

i stosowanych technologii, w tym ryzyko związane ze zmianą 

klimatu 

Na podstawie rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 

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

niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu 
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o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej 

(Dz. U. 2016 r., poz. 138 z późn. zm.) stwierdzono, że planowane 

przedsięwzięcie nie jest kwalifikowane jako zakład o zwiększonym lub dużym 

ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej. 

Konstrukcja obiektów budowlanych jest odporna na nawalne deszcze  

i burze, silne wiatry i opady śniegu. Przewiduje się instalację odgromową 

obiektów. Dachy budynków będą zaopatrzone w przelewy awaryjne                      

lub instalacje awaryjne dla opadów nawalnych. Projektowane ukształtowanie 

terenu z lokalizacją budynków uwzględnia istniejącą konfigurację terenu  

i eliminuje możliwość podtopień. 

Przedsięwzięcie, z uwagi na charakter oraz lokalizację, nie jest podatne 

na zmiany klimatu, a jego dostosowywanie do zmian klimatu przedstawiono 

w tabeli poniżej. 

Tabela 9 Dostosowanie przedsięwzięcia do zmian klimatu 

Lp. Czynnik Przystosowanie przedsięwzięcia 
1. Pożary 

– poprzez np. konstrukcję, zagospodarowanie 
terenu – przecinki, systemy awaryjne, 
ognioodporne materiały  
budowlane, służby kryzysowe, drogi ewakuacyjne 

Obiekty budowlane będą wykonane 
zgodnie z przepisami odrębnymi 
wydzielone pożarowo.  

2. fale upałów i fale mrozu 
– poprzez np. konstrukcję, zagospodarowanie 
terenu – zacienienie, dachy pokryte roślinnością,  
klimatyzację (co wiąże się ze zwiększeniem 
zapotrzebowania na energię i wodę), ochronę 
zbiorów, ochronę przeciwpożarową, zapewnienie 
wody dla zwierząt, ingerencję w obieg powietrza, 
pochłanianie lub generowanie wysokich 
temperatur – wyspy ciepła, emisje lotnych 
związków organicznych i tlenków azotu, materiały 
budowlane  
odporne na wysokie temperatury, materiały 
pochłaniające lub odbijające światło słoneczne, ich 
rodzaj, kolor 

Budynki będą spełniały wymaganą 
przepisami odrębnymi izolacyjność 
przegród budowlanych co zabezpieczy je 
przed przenikaniem gorąca podczas fali 
upałów i zimna podczas fali mrozów. Teren 
zostanie zagospodarowany również 
zielenią, co będzie zmniejszało 
oddziaływanie upałów na ludzi.  
 

3. Susze 
– poprzez np. systemy oszczędzania wody – 
technologiczne i bytowe, gromadzenie wód 
deszczowych i roztopowych, przygotowanie na 
mniejszą dostępność i gorszą jakość wody oraz 
zwiększone zapotrzebowanie  
na wodę, ochronę zbiorów, ochronę 
przeciwpożarową, lokalizację na obszarze o dużym 
zagrożeniu pożarowym,  
zapewnienie wody dla zwierząt, ochronę 
krajobrazu (ochrona zieleni), zachowanie ciągłości 
siedlisk, retencję wodną, zapotrzebowanie 
przedsięwzięcia na wodę, wpływ na warstwy 
wodonośne, instalacje oczyszczania ścieków 
umożliwiające odzysk wody, obieg zamknięty wód 

W obiektach inwentarskich stosowana 
będzie racjonalna gospodarka wodą - 
prowadzenie rozliczenia za wodę poprzez 
zamontowanie wodomierzy w każdym z 
budynków, właściwa ochrona 
przeciwpożarowa. 
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Lp. Czynnik Przystosowanie przedsięwzięcia 
technologicznych. 

4.  nawalne deszcze i burze, silne wiatry, 
katastrofalne opady śniegu 
– poprzez np. konstrukcję, odprowadzanie wody, 
wpływ na retencję powierzchniową,  
stopień izolacji terenu, zagospodarowanie terenu – 
zalesienie, tereny zielone, awaryjne zasilanie - 
energia, woda, sieć teleinformatyczna, ochronę 
przed podtopieniami - lokalizację, piorunochrony, 
ryzyko wycieku zanieczyszczeń, wbudowanie 
zasuw burzowych do systemów odwadniających w 
celu ochrony wnętrz przed zalaniem na skutek 
cofnięcia się ścieków, właściwe odwodnienie terenu 
przedsięwzięcia, służby kryzysowe, drogi 
ewakuacyjne 

Konstrukcja obiektów budowlanych będzie 
odporna na nawalne deszcze i burze, silne 
wiatry i opady śniegu. Przewiduje się 
instalację odgromową budynków. Dachy 
budynków będą zaopatrzone w przelewy 
awaryjne lub instalacje awaryjne dla 
opadów nawalnych. Projektowane 
ukształtowanie terenu ogranicza 
możliwość podtopień.  
Na etapie eksploatacji przedsięwzięcia nie 
występuje ryzyko wycieku substancji 
chemicznych.  

Analizy dokonano na podstawie Wytycznych dostępnych na stronie 
Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska. 

2.6 Przewidywane rodzaje i ilości emisji, w tym odpadów, 

wynikające z funkcjonowania planowanego przedsięwzięcia 

2.6.1 Emisja ścieków 

Etap realizacji i likwidacji przedsięwzięcia 

Na etapie realizacji i likwidacji przedsięwzięcia będą powstawać ścieki 

bytowe w ilości uzależnionej od etapu prac i liczby pracowników 

zatrudnionych do wykonania ww. prac. Ilość powstających w związku  

z realizacją (i ewentualną likwidacją) przedsięwzięcia ścieków na obecnym 

etapie jest trudna do oszacowania. Prognozuje się, iż będzie to w przybliżeniu 

0,3-0,6 m3/dobę. 

Ścieki będą gromadzone w zbiornikach toalet przenośnych, skąd będą 

odbierane transportem asenizacyjnym i wywożone do oczyszczalni ścieków.  

Wykorzystywanie wody do celów budowlanych nie będzie generowało 

powstawania ścieków, gdyż w całości będzie ona zagospodarowana. 

Narzędzia wykorzystywane w czasie realizacji i ewentualnej likwidacji 

przedsięwzięcia będą czyszczone „na sucho”. 

Etap eksploatacji  

Na terenie planowanego przedsięwzięcia w trakcie jego eksploatacji 

będą powstawać następujące rodzaje ścieków: 

• ścieki bytowe, 

• ścieki z mycia kojców. 
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Ścieki bytowe  

Przyjęto, iż ilość ścieków bytowych powstających na terenie 

przedsięwzięcia będzie równa ilości wody zużywanej na cele socjalno-bytowe, 

który został określony na ok. 59,4 m3/rok. 

Ścieki bytowe będą odprowadzane do 3 szczelnych, bezodpływowych 

zbiorników o łącznej pojemności ok. 16 m3 (2 zbiorniki o pojemności ok. 3 m3 

i 1 zbiornik gromadzący ok. 10 m3 ścieków). 

Ścieki będą odbierane przez wozy asenizacyjne i transportowane  

do punktu zlewnego oczyszczalni ścieków w Lipsku. 

Ścieki z mycia kojców 

Przyjęto, że ilość ścieków powstających w związku z myciem kojców 

będzie równa ilości zużytej na ten cel wody. Zgodnie z powyższymi 

założeniem prognozuje się, że na terenie Gospodarstwa będzie wytwarzanych 

ok. 60 m3 ścieków na rok. Przyjęto założenie zużycia ok. 30 metrów 

sześciennych na mycie budynków (po każdym cyklu), w maksymalnej ilości 

ok. 5 m3/dobę. 

Ścieki z mycia kojców będą odprowadzane przez kanały gnojowe                  

do zbiorników na gnojowicę. Przy czyszczeniu obiektów inwentarskich nie 

będą stosowane środki chemiczne mogące przedostać się do gnojowicy.                 

W związku z powyższym woda z mycia pomieszczeń inwentarskich będzie 

stanowić rozwodnioną gnojowicę, która będzie mogła być wykorzystywana  

do nawożenia użytków rolnych. 

Ścieki z mycia kojców będą spływały kanałami gnojowymi o łącznej 

pojemności ok. 4586 m3 do przepompowni skąd będą pompowane                         

do 2 zbiorników o pojemności ok. 2 500 m3 każdy. W połączeniu                              

z magazynowaną w zbiornikach gnojowicą ścieki z mycia kojców będą 

stosowane jako nawóz na polach, na których gospodaruje Wnioskodawca. 
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2.6.2 Emisja zanieczyszczeń do powietrza 

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 7127 stanowisk, tj. 633,45 DJP.  
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Tabela 10 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 5,5 4 8,32 0,4 1,6 

lochy remontowe-
loszki hodowlane 

91,8 10,2 9 4,0 36,0 2,25 41 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 10 20,0 

2,25 209 100 4,70 0,35 35 
9,4 2 4 2,0 

nr 1 
porodówka 

lochy z prosiętami 

449,28 4,68 96 2,0 96,0 2,25 

96 96 

4,68 

0,35 33,6 

prosięta od ww loch ok. 2000 1720 0,02 34,4 

RAZEM 
lochy 

                368       

nr 1 
porodówka 

warchlaki 20-30 kg 380,16 11,88 29 59,0 1711,0 0,2 1901 1700 0,22 0,07 119 

warchlaki 30-85 kg 
kg 

21 11,88 3 21,0 63,0 0,55 115 115 0,55 0,07 8,05 

tuczarnia 

warchlaki 30-85 kg 856,22 21,86 40 39,0 1560,0 0,55 1557 1560 0,65 0,07 109,2 

tuczniki w tuczarni 
85>110 kg 

1770,66 21,86 80 21,0 1680,0 1 1771 1660 1,07 0,14 232,4 

Razem  4279,664 - 419 162,0 5308,0 - - 7127     633,45 DJP 

 

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

wykonano obliczenia emisji – tabela poniżej. 
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.Tabela 11 Emisja z poszczególnych budynków 

Nr budynku 
Rodzaj 

zwierząt 

Liczba 

zwierząt 

Przelicznik 

DJP 
DJP 

Wskaźnik emisji 

amoniaku 

kg/zwierze/rok] 

Emisja 

roczna 

[Mg/rok] 

Emisja 

godzinowa 

[kg/h] 

Wskaźnik 

emisji 

siarkowodoru 

[g/DJP/h] 

Emisja roczna 

[Mg/rok] 

Emisja 

godzinowa 

[kg/h] 

Wskaźnik 

emisji pylu 

PM10 

[kg/szt/rok] 

Emisja 

roczna 

[Mg/rok] 

Emisja 

godzinowa 

[kg/h] 

Wskaźnik 

emisji 

pylu 

PM2.5  

Emisja 

roczna 

[Mg/rok] 

Emisja 

godzinowa 

[kg/h] 

Nr 1 

lochy z 

prosiętami 
96 0,35 33,6 2,2 0,21120 0,024110 0,04000 0,01177 0,00134 0,86700 0,08323 0,00950 

10% 

PM10 

rocznego 

0,00832 0,00095 

prosięta od ww 

loch 
1720 0,02 34,4 3,9 6,70800 0,765753                 

warchlaki 1815 0,07 127,05 1,4 2,54100 0,290068 0,04000 0,04452 0,00508 0,86700 1,57361 0,17964 0,15736 0,01796 

Razem   3631   195,05   9,46020 1,079932   0,05629 0,00643   1,65684 0,18914 0,16568 0,01891 

Nr 2 

knury 4 0,4 1,6 3,1 0,01240 0,001416 0,04000 0,00056 0,00006 0,86700 0,00347 0,00040 0,00035 0,00004 

lochy 

remontowe 
36 0,35 12,6 2,2 0,07920 0,009041 0,04000 0,00442 0,00050 0,86700 0,03121 0,00356 0,00312 0,00036 

lochy w strefie 

krycia i prośne 
236 0,35 82,6 2,2 0,51920 0,059269 0,04000 0,02894 0,00330 0,86700 0,20461 0,02336 0,02046 0,00234 

Razem   276   96,8   0,61080 0,069726   0,03392 0,00387   0,23929 0,02732 0,02393 0,00273 

Dla 

pojedynczego 

budynku  

Nr 3, 4,5,6 

  

warchlaki 390x4 0,07 27,3x4
1
 1,4 0,54600 0,062329 0,04000 0,00957 0,00109 0,86700 0,33813 0,03860 0,03381 0,00386 

tuczniki 415x4 0,14 58,1x4
1
 3,5 1,45250 0,165811 0,04000 0,02036 0,00232 0,86700 0,35981 0,04107 0,03598 0,00411 

Razem   805   341,6   1,99850 0,22814   0,02992 0,00342   0,69794 0,07967   0,06979 0,00797 

RAZEM       633,45*                         

* DJP wyższe niż w tabeli dotyczącej obsady (gdzie jest 633,24 DJ wynikające z zaokrągleń) 

4
1
 – dla czterech budynków do obliczeń DJP 
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Emisje zanieczyszczeń do powietrza podczas procesu produkcyjnego 

wprowadzane są zespołem mechanicznych wentylatorów 

scharakteryzowanych w tabeli poniżej. 

Tabela 12 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 – 3,0 kg NH3/miejsce/rok (tucz właściwy - tucznik). 

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. 

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 
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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., 

� Warchlaki – 1815 szt., 

2) Budynek nr 2 lochy prośne: 

� Knury – 4 szt. - DJP, 

� Lochy remontowe – 36 szt. 

� Lochy w strefie krycia i prośne – 236 szt., 

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

� Warchlaki – 390 szt., 

� Tuczniki – 415 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,  

− witalny klimat w hodowli,  

− redukcję kosztów weterynaryjnych.  
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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 56 % 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. 

Lokalizację emitorów przedstawiono w złączniku nr 4.3. 

Jednocześnie, dla ułatwienia sprawdzenia toku obliczeniowego                      

w załączniku nr 4.6 przedstawiono tabele zawierającą szczegółowe obliczenia 
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emisji osobno dla każdego z budynków i grupy emitorów. Emitory szczytowe 

zaznaczono kolorem żółtym w tabelach nr 5, 6, 7 ww. załącznika nr 4.6. 

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 (12) dla pyłu PM2.5. 
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Tabela 13 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 

1720 3,9 6,70800 0,7657534                 

warchlaki 1815 1,4 2,54100 0,2900685 0,04 0,0445200 0,0050820 0,867 1,57361 0,1796358 0,47208 0,0538904 

Razem   3631   9,46020 1,0799315   0,0562900 0,0064260   1,65684 0,1891369 0,49705 0,0567409 

Nr 2 lochy 
prośne 

(emitory 
E130EE22) 

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 
236 2,2 0,51920 0,0592694 0,04 0,0289400 0,0033040 0,867 0,20461 0,0233573 0,06138 0,0070068 

Razem   276   0,61080 0,0697300   0,0339200 0,0038720   0,23929 0,0273162 0,07178 0,0081940 

Nr 3 tuczarnia 
nr 1 

(emitory E23-
E30)  

warchlaki 390 1,4 0,54600 0,0623288 0,04 0,0095700 0,0010920 0,867 0,33813 0,0385993 0,10144 0,0115799 

tuczniki 415 3,5 1,45250 0,1658105 0,04 0,0203600 0,0023240 0,867 0,35981 0,0410742 0,10794 0,0123219 

Razem   805   2,60930 0,2978693   0,0299300 0,0072880   0,93723 0,0796735   0,28116 0,0320958 

Nr 4 
tuczarnia nr 2 
(emitory E31-

E38) 

warchlaki 390 1,4 0,54600 0,0623288 0,04 0,0095700 0,0010920 0,867 0,33813 0,0385993 
 

0,10144 0,0115799 

tuczniki 415 3,5 1,45250 0,1658105 0,04 0,0203600 0,0023240 0,867 0,35981 0,0410742 
 

0,10794 0,0123219 

Razem   805   2,60930 0,2978693   0,0299300 0,0072880   0,93723 0,0796735   0,28116 0,0320958 

Nr 5 
tuczarnia nr 3  
(emitory E39-

E46) 

warchlaki 390 1,4 0,54600 0,0623288 0,04 0,0095700 0,0010920 0,867 0,33813 0,0385993 
 

0,10144 0,0115799 

tuczniki 415 3,5 1,45250 0,1658105 0,04 0,0203600 0,0023240 0,867 0,35981 0,0410742 
 

0,10794 0,0123219 

Razem   805   2,60930 0,2978693   0,0299300 0,0072880   0,93723 0,0796735   0,28116 0,0320958 

Nr 6 
tuczarnia nr 4  
(emitory E47-

E54) 
 

warchlaki 390 1,4 0,54600 0,0623288 0,04 0,0095700 0,0010920 0,867 0,33813 0,0385993 
 

0,10144 0,0115799 

tuczniki 415 3,5 1,45250 0,1658105 0,04 0,0203600 0,0023240 0,867 0,35981 0,0410742 
 

0,10794 0,0123219 

Razem   805   2,60930 0,2978693   0,0299300 0,0072880   0,93723 0,0796735   0,28116 0,0320958 
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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] 

Tabela 14 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 
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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 

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  

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 
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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] 

Przykład dla budynku nr 1 – amoniak okres 1 – Emitor E1: 

96 sztuk loch x wskaźnik dla loch 2,2 kg/szt./rok = 211,2 kg/rok /1000 = 0,2112 Mg/rok 

Stąd emisja godzinowa od loch: 

0,2112 Mg/rok / 8760 h w roku = 0,0000241 Mg/h x 1000 = 0,02411 kg/h 

1720 sztuk prosiąt x wskaźnik dla prosiąt 3,9 kg/szt./rok = 6708 kg/rok /1000 = 6,708 

Mg/rok 

Stąd emisja godzinowa od prosiąt: 

6,708 Mg/rok / 8760 h w roku = 0,000765 Mg/h x 1000 = 0,765753 kg/h 

1815 sztuk warchlaków x wskaźnik dla warchlaków 1,4 kg/szt./rok = 2541 kg/rok /1000 = 

2,541 Mg/rok 

Stąd emisja godzinowa od warchlaków: 

2,541 Mg/rok / 8760 h w roku = 0,000290068 Mg/h x 1000 = 0,290068 kg/h 
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Łączna emisja z budynku porodówki: 

- Emisja roczna: 

0,2112 Mg/rok (emisja od loch) + 6,708 Mg/rok (emisja od prosiąt) + 2,541 Mg/rok (emisja 

od warchlaków) = 9,4602 Mg/rok 

- Emisja godzinowa: 

0,02411 kg/h (emisja od loch) + 0,765753 kg/h (emisja od prosiąt) + 0,290068 kg/h 

(emisja od warchlaków) = 1,079932 kg/h 

Rozkład emisji na emitory: 

Biorąc pod uwagę procentowy rozkład emisji z wentylatorów dla emitora nr 1 emisja będzie 

wynosiła: 

Emisja godzinowa dla emitora E1: 

1,0799315 kg/h x 0,066 (6,6 % wydajność procentowa pojedynczego emitora o wydajności 

6700 m3/h) = 0,0712755 kg/h 

Emisja przy użyciu PLOCHER – zmniejszenie emisji amoniaku o 54 %. Jednocześnie 

zmniejszono emisję o liczbę godzin: 

Wskaźniki emisji zostały podane dla poszczególnych kategorii wiekowych zwierząt                

w kg/zwierzę/rok – tj. 8760 h w roku  

W związku z tym, że emisję obliczono dla dwóch okresów (8040 h - 720 h),                         

to rozdzielono ją procentowo na okres 1 - 8040 h i okres 2 - 720 h/rok: 

8760 h – 100 % czasu w roku 

8040 h – (8040x100/8760)/100 = 0,918 = 91,8 % 

0,0712755 kg/h x 0,46 (46 %= 100-54% emisji po redukcji Plocherem) x 0,918 

(obniżenie wskaźnika emisji ze względu na czas emisji 8040 h/rok, a nie dla 8760 h/rok) = 

0,0301 kg/h 

Dla okresu 2 – 720 h/rok: 

0,0712755 kg/hx0,46 (% emisji po redukcji Plocherem) x 0,082 (obniżenie wskaźnika 

emisji ze względu na czas emisji 8040 h/rok, a nie dla 8760 h/rok) = 0,00269 kg/h 

Dla Pyłu PM 10 i PM 2.5 dla okresu 1: 

E ostateczna PM10 = 0,012483 x 0,918 = 0,01146 [kg/h] 

E ostateczna PM2.5 = 0,0057449 x 0,918 = 0,00344 [kg/h] 

Dla Pyłu PM 10 i PM 2.5 dla okresu 2: 

E ostateczna PM10 = 0,012483 x 0,082 = 0,00102 [kg/h] 

E ostateczna PM2.5 = 0,0057449  x 0,082 = 0,00031 [kg/h] 

Emisja roczna dla emitora E1: 

Emisja roczna dla okresu 1: 

Dla amoniaku: 

0,0301 kg/h x 8040/1000 = 0,242 Mg/r 

Emisja roczna dla okresu 2: 

0,00269 kg/h x 720/1000 = 0,00194 Mg/r 
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Emisja dla całego roku dla emitora E1 dla amoniaku: 

0,242 Mg/r +  0,00194 Mg/r = 0,24394 Mg/rok 

Dla siarkowodoru: 

0,00013 kg/h x 8040/1000 = 0,00105 Mg/r 

Emisja roczna dla okresu 2: 

0,00001 kg/h x 720/1000 = 0,00001 Mg/r 

Emisja dla całego roku dla emitora E1 dla siarkowodoru: 

0,00105 Mg/r +  0,00001 Mg/r = 0,00106 Mg/rok 

Dla PM10: 

0,01146 kg/h x 8040/1000 = 0,09214 Mg/r 

Emisja roczna dla okresu 2: 

0,00102 kg/h x 720/1000 = 0,00073 Mg/r 

Emisja dla całego roku dla emitora E1 dla siarkowodoru: 

0,09214 Mg/r +  0,00073 Mg/r = 0,09287 Mg/rok 

Dla PM2.5: 

0,00344 kg/h x 8040/1000 = 0,02766 Mg/r 

Emisja roczna dla okresu 2: 

0,00031 kg/h x 720/1000 = 0,00022 Mg/r 

Emisja dla całego roku dla emitora E1 dla siarkowodoru: 

0,02766 Mg/r +  0,00022 Mg/r = 0,02788 Mg/rok 

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 wprowadzone do programu 

komputerowego oraz parametry emitorów. 
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Tabela 15 Emisje zanieczyszczeń wprowadzanych do powietrza z hodowli zwierząt na 
terenie Gospodarstwa 

Nr 
budynku 

Nr 
emitor

a 
Substancja 

Redukcja 
emisji 
przez 

zastosow
anie 

PLOCHE
R [%] 

Emisja 
godzinowa 
dla 8040 h 

przy 
zastosowan

iu 
PLOCHER  
okres 1 
[kg/h] 

Emisja 
godzinowa 
dla 720 h 

przy 
zastosowan

iu 
PLOCHER  
okres 2 
[kg/h] 

Emisja 
roczna przy 
zastosowan

iu 
PLOCHER 
[Mg/rok] 

Średnic
a [m] 

Wysok
ość [m] 

Typ 

1 

E1-E8 

amoniak 54 0,03010 0,00269 0,24394 

0,45 6,3 otwarty 
siarkowodór 66 0,00013 0,00001 0,00106 

PM10 brak 0,01146 0,00102 0,09287 

PM2.5 brak 0,00344 0,00031 0,02788 

E9-
E12 

amoniak 54 0,05381 0,00481 0,43609 

0,63 6,3 otwarty 
siarkowodór 66 0,00024 0,00002 0,00194 

PM10 brak 0,02049 0,00183 0,16606 

PM2.5 brak 0,00615 0,00055 0,04985 

2 

E13 

amoniak 54 0,00000 0,00072 0,00052 

1,38x1,3
8 

6,3 
szczyto

wy 

siarkowodór 66 0,00000 0,00003 0,00002 

PM10 brak 0,00000 0,00061 0,00044 

PM2.5 brak 0,00000 0,00018 0,00013 

E14 

amoniak 54 0,00138 0,00009 0,01116 

0,4 6,3 otwarty 
siarkowodór 66 0,00006 0,000004 0,00048 

PM10 brak 0,00118 0,00008 0,00955 

PM2.5 brak 0,00035 0,00002 0,00282 

E15-
E22 

amoniak 54 0,00350 0,00023 0,02831 

0,63 6,3 otwarty 
siarkowodór 66 0,00014 0,00001 0,00114 

PM10 brak 0,00298 0,00019 0,02410 

PM2.5 brak 0,00090 0,00006 0,00728 

3 

E23-
E29 

amoniak 54 0,01799 0,00110 0,14543 

0,63 6,5 otwarty 
siarkowodór 66 0,00033 0,00002 0,00266 

PM10 brak 0,01046 0,00064 0,08456 

PM2.5 brak 0,00421 0,00026 0,03404 

E30 

amoniak 54 0,00000 0,00349 0,00251 

0,63 6,5 
szczyto

wy 

siarkowodór 66 0,00000 0,00006 0,00004 

PM10 brak 0,00000 0,00203 0,00146 

PM2.5 brak 0,00000 0,00082 0,00059 

4 

E31-
E37 

amoniak 54 0,01799 0,00110 0,14543 

1,38x1,3
8 

6,5 otwarty 
siarkowodór 66 0,00033 0,00002 0,00266 

PM10 brak 0,01046 0,00064 0,08456 

PM2.5 brak 0,00421 0,00026 0,03404 

E38 
amoniak 54 0,00000 0,00349 0,00251 

0,63 6,5 
szczyto

wy siarkowodór 66 0,00000 0,00006 0,00004 



Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na chowie i hodowli trzody 
chlewnej w cyklu zamkniętym w m. Chotcza - Józefów 

 

 

64 

Nr 
budynku 

Nr 
emitor

a 
Substancja 

Redukcja 
emisji 
przez 

zastosow
anie 

PLOCHE
R [%] 

Emisja 
godzinowa 
dla 8040 h 

przy 
zastosowan

iu 
PLOCHER  
okres 1 
[kg/h] 

Emisja 
godzinowa 
dla 720 h 

przy 
zastosowan

iu 
PLOCHER  
okres 2 
[kg/h] 

Emisja 
roczna przy 
zastosowan

iu 
PLOCHER 
[Mg/rok] 

Średnic
a [m] 

Wysok
ość [m] 

Typ 

PM10 brak 0,00000 0,00203 0,00146 

PM2.5 brak 0,00000 0,00082 0,00059 

5 

E39-
E45 

amoniak 54 0,01799 0,00110 0,14543 

1,38x1,3
8 

6,5 otwarty 
siarkowodór 66 0,00033 0,00002 0,00266 

PM10 brak 0,01046 0,00064 0,08456 

PM2.5 brak 0,00421 0,00026 0,03404 

E46 

amoniak 54 0,00000 0,00349 0,00251 

0,63 6,5 
szczyto

wy 

siarkowodór 66 0,00000 0,00006 0,00004 

PM10 brak 0,00000 0,00203 0,00146 

PM2.5 brak 0,00000 0,00082 0,00059 

6 

E47-
E53 

amoniak 54 0,01799 0,00110 0,14543 

1,38x1,3
8 

6,5 otwarty 
siarkowodór 66 0,00033 0,00002 0,00266 

PM10 brak 0,01046 0,00064 0,08456 

PM2.5 brak 0,00421 0,00026 0,03404 

E54 

amoniak 54 0,00000 0,00349 0,00251 

0,63 6,5 
szczyto

wy 

siarkowodór 66 0,00000 0,00006 0,00004 

PM10 brak 0,00000 0,00203 0,00146 

PM2.5 brak 0,00000 0,00082 0,00059 

zbiorniki 
na 

gnojowicę 

E55-
E56 

amoniak 54 0,04943 0,00442 0,40060 
0,25 4,5 otwarty 

siarkowodór 66 0,00062 0,00005 0,00502 

*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. 

Np.:  

Emisja godzinowa dla amoniaku: 

E = [1,079932 +0,070228 +(0,22814 x 3)] / 2 = 0,103136 kg/h x 0,56 

(redukcja Plocher na poziomie 54 %)  = 0,057756 kg/h  

E r = (0,057756 kg/h x 8760) / 1000 = 0,50594 Mg/r  
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2.6.2.1 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 16 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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Tok obliczeniowy: 

Na początku ustalono jakie jest zużycie paliwa na cele agregatu 

prądotwórczego, na podstawie danych:  

zużycie paliwa w ciągu 1 h pracy - 19,5 l/h  

Założono pracę agregatu przez 15 minut (1/4 godziny) w ciągu godziny 

(uruchamianie w celu utrzymywania pełnej sprawności agregatu), stąd  

4,88 litra). 

Zamiana litrów na kg: 

4,88 x 0,85 kg/l = 4,14 kg  

Wskaźniki emisji przyjęto wg dokumentu, na który powołano się                   

na str. nr 56 Raportu OOŚ, stąd wykonano obliczenia dla emitora nr E57 

agregat prądotwórczy) w tabeli poniżej. 

Tabela 17 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 

 

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 
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Emisja z kuchni paszowej 

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

wchodzą m.in. silosy, wg tabeli poniżej. 

Tabela 18 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.  

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 
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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 

 

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. 
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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, 

- 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. 

 



Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na chowie i hodowli trzody 
chlewnej w cyklu zamkniętym w m. Chotcza - Józefów 

 

 

70 

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 19 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 

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. 
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Tabela 20 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 21 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 

 

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. 
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Tabela 22 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 

 

2.6.3 Emisja hałasu 

Etap realizacji 

Pojazdy transportujące materiały budowlane i wyposażenie obiektu 

budowlanego stanowią źródło hałasu o poziomie mocy akustycznej  

ok. 85 - 105 dB. 

Emisja związana z realizacją przedsięwzięcia będzie miała miejsce 

wyłącznie w trakcie trwania tego etapu i ustanie z chwilą zakończenia prac nie 

powodując dalszego oddziaływania na klimat akustyczny na tym terenie.  

Etap eksploatacji 

Podstawy naukowe 

1. Instrukcja ITB 338/2008. Metoda określania emisji i imisji hałasu 

przemysłowego w środowisku. Warszawa 2008 r. 

2. Metody pomiaru hałasu zewnętrznego w środowisku; M. Kraszewski,  

R. J. Kucharski, A. Kurpiewski. Warszawa 1996 r. 

Poniżej wykonano obliczenia imisji hałasu z uwzględnieniem wentylatorów 

zlokalizowanych na zewnątrz budynków.  

W załączniku nr 2.5 przedstawiono kwalifikacje akustyczną, natomiast w 

załączniku nr 2.6. przedstawiono karty charakterystyki urządzeń wziętych pod 

uwagę w obliczeniach akustycznych. 

Źródłami emisji hałasu na terenie zakładu będą: 

- budynek źródło: 

- budynek na potrzeby porodówki - budynek nr 1, 

- budynek na potrzeby chowu loch prośnych – budynek nr 2, 
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- cztery budynki na cele hodowli tuczników – budynki nr 3,4,5,6, 

- budynek na cele kuchni paszowej – budynek nr 7. 

- urządzenia wentylacyjne 

- urządzenia zlokalizowane na zewnątrz: 

- stacja trafo 

- agregat prądotwórczy 

- ruch środków transportu: 

- pojazdy ciężarowe:  

- po gnojowicę - 8 poj./dobę,  

- po zwierzęta - 8 poj./dobę, 

- z paszą - 2 poj./dobe, 

- po ścieki 1 poj./dobę, 

- po odpady 1 poj./dobę. 

 

1. Budynek źródło: 

Budynek nr 1 – porodówka  

Obiekt o wymiarach ok. 15,0 m x 90,0 m, wysokości h = 5,6 m. Ściany o 

murowane z pustaka suporeks ocieplane styropianem grubości 10 cm 

(izolacyjność R = 35 dB). Dach o konstrukcji stalowej  z płyt warstwowych 

z rdzeniem styropianowym (izolacyjność R = 35 dB).  

Budynek nr 2 – lochy prośne 

Obiekt o wymiarach ok. 15,0 m x 90,0 m, wysokości h = 5,6 m. Ściany o 

murowane z pustaka suporeks ocieplane styropianem  grubości 10 cm 

(izolacyjność R = 35 dB). Dach o konstrukcji stalowej  z płyt warstwowych 

z rdzeniem styropianowym (izolacyjność R = 35 dB).  

Budynek nr 3 – 6 – tuczarnia  

Obiekty o wymiarach ok. 12,0 m x 63,0 m, wysokości h = 6,2 m. Ściany o 

murowane z cegły i pustaka suporeks ocieplane styropianem grubości 10 

cm (izolacyjność R = 35 dB). Dach o konstrukcji stalowej  z płyt 

warstwowych z rdzeniem styropianowym (izolacyjność R = 35 dB). 
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Budynek nr 7 - kuchnia paszowa 

Obiekt o wymiarach ok. 13,0 m x 23,0 m, wysokości h = 6,5 m              

o konstrukcji stalowej z płyt warstwowych z rdzeniem styropianowym 

(izolacyjność R = 30 dB). Dach o konstrukcji stalowej z płyt warstwowych z 

rdzeniem styropianowym (izolacyjność R = 30 dB). 

Znając powierzchnię ścian obliczono średnią izolacyjność                    

dla każdej ze ścian. Średnią izolacyjność ścian przedstawiono                      

w poniższej tabeli. 

Tabela 23 Średnia izolacyjność ścian w budynkach 

Lp. Obiekt 
Ściany R – (średnia) izolacyjność akustyczna 

[dB] nr kierunek 

1. Porodówka 

1 od strony północnej 35 
2 od strony południowej 35 
3 od strony wschodniej 35 
4 od strony zachodniej 35 
5 dach 35 

2 Lochy prośne 

1 od strony północnej 35 
2 od strony południowej 35 
3 od strony wschodniej 35 
4 od strony zachodniej 35 
5 dach 35 

3. Tuczarnia 1 

1 od strony północnej 35 
2 od strony południowej 35 
3 od strony wschodniej 35 
4 od strony zachodniej 35 
5 dach 35 

4. Tuczarnia 2 

1 od strony północnej 35 
2 od strony południowej 35 
3 od strony wschodniej 35 
4 od strony zachodniej 35 
5 dach 35 

5. Tuczarnia 3 

1 od strony północnej 35 
2 od strony południowej 35 
3 od strony wschodniej 35 
4 od strony zachodniej 35 
5 dach 35 

6. Tuczarnia 4 

1 od strony północnej 35 
2 od strony południowej 35 
3 od strony wschodniej 35 
4 od strony zachodniej 35 
5 dach 35 

7. Kuchnia paszowa 

1 od strony północnej 30 
2 od strony południowej 30 
3 od strony wschodniej 30 
4 od strony zachodniej 30 
5 dach 30 

Założono, że ogólny poziom dźwięku od urządzeń w obiektach                 

nie będzie przekraczać 85 dB zgodnie z Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki 

Społecznej z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych 

stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy  

(Dz. U. 2014 poz. 817). 
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Poziom dźwięku wewnętrznego dla każdej ze ścian obliczono  

z zależności: 

[dB] )
R

4
  

2

1
( log 10    

2Aw ++=
r

LLwew π
, 

gdzie: 

r – odległość punktu obserwacji od źródła dźwięku; 

R – stała akustyczna pomieszczenia; 

α - 1
A

  =R  

A – chłonność akustyczna pomieszczenia; 

cS    α=A  

α – średni współczynnik pochłaniania dźwięku (przyjęto α = 0,15); 

Sc – powierzchnia całkowita pomieszczenia. 

Tabela 24 Poziom dźwięku wewnętrznego dla każdej ze ścian w budynkach 

Lp. 

Obiekt 
Powierzchnia 
pomieszczenia 

Sc (m2) 

A – chłonność 
akustyczna 

pomieszczenia 

R – stała 
akustyczna 

pomieszczenia 
Nr ściany 

L
wew 
(dB) 

1. Porodówka  2526 379 446 

1 
8

1,3 
2 78,1 
3 81,3 
4 78.1 
5 77.5 

2. Lochy prośne 2526 379 446 

1 81,3 

2 78,1 
3 81,3 
4 78.1 
5 77.5 

3. Tuczarnia 1 1686 253 297 

1 81,7 

2 78,4 
3 81,7 
4 78,4 
5 77.8 

4. Tuczarnia 2 1686 253 297 

1 81,7 

2 78,4 
3 81,7 
4 78,4 
5 77.8 

5. Tuczarnia 3 1686 253 297 

1 81,7 

2 78,4 
3 81,7 
4 78,4 
5 

 
77.8 
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Lp. 

Obiekt 
Powierzchnia 
pomieszczenia 

Sc (m2) 

A – chłonność 
akustyczna 

pomieszczenia 

R – stała 
akustyczna 

pomieszczenia 
Nr ściany 

L
wew 
(dB) 

6. Tuczarnia 4 1686 253 297 

1 81,7 

2 78,4 
3 81,7 
4 78,4 
5 77.8 

7. Kuchnia paszowa 767 115 135 

1 81,3 

2 79,9 
3 81,3 
4 79,9 
5 79.7 

2. Urządzenia wentylacyjne 

Obliczenia akustyczne wykonano dla lokalizacji wentylatorów wewnątrz 

obiektów inwentarskich na wysokości 3,5 m,                                                oraz 

dla wentylatorów szczytowych (ściennych) na wysokości 1,5 m.  

Producent wentylatorów podaje poziom hałasu urządzeń mierzony                 

w odległościach: 

a) 1 m od źródła hałasu dla wentylatorów 6-łopatowych, 

b) 7 m od źródła hałasu dla wentylatorów typu EMI40, EMI44, EMI63. 

Poziom mocy akustycznej dla źródeł wszechkierunkowych obliczono 

zgodnie z załącznikiem nr 2 Instrukcji Instytutu Techniki Budowlanej                    

nr 338/2008 „Metoda określania emisji i imisji hałasu przemysłowego                    

w środowisku”. 

Parametry techniczne wentylatorów przedstawiono poniżej zgodnie               

z danymi katalogowymi i odpowiednio dla obliczeniowych mocy akustycznych 

urządzeń.  
 

Tabela 25 Parametry techniczne wentylatorów 

Rodzaj 
budynku 

Rodzaj 
wentylatora 

Typ 
Średnica 

[mm] 
Liczba 
[szt.] 

Poziom 
hałasu 

[dB] 

Obliczeniowa 
moc 

akustyczna 
[dB] 

Lochy prośne 
(budynek 2) 

kominowy EMI63 63 8 57 84,9 

kominowy EMI40 40 1 52 78,9 

szczytowy 
Wentylator 6-

łopatowy 
MASTER- 

1380x1380 1 81,4 89,4 
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Rodzaj 
budynku 

Rodzaj 
wentylatora 

Typ 
Średnica 

[mm] 
Liczba 
[szt.] 

Poziom 
hałasu 

[dB] 

Obliczeniowa 
moc 

akustyczna 
[dB] 

Porodówka 
(budynek 1) 

kominowy EMI63 63 4 57 84,9 

kominowy EMI44 44 8 54 81,9 

Tuczarnia 

kominowy EMI63 63 7 57 84,9 

szczytowy 
Wentylator 6-

łopatowy 
MASTER 

1380x1380 1 81,4 89,4 

Zgodnie z informacją od Inwestora urządzenia wentylacyjne przy 

maksymalnej wydajności będą pracować 24h/dobę, a więc w czasie ośmiu 

najmniej korzystnych godzin dnia przez osiem godzin pracy ciągłej oraz  

w czasie jednej najmniej korzystnej godzinie nocy przez jedną godzinę pracy 

ciągłej.  

3. Urządzenia zlokalizowane na zewnątrz 

Dla urządzeń zlokalizowanych na zewnątrz przyjęto poziomy mocy 

akustycznej w wysokości: 

� 1 szt. stacja trafo – 69 dB, 

� 1 szt. agregat prądotwórczy – 81,9 dB. 

Założono, że urządzenia pracować będą dla czasu odniesienia równego 

8 najmniej korzystnym godzinom dnia kolejno po sobie następującym przez  

8 godziny pracy ciągłej. Dla czasu odniesienia 1 najmniej korzystnej godziny 

nocy założono, że urządzenia pracować będą przez 1 godzinę pracy ciągłej. 

Równoważny poziom dźwięku dla urządzeń obliczono wg wzoru: 

) 10 t  10 t( 
T

1
 log 10  Lap 0,1

p

Law 1,0
n

1  i

i ⋅+⋅=
=
∑AweqiL  

 

gdzie: 

T – przedział czasu odniesienia [s ] 

ti – czas działania urządzenia [s] 

Law – poziom mocy urządzenia [dB] 

tp – czas przerwy w działaniu urządzenia [s] 

Law – poziom mocy akustycznej w przerwie działania urządzenia [dB] 
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4. Ruch środków transportu 

Założono, że na teren zakładu przyjedzie 20 samochodów ciężarowych w 

godzinach od 600 do 2200: 

- po gnojowicę - 8 poj./dobę,  

- po zwierzęta - 8 poj./dobę, 

- z paszą - 2 poj./dobe, 

- po ścieki 1 poj./dobę, 

- po odpady 1 poj./dobę. 

Środki transportu będą poruszać się po terenie Zakładu z prędkością  

v = 20 km/h. Trasę przejazdu podzielono na segmenty o długości 10 m,                

z której każdy reprezentowany jest przez zastępcze źródło dźwięku. 

Równoważny poziom źródła zastępczego przy założeniu poziomu mocy 

akustycznej obliczono wg wzoru: 

q
T

t
LL aegtiaegTi log10)log(10 ++=  [dB] 

gdzie: 

Laegti – poziom mocy akustycznej przejeżdżającego pojazdu [dB]  

t – czas przejazdu odcinka drogi [s] 

T – czas obserwacji [s] 

q – liczba przejazdów w czasie obserwacji 

Wyniki obliczeń akustycznych zebrano w tabelach załączonych                  

do opracowania (zał. nr 2.1.1; 2.2.1; 2.3.1; 2.4.1).  

 

2.6.4 Emisja odpadów 

Etap realizacji i likwidacji 

Według ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (t.j. Dz. U.  

z 2020 r. poz. 797 z późn. zm.) wytwórca odpadów jest zobowiązany                      

do gospodarowania wytworzonymi przez siebie odpadami oraz może zlecić 

wykonanie obowiązku gospodarowania odpadami wyłącznie uprawnionym 

podmiotom. 
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Okres realizacji przedsięwzięcia oszacowano na ok. 3 -6 miesięcy.  

W tym czasie na plac budowy będą dowożone materiały budowlane  

i elementy instalacji, wykonywane i wypełniane wykopy, zabezpieczenia  

i utwardzenia powierzchni. Plac budowy będzie zlokalizowany na terenie 

przeznaczonym pod przedsięwzięcie. 

Masy ziemne zaklasyfikowane pierwotnie jako odpady z grupy 17 05 04 

(ziemia i gleba) zostaną w całości zagospodarowane do wyrównania działek 

Inwestora na terenie przedmiotowej inwestycji. Niezanieczyszczona gleba 

wydobyta w trakcie robót budowlanych będzie całkowicie wykorzystana                 

do celów budowlanych na terenie przedsięwzięcia.  

Ilość odpadów, jaka zostanie wytworzona na tym etapie realizacji 

przedsięwzięcia, będzie uzależniona od rodzaju i gatunku materiałów oraz   od 

jakości pracy wykonawców.  

Przewożone materiały powinny być zabezpieczone przed zawilgoceniem, 

zabrudzeniem i przed wydostaniem się z platformy pojazdów.  

Szacunkowe rodzaje i ilości odpadów wytwarzanych na etapie budowy oraz 

sposób magazynowania i sposób zagospodarowania przedstawiono  

w poniższej tabeli.  
 

Tabela 26 Szacunkowe ilości odpadów wytwarzanych na etapie realizacji i likwidacji oraz 
sposoby ich magazynowania i zagospodarowania 

Kod 
odpadu Rodzaj odpadu 

Ilość 
[Mg/bu
dowę] 

Sposób 
magazynowania 

Sposób 
zagospodarowania 

15 01 01 
Opakowania z papieru i 
tektury (kartony, papier, 
opakowania tekturowe) 

0,1 

Zamknięty 
pojemnik lub 
utwardzone 

miejsce 
zabezpieczone 

przed wpływem 
warunków 

atmosferycznych 

Odpady będą 
przekazane firmom 

posiadającym 
stosowne 

zezwolenia na 
dalsze 

przetwarzanie 
odpadów (w tym 

przede wszystkim 
odzysk) – 

zabezpieczone 
przed zmieszaniem 

a także przed 
zawilgoceniem, 
zabrudzeniem i 

przed wydostaniem 

15 01 02 

Opakowania z tworzyw 
sztucznych (butelki, 
pojemniki, elementy użyte 
do wykończenia budynków) 

0,2 

Zamknięty 
pojemnik lub 
utwardzone 

miejsce 
zabezpieczone 

przed wpływem 
warunków 

atmosferycznych 
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Kod 
odpadu Rodzaj odpadu 

Ilość 
[Mg/bu
dowę] 

Sposób 
magazynowania 

Sposób 
zagospodarowania 

15 01 03 Opakowania z drewna 
(zniszczone palety) 1 

Wyznaczone, 
utwardzone 

miejsce na placu 
budowy 

się z platformy 
pojazdów. 

15 01 04 Opakowania z metali 
(puszki, wiadra, pojemniki) 1 

Wyznaczone, 
utwardzone 

miejsce na placu 
budowy 

15 01 06 Zmieszane odpady 
opakowaniowe 0,2 

Zamknięty 
pojemnik lub 
utwardzone 

miejsce 
zabezpieczone 

przed wpływem 
warunków 

atmosferycznych 

15 02 03 

Sorbenty, materiały 
filtracyjne, tkaniny do 
wycierania i ubrania 
ochronne inne niż 
wymienione w 15 02 02 

0,05 

Zamknięty 
pojemnik lub 
utwardzone 

miejsce 
zabezpieczone 

przed wpływem 
warunków 

atmosferycznych 

17 01 07 

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

25 

Wyznaczone, 
utwardzone 

miejsce na placu 
budowy 

17 02 01 Drewno (resztki desek, 
elementów drewnianych) 1 

Wyznaczone, 
utwardzone 

miejsce na placu 
budowy 

17 04 02 
Aluminium (elementy 
budowlane) 

0,5 

Wyznaczone, 
utwardzone 

miejsce na placu 
budowy 

17 04 05 
Żelazo i stal (elementy 
instalacji) 

4 

Wyznaczone, 
utwardzone 

miejsce na placu 
budowy 

17 04 07 
Mieszaniny metali (elementy 
instalacji) 

3,5 

Wyznaczone, 
utwardzone 

miejsce na placu 
budowy 
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Kod 
odpadu Rodzaj odpadu 

Ilość 
[Mg/bu
dowę] 

Sposób 
magazynowania 

Sposób 
zagospodarowania 

17 04 09* 

Odpady metali 
zanieczyszczone 
substancjami 
niebezpiecznymi 

1 

Wyznaczone, 
utwardzone 

miejsce na placu 
budowy 

20 03 01 Niesegregowane (zmieszane 
odpady komunalne) 0,5 

Zamknięty 
pojemnik lub 
utwardzone 

miejsce 
zabezpieczone 

przed wpływem 
warunków 

atmosferycznych 

 

Odpady wytworzone na etapie realizacji będą zagospodarowane przez firmę 

budowlaną. Na terenie przedsięwzięcia nie będzie prowadzony odzysk. 

Wykonawca zagwarantuje usunięcie odpadów po zakończeniu prac.  

Na terenie zaplecza powinien być utrzymany porządek, odpady powinny być 

magazynowane w sposób zabezpieczający je przed rozwiewaniem  

i zanieczyszczaniem powierzchni ziemi. Organizacja prac powinna być 

prowadzona w taki sposób, aby okres magazynowania odpadów był jak 

najkrótszy. Postępowanie z odpadami powinno być zgodne z ustawą  

o odpadach. Przed przekazaniem odpadów należy sprawdzić czy odbiorca 

posiada wpis do rejestru BDO (baza danych odpadowych). 

Wykonawca prac budowlanych nie będzie prowadził odzysku odpadów we 

własnym zakresie. Podczas transportu, odpady powinny być zabezpieczone przed 

zmieszaniem a także przed wypadaniem na zewnątrz. 

Odpady powinny być przekazane do instalacji posiadających stosowne 

wpisy do rejestru BDO w zakresie przetwarzania odpadów. Odpady powinny być 

w pierwszej kolejności poddawane procesom odzysku, a następnie 

unieszkodliwianiu jedynie w przypadku, gdy nie ma możliwości ich ponownego 

wykorzystania. 

Wykonawca prac powinien prowadzić ewidencję odpadów poprzez karty 

ewidencji odpadów oraz karty przekazania odpadów.  
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Na obecnym etapie procesu inwestycyjnego nie został jeszcze wyłoniony 

wykonawca, nie można więc szczegółowo określić faktycznego dalszego 

zagospodarowania odpadów. Emisje związane z etapem realizacji ustaną z chwilą 

zakończenia prac budowlanych.  

Prawidłowa gospodarka odpadami na etapie realizacji i likwidacji 

powstającymi w wyniku rozbiórki i demontażu jest podstawowym działaniem 

minimalizującym uciążliwości tej fazy przedsięwzięcia dla środowiska  

i warunków życia ludzi. Gospodarka odpadami polegać będzie na stosowaniu 

segregacji odpadów oraz przekazaniu odpadów do unieszkodliwienia                     

lub gospodarczego wykorzystania. Odpady z likwidacji przedsięwzięcia  

w pierwszej kolejności należy poddać odzyskowi, a jeżeli z przyczyn 

technologicznych jest on niemożliwy lub nie jest uzasadniony z przyczyn 

ekologicznych lub ekonomicznych to odpady te należy poddać innym procesom 

odzysku. Odpady, których poddanie odzyskowi nie było możliwe, powinny być 

tak unieszkodliwione, aby składowane były wyłącznie  

te odpady, których unieszkodliwianie w inny sposób było niemożliwe z przyczyn 

technologicznych lub nieuzasadnione z przyczyn ekologicznych lub 

ekonomicznych. 

Z uwagi na trudność określenia realnej ilości odpadów mogących powstać 

w fazie likwidacji nie podano ich ilości. 

2.6.4.1 Rodzaje oraz ilości odpadów przewidzianych do wytwarzania 

w związku z eksploatacją Instalacji 

Funkcjonowanie instalacji do chowu i hodowli trzody chlewnej będzie 

powodowała wytwarzanie odpadów takich, jak: 

� zwierzęta padłe i odpadowa tkanka zwierzęca, 

� odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych,  

� oleje przepracowane, 

� sorbenty, tkaniny do wycierania, ubrania ochronne, 

� zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (komputer, drukarka) i jego 

elementy (żarówki i tonery), 

� odpady remontowo-budowlane. 
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Eksploatacja instalacji do chowu i hodowli trzody chlewnej będzie wiązała 

się głównie z wytwarzaniem odpadów w postaci zwierząt padłych i odpadowej 

tkanki zwierzęcej. Największa ilość odpadów (upadków) dotyczy prosiąt 

w porodówce. Upadki na kolejnych etapach rozwoju są rzadsze. Nieprzydatne do 

dalszej produkcji lochy i knury będą poddawane zmianie sposobu żywienia a 

następnie sprzedawane do uboju. Metody chowu  

i hodowli trzody będą planowane i realizowane w sposób mający na celu 

zapobieganie wytwarzania odpadów w postaci padłych zwierząt i odpadowej 

tkanki zwierzęcej. Najistotniejszą kwestią w zakresie minimalizowania ilości 

wytwarzanych odpadów jest stworzenie optymalnych warunków produkcji 

i organizacji pracy, poprzez: 

� zapewnienie zwierzętom właściwych warunków życiowych (powierzchnia, 

temperatura, wilgotność i jakość powietrza), 

� rygorystyczne przestrzeganie zasad prawidłowego żywienia, zarówno 

odnośnie jakości pasz, jak i technik ich zadawania, 

� przestrzeganie wymogów sanitarnych dotyczących higieny pomieszczeń, 

stały nadzór weterynaryjny, szczepienia ochronne, 

� zapewnienie należytej higieny psychicznej (nietworzenie zbyt dużych grup 

zwierząt, właściwa pielęgnacja i ograniczająca stres eksploatacja zwierząt). 

Ze względu na fakt, że największe straty dotyczą prosiąt noworodków na 

fermie stosowane będą działania mające na celu eliminowanie czynników 

stresowych dla tej grupy zwierząt. Lochy będą odpowiednio wcześnie 

przeprowadzane do porodówki. Porodówki będą po każdej zmianie czyszczone 

i dezynfekowane, zapewniona będzie odpowiednia temperatura  

i powierzchnia porodówki dla lochy z prosiętami. Poszczególne grupy zwierząt 

będą miały odpowiednio dobierane składniki pokarmowe. Nad zapewnieniem 

optymalnych warunków życiowych zwierząt sprawować będą nadzór wyznaczeni 

pracownicy. Wszystkie budynki inwentarskie będą wyposażone w oświetlenie i 

wentylację mechaniczną. Na wypadek awarii w dostawie prądu instalacja będzie 

wyposażona w agregat prądotwórczy 100 kW. Systematyczne przeprowadzanie 

czyszczenia oraz nadzór weterynaryjny,  

w tym stosowanie zabiegów immunoprofilaktycznych zapobiegać będą 

powstawaniu i rozprzestrzenianiu się chorób. Odpady weterynaryjne wytwarzane 
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w związku ze świadczeniem usług weterynaryjnych dla fermy będą usuwane oraz 

magazynowane przez lekarza weterynarii, mającego podpisaną umowę z firmą 

posiadającą wpis do BDO w zakresie transportu  

i unieszkodliwiania tego rodzaju odpadów. Zapewnienie optymalnych warunków 

życia zwierząt powinno ograniczać ilość wytwarzanych odpadów. Zwiększenie 

wydajności zasobów (wydajności reprodukcji, przeżywalności zwierząt, osiąganie 

jak najwyższych przyrostów przy niskim zużyciu paszy) pozwala obniżyć koszty 

produkcji, jest więc elementem właściwego zarządzania. 

W związku z tym, że Wnioskodawca będzie zakupywał paszę przywożoną 

samochodami ciężarowymi i zrzucanie jej bezpośredni do silosów paszowych, w 

instalacji nie będą powstawały odpady opakowaniowe  

z papieru i tektury oraz z tworzyw sztucznych.  

Opakowania z tworzyw sztucznych będą stanowiły również pozostałość po 

wykorzystywanych dodatkach paszowych. 

Ogrzewanie pomieszczeń inwentarskich i biurowych będzie elektryczne 

stąd nie będą powodowały odpady ze spalania węgla, w postaci popiołu  

i żużlu.  

Przepracowane oleje powstaną w wyniku eksploatacji urządzeń  

w kuchni mokrej. Wymiana przepracowanych olejów zapewni prawidłową pracę 

urządzeń. Oleje przepracowane zawierają zanieczyszczenia związane  

z rodzajem stosowanego oleju oraz z procesem eksploatacji. W trakcie pracy 

maszyn następuje degradacja olejów spowodowana zmianą jego właściwości 

fizykochemicznych związanych z oddziaływaniem wysokiej temperatury oraz 

tlenu z powietrza w obecności metali oraz mechanicznych sił ścinających. 

Wymiany oleju dokonywane będą przez firmę zewnętrzną wykonującą serwis 

kuchni paszowej.  

Wyeksploatowane urządzenia (komputer, drukarka) nie nadające się do 

dalszego użytkowania ze względów technologicznych będą stanowiły zużyty 

sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz jego elementy. W związku z normalną 

eksploatacją instalacji będą powstawały odpady w postaci zużytych żarówek oraz 

tonerów.  

Konieczność przeprowadzenia remontów obiektów oraz                               

ich wyposażenia (elementy kojców, systemu pojenia i karmienia) mających na 
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celu utrzymanie dobrego stanu instalacji będzie powodowało wytwarzanie 

odpadów w postaci złomu i innych odpadów z demontażu i budowy. 

Powstająca gnojowica będzie wykorzystywana jako nawóz naturalny  

i nie będzie stanowiła odpadów, na podstawie zapisów ustawy o odpadach. 

Tabela 27 Odpady inne niż niebezpieczne przewidziane do wytwarzania w związku                
z eksploatacją instalacji 

Kod 
odpadu 

Grupy, podgrupy i rodzaje odpadów Charakterystyka 

02 
Odpady z rolnictwa, sadownictwa, upraw hydroponicznych, rybołówstwa, leśnictwa, 
łowiectwa oraz przetwórstwa żywności 

02 01 
Odpady z rolnictwa, sadownictwa, upraw hydroponicznych, leśnictwa, łowiectwa i 
rybołówstwa 

02 01 81 

Zwierzęta padłe i odpadowa tkanka 
zwierzęca stanowiące materiał szczególnego i 
wysokiego ryzyka inne niż wymienione w 
02 01 80 

sztuki padłe i ubite z konieczności, 
odpadowa tkanka zwierzęca 

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)  

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 
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Kod 
odpadu 

Grupy, podgrupy i rodzaje odpadów Charakterystyka 

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 28 Odpady niebezpieczne przewidziane do wytwarzania w związku z eksploatacją 
instalacji 

Kod 
odpadu 

Grupy, podgrupy i rodzaje odpadów Charakterystyka 

13 
Oleje odpadowe i odpady ciekłych paliw (z wyłączeniem olejów jadalnych oraz grup 05, 
12 i 19) 

13 02 Odpadowe oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe 

13 02 05* 
Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe 
niezawierające związków chlorowcoorganicznych 

oleje przepracowane 

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

15 01 
Odpady opakowaniowe (włącznie z selektywnie gromadzonymi komunalnymi odpadami 
opakowaniowymi) 

15 01 10* 
Opakowania zawierające pozostałości substancji 
niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone 

opakowania po opakowania 
po olejach 

15 02 02* 
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania i 
ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami 
niebezpiecznymi  

ubrania ochronne 
zanieczyszczone substancjami 
niebezpiecznymi, odpady mat 
dezynfekcyjnych 

16 Odpady nie ujęte w innych grupach 

16 02 Odpady urządzeń elektrycznych i elektronicznych 
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16 02 13* 
Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne 
niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12 

zużyte świetlówki 

16 06 Baterie i akumulatory 

16 06 01* Baterie i akumulatory ołowiowe 
zużyte akumulatory 
z użytkowanych pojazdów  

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 02* 

Inne odpady, które zawierają żywe drobnoustroje 
chorobotwórcze lub ich toksyny oraz inne formy zdolne do 
przeniesienia materiału genetycznego, o których wiadomo lub 
co do których istnieją wiarygodne podstawy do sądzenia, że 
wywołują choroby u ludzi i zwierząt 

Odpady z leczenia 
i profilaktyki wytwarzane 
przez lekarza weterynarii 

18 02 05* 
Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, zawierające 
substancje niebezpieczne 

18 02 07* Leki cytotoksyczne i cytostatyczne 

 

W poniższych tabelach przedstawiono rodzaje i ilości odpadów 

przewidzianych do wytwarzania w skali roku [Mg]. 

Tabela 29 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 

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 

17 04 05 Żelazo i stal 7,50 

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 
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Tabela 30 Szacunkowa masa odpadów niebezpiecznych przewidzianych                            
do wytwarzania w związku z eksploatacją instalacji w skali roku 

Kod 
odpadu 

Rodzaje odpadów 
Ilość 

[Mg/rok] 

13 02 05* 
Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe 
niezawierające związków chlorowcoorganicznych 

0,30 

15 01 10* 
Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych 
lub nimi zanieczyszczone (np. oleje przepracowane) 

0,40 

15 02 02*  

Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nie ujęte w 
innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 
ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami 
niebezpiecznymi, odpady mat dezynfekcyjnych 

0,1 

16 02 13* 
Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż 
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12 

0,03 

16 06 01* Baterie i akumulatory ołowiowe 0,10 

18 02 02* 

Inne odpady, które zawierają żywe drobnoustroje chorobotwórcze 
lub ich toksyny oraz inne formy zdolne do przeniesienia 
materiału genetycznego, o których wiadomo lub co do których 
istnieją wiarygodne podstawy do sądzenia, że wywołują choroby u 
ludzi i zwierząt 

0,02 

18 02 05* 
Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, zawierające substancje 
niebezpieczne 

0,01 

18 02 07* Leki cytotoksyczne i cytostatyczne 0,02 
 

2.6.5  Sposób zagospodarowania odpadów 

Tabela 31 Sposób magazynowania odpadów innych niż niebezpieczne 

Kod 
odpadu 

Rodzaje odpadów Sposób magazynowania odpadów 

02 01 81 

Zwierzęta padłe i odpadowa 
tkanka zwierzęca stanowiące 
materiał szczególnego i 
wysokiego ryzyka inne niż 
wymienione w 02 01 80 

Odpady będą gromadzone w zamykanym kontenerze 
na odpady kategorii 2 ustawionym w miejscu 
wskazanym w załączniku nr 1, zabezpieczonym przed 
dostępem osób postronnych i zwierząt. Kontener 
będzie ustawiony na szczelnym, nieprzepuszczalnym 
podłożu. Odpady nie będą narażone na działanie 
czynników atmosferycznych i nie będą powodować 
możliwości zanieczyszczenia środowiska (w tym 
gruntowo-wodnego). 

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 
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(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 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. 

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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Poszczególne rodzaje odpadów będą gromadzone selektywnie, w sposób 

eliminujący zmieszanie z innymi odpadami, zabrudzenie oraz zabezpieczający je 

przed działaniem czynników atmosferycznych do czasu zgromadzenia 

odpowiedniej ilości i przekazania przedsiębiorcom mającym uprawnienia do 

transportu odpadów.  

Na terenie Gospodarstwa będą wydzielone miejsce magazynowania odpadów. 

Wszystkie odpady będą gromadzone na terenie należącym do Wnioskodawcy, do 

momentu ich odbioru przez uprawnionych odbiorców. Odpady będą 

magazynowane w miejscach oznaczonych w załączniku nr 1. 

Tabela 32 Miejsce i sposób magazynowania odpadów niebezpiecznych 

Kod odpadu Rodzaje odpadów Sposób magazynowania odpadów 

13 02 05* 

Mineralne oleje silnikowe, 
przekładniowe i smarowe 
niezawierające związków 
chlorowcoorganicznych 

Odpady nie będą magazynowane 
na terenie planowanego przedsięwzięcia. 
Opakowania po olejach będą odbierane 
przez firmę serwisującą urządzenia 
kuchni mokrej po zakończeniu czynności 
serwisowych. 

 
 

15 01 10* 

Opakowania zawierające pozostałości 
substancji niebezpiecznych lub nimi 
zanieczyszczone (np. środkami 
ochrony roślin I i II klasy toksyczności 
– bardzo toksyczne i toksyczne) 

Odpady nie będą magazynowane 
na terenie planowanego przedsięwzięcia. 
Opakowania po olejach będą odbierane 
przez firmę sewisującą urządzenia 
kuchni mokrej po zakończeniu czynności 
serwisowych. 

15 02 02*  

Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 
filtry olejowe nie ujęte w innych 
grupach), tkaniny do wycierania(np. 
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 
zanieczyszczone substancjami 
niebezpiecznymi 

Zanieczyszczone sorbenty, 
czyściwo i ubrania ochronne 
magazynowane będą 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). 

Odpady będą przechowywane 
w plastikowym pojemniku, 
zabezpieczającym przed powstawaniem 
ewentualnych odcieków. 
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Kod odpadu Rodzaje odpadów Sposób magazynowania odpadów 

16 02 13* Baterie i akumulatory ołowiowe 

Zużyte akumulatory są 
wymieniane na nowe zaraz po 
zaprzestaniu ich użytkowania. Zużyty 
akumulator jest zostawiany w punkcie 
zakupu nowego urządzenia. W przypadku 
wystąpienia takiej konieczności 
akumulatory będą gromadzone w 
budynku kuchni mokrej, w wydzielonym 
magazynie odpadów, na szczelnym 
podłożu. Budynek posiada zadaszenie. 
Odpady nie będą narażone na działanie 
czynników atmosferycznych. 

Odpady będą przechowywane w 
pojemniku wykonanym z materiałów nie 
wchodzących w reakcję z substancjami, 
które zawierają baterie i akumulatory. 
Pojemnik będzie zamykany, 
umiejscowiony na szczelnym, 
nieprzepuszczalnym podłożu i opisany 
kodem i nazwą odpadu. 

18 02 02* 

Inne odpady, które zawierają żywe 
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 
toksyny oraz inne formy zdolne do 
przeniesienia materiału genetycznego, 
o których wiadomo lub co do których 
istnieją wiarygodne podstawy do 
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 
i zwierząt 

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

18 02 05* 
Chemikalia, w tym odczynniki 
chemiczne, zawierające substancje 
niebezpieczne 

18 02 07* Leki cytotoksyczne i cytostatyczne 

 

Odpadowa tkanka zwierzęca i sztuki padłe są gromadzone w chłodzonym 

kontenerze przeznaczonym na odpady kategorii II i na bieżąco odbierane są jako 

usługa na telefon przez uprawnionego odbiorcę.  

Odpady remontowo - budowlane będą przekazywane na zasadach 

określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2015 r. 

w sprawie listy rodzajów odpadów, które posiadacz odpadów może przekazywać 

osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym niebędącym 

przedsiębiorcami, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku (Dz. U. z 2016 r., poz. 

93) bądź przekazywane uprawnionym odbiorcom. 



Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na chowie i hodowli trzody 
chlewnej w cyklu zamkniętym w m. Chotcza - Józefów 

 

 

92 

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny niezawierający odpadów 

niebezpiecznych, o charakterze, składzie i w ilości podobnej do powstających 

w gospodarstwach domowych może być przekazywany przy zakupie nowego na 

zasadach określonych w ustawie o zużytym sprzęcie elektrycznym  

i elektronicznym (Obwieszczenie w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy 

o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym Dz. U. z 2019 r. poz. 1895).  

Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt. 7 ustawy o odpadach, odpady komunalne 

stanowią odpady powstające w gospodarstwach domowych oraz odpady 

niezawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców 

odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne  

do odpadów powstających w gospodarstwach domowych. Odpady w postaci 

zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (komputer, drukarka) lub jego 

elementów będą przez Wnioskodawcę zdawane przy zakupie nowego sprzętu lub 

oddawane na wymianę. 

Zużyty sprzęt biurowy oraz żarówki i tonery będą po zakończeniu 

eksploatacji wymieniane na nowe. Wnioskodawca będzie kupował sprzęt i jego 

wymienne elementy składowe o jakości zapewniającej efektywne wykorzystanie i 

długą żywotność. 

Sposób ostatecznego zagospodarowania odpadów w zakresie  

ich odzysku lub unieszkodliwiania został określony zgodnie z załącznikami do 

ustawy o odpadach na podstawie ustaleń z obecnymi odbiorcami odpadów.  

Magazyn odpadów będzie stanowił wydzielone pomieszczenie w budynku 

kuchni mokrej. Będzie to pomieszczenie zamykane, oznaczone tabliczką z 

napisem: „Magazyn odpadów”. Posadzka w budynku będzie szczelna i 

nieprzepuszczalna. Budynek będzie zadaszony. Dostęp do pomieszczenia będą 

mieli wyłącznie uprawnieni pracownicy. Lokalizacja magazynu w wydzielonym 

pomieszczeniu zabezpieczy magazyn odpadów przed dostępem osób trzecich i 

zwierząt, ponadto będzie stanowiła izolację przed czynnikami atmosferycznymi i 

w znaczny sposób ograniczy ewentualność zanieczyszczenia środowiska 

przyrodniczego.  

Odbiór i transport odpadów będzie realizowany wyłącznie przez 

uprawnione do tego celu podmioty na podstawie zawartych umów. 
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Tabela 33 Sposób ostatecznego zagospodarowania wytworzonych odpadów innych niż 
niebezpieczne 

Kod odpadu Rodzaje odpadów Sposób gospodarowania odpadami 1) 

02 01 81 

Zwierzęta padłe i 
odpadowa tkanka 
zwierzęca stanowiące 
materiał szczególnego i 
wysokiego ryzyka inne niż 
wymienione w 02 01 80 

Odpady będą przekazywane firmie zajmującej 
zagospodarowaniem odpadów tego typu w 
procesie unieszkodliwiania D 10, a następnie 
przekazywane do odzysku energii - proces 
R 1. 

15 01 02 
Opakowania z tworzyw 
sztucznych 

Odpady przekazywane będą uprawnionym 
odbiorcom do odzysku w procesie R 3. 

16 02 16 

Elementy usunięte ze 
zużytych urządzeń inne 
niż wymienione 
w 16 02 15 

Odpady przekazywane będą do odzysku w 
procesie R 3 i R 5. 

17 01 07 

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

Odpady będą przekazywane uprawnionym 
odbiorcom bądź osobom fizycznym 
niebędącym przedsiębiorcami do odzysku 
w procesie R 5 do utwardzania powierzchni w 
sposób uniemożliwiający pylenie oraz nie 
zakłócający stanu wody na gruncie. 

17 04 05 Żelazo i stal 
Odpady będą przekazywane do skupu złomu, 
do procesu odzysku R 4. 

20 01 36 

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

Odpady przekazywane będą do odzysku w 
procesie R 3 i R 5 lub unieszkodliwiania 
D 15. 

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

Odpady przekazywane będą do odzysku w 
procesie R 13 Magazynowanie odpadów 
poprzedzające którykolwiek z procesów 
wymienionych w pozycji R1-R12 (z wyjątkiem 
wstępnego magazynowania u wytwórcy 
odpadów), 

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 
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Tabela 34 Sposób ostatecznego zagospodarowania wytworzonych odpadów 
niebezpiecznych 

Kod 
odpadu 

Rodzaje odpadów 
Sposób gospodarowania 

odpadami 1) 

13 02 05* 

Mineralne oleje silnikowe, 
przekładniowe i smarowe 
niezawierające związków 
chlorowcoorganicznych 

Odpady przekazywane są do odzysku 
w procesie R 9 

15 01 10* 
Opakowania zawierające pozostałości 
substancji niebezpiecznych lub nimi 
zanieczyszczone  

Odpady przekazywane będą do odzysku 
w procesie R 13 Magazynowanie 
odpadów poprzedzające którykolwiek z 
procesów wymienionych w pozycji R1-
R12 (z wyjątkiem wstępnego 
magazynowania u wytwórcy odpadów), 
a następnie - R 1 

15 02 02* 

Sorbenty, materiały filtracyjne, 
tkaniny do wycierania i ubrania 
ochronne zanieczyszczone 
substancjami niebezpiecznymi 

Odpady przekazywane będą do odzysku 
w procesie R13 Magazynowanie 
odpadów poprzedzające którykolwiek z 
procesów wymienionych w pozycji R1-
R12 (z wyjątkiem wstępnego 
magazynowania u wytwórcy odpadów), 
a następnie - R 1 

16 02 13* Baterie i akumulatory ołowiowe 
Odpady będą przekazywane do odzysku 
w procesie R 4 

18 02 02* 

Inne odpady, które zawierają żywe 
drobnoustroje chorobotwórcze lub 
ich toksyny oraz inne formy zdolne 
do przeniesienia materiału 
genetycznego, o których wiadomo lub 
co do których istnieją wiarygodne 
podstawy do sądzenia, że wywołują 
choroby u ludzi i zwierząt 

Odpady przekazywane będą do odzysku 
w procesie R13 Magazynowanie 
odpadów poprzedzające którykolwiek z 
procesów wymienionych w pozycji R1-
R12 (z wyjątkiem wstępnego 
magazynowania u wytwórcy odpadów). 18 02 05* 

Chemikalia, w tym odczynniki 
chemiczne, zawierające substancje 
niebezpieczne 

18 02 07* Leki cytotoksyczne i cytostatyczne 

1) procesy odzysku i unieszkodliwiania zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2 do ustawy o odpadach 
− R1 Wykorzystanie głównie jako paliwa lub innego środka wytwarzania energii, 
− R 3 Recykling lub odzysk substancji organicznych, które nie są stosowane jako 

rozpuszczalniki (w tym kompostowanie i inne biologiczne procesy przekształcania), 
− R 4 Recykling lub odzysk metali i związków metali, 
− R 9 Powtórna rafinacja lub inne sposoby ponownego użycia olejów, 
− R 13 Magazynowanie odpadów poprzedzające którykolwiek z procesów wymienionych 

w pozycji R1-R12 (z wyjątkiem wstępnego magazynowania u wytwórcy odpadów), 
− D 10 Przekształcanie termiczne na lądzie, 
− D 15 Magazynowanie poprzedzające którykolwiek z procesów wymienionych w pozycjach D1-

D14 (z wyjątkiem wstępnego magazynowania u wytwórcy odpadów). 
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Odpady z serwisowania urządzeń w kuchni „mokrej” i odpady 

weterynaryjne będą zabierane przez firmy wytwarzające odpady. 

Magazynowanie odpadów weterynaryjnych będzie się odbywało zgodnie  

z przepisami: 

• odpady weterynaryjne zbierane będą selektywnie w miejscu ich powstawania 

i dzielone na odpady zakaźne, odpady niebezpieczne  

i odpady pozostałe, uwzględniając sposób ich unieszkodliwiania                      

lub odzysku, 

• odpady zakaźne i odpady niebezpieczne będą przekazywane  

do unieszkodliwiania, 

• odpady zakaźne i odpady niebezpieczne, z wyjątkiem odpadów o ostrych 

końcach i krawędziach, zbierane będą do worków jednorazowego użycia  

z folii polietylenowej, nieprzezroczystych, wytrzymałych, odpornych  

na działanie wilgoci i środków chemicznych, z możliwością jednokrotnego 

zamknięcia, 

• worki jednorazowego użycia umieszczane będą w sztywnych pojemnikach 

(jednorazowego użycia) w taki sposób, aby ich górna krawędź nie uległa 

skażeniu, a w przypadku odpadów zakaźnych - skażeniu                                  

lub zanieczyszczeniu, 

• odpady zakaźne i odpady niebezpieczne o ostrych końcach i krawędziach 

zbierane będą w sztywnych, odpornych na działanie wilgoci, mechanicznie 

odpornych na przekłucie lub przecięcie pojemnikach jednorazowego użycia, 

które umieszcza się w miejscach powstawania tych odpadów, 

• pojemniki i worki jednorazowego użycia, będą wypełniane do nie więcej niż 

2/3 ich objętości, 

• raz zamknięte pojemniki lub worki jednorazowego użycia, nie będą otwierane 

- w przypadku uszkodzenia pojemnika lub worka jednorazowego użycia, 

całości będą umieszczone w innym większym nieuszkodzonym pojemniku lub 

worku jednorazowego użycia, 

• pojemniki i worki jednorazowego użycia posiadać będą widoczne oznakowanie 

zawierające następujące informacje: 

1) kod odpadów w nich przechowywanych; 

2) miejsce pochodzenia odpadów; 
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3) datę ich zamknięcia, 

• odpady zakaźne gromadzone będą w pojemnikach lub workach 

jednorazowego użycia koloru czerwonego, 

• odpady niebezpieczne gromadzone będą w pojemnikach lub workach 

jednorazowego użycia koloru żółtego, 

• odpady pozostałe gromadzone będą w pojemnikach lub workach 

jednorazowego użycia koloru innego niż kolor czerwony i żółty. 

Rodzaje odpadów powstających w związku z bytowaniem pracowników na 

terenie Gospodarstwa, na podstawie rozporządzenia z dnia 29 grudnia 2016 r. w 

sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji 

odpadów - Obwieszczenia Ministra Środowiska z dnia 7 października 2019 r. w 

sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Środowiska w 

sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji 

odpadów (Dz. U. z 2019 r. poz. 2028, z późn. zm.): 

1) Papier, 

2) Szkło, 

3) Metale i Tworzywa sztuczne, 

4) Odpady ulęgające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów. 

W tabeli poniżej przedstawiono oznaczenia pojemników dla wybranych 

frakcji odpadów zbieranych selektywnie wraz z kodami odpadów i rocznymi 

ilościami, zgodnie z §4 ww. rozporządzenia. 

Tabela 35 Oznaczenia pojemników dla wybranych frakcji odpadów zbieranych selektywnie 

Lp. Frakcja odpadu 
Kolor 

pojemnika 

Oznaczen
ie 

pojemnik
a 

Kod 
odpadu 

Nazwa 
odpadu 

Ilość 
odpadu 

[Mg/rok] 

1 

Odpady papieru, w 
tym tektury, odpady 

opakowaniowe z 
papieru i odpady 
opakowaniowe z 

tektury  

Niebieski PAPIER 20 01 01 
Papier i 
tektura 

3,0 

2 szkło zielony SZKŁO 20 01 02 Szkło 2,0 

3 

Odpady tworzyw 
sztucznych, w tym 

odpady 
opakowaniowe 

tworzyw sztucznych 
oraz odpady 

żółty 

TWORZY
WA 

SZTUCZN
E 

20 01 39* 
 

Tworzywa 
sztuczne 

 
3,0 
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Lp. Frakcja odpadu 
Kolor 

pojemnika 

Oznaczen
ie 

pojemnik
a 

Kod 
odpadu 

Nazwa 
odpadu 

Ilość 
odpadu 

[Mg/rok] 

opakowaniowe 
wielomateriałowe  

4 Odpady metali żółty METALE  20 01 40* metale 2,0 

5 

Odpady ulęgające 
biodegradacji, ze 

szczególnym 
uwzględnieniem 

bioodpadów 

brązowy BIO 20 01 08 

Odpady 
kuchenne 
ulęgające 
biodegrad

acji 

3,0 

 

Ponadto będą powstawały zmieszane odpady komunalne – kod 20 03 01 - 

niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne w ilości ok. 1 Mg/rok. 

Odpowiedzialnym za właściwe zagospodarowanie poszczególnych rodzajów 

odpadów jest ich wytwórca. Właściciel obiektów będzie organizował odbiór 

odpadów zgodny z regulaminem utrzymania czystości  

i porządku w gminie Chotcza. 

Sposoby gospodarowania odpadami: 

1. Odpady magazynować w sposób selektywny i uporządkowany,  

w miejscach do tego wydzielonych i zabezpieczonych przed dostępem osób 

niepożądanych oraz uniemożliwiającym ich negatywne oddziaływanie  

na środowisko i zdrowie ludzi. 

2. Odpady niebezpieczne i inne niż niebezpieczne przekazywać wyłącznie 

podmiotom, które są wpisane do rejestru gospodarki odpadami Marszałka 

Województwa. 

3. Pojemniki przeznaczone do gromadzenia odpadów zabezpieczyć przed 

wydostawaniem się z nich odpadów lub dostaniem się do ich wnętrza innych 

substancji. 

Miejsce i sposób oraz rodzaj magazynowanych odpadów: 

4. Odpady magazynować na terenie działek, do których podmiot posiada tytuł 

prawny. 

5. Miejsca magazynowania poszczególnych rodzajów odpadów powinny być 

oznakowane i zabezpieczone przed dostępem osób postronnych oraz 

posiadać utwardzone podłoże i zabezpieczenie przed czynnikami 

atmosferycznymi (zadaszenie). 
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6. Odpady komunalne zbierać selektywnie. 

Odbiór odpadów powinien się odbywać w terminach umożliwiających 

optymalne napełnienie pojemników i ich ekonomiczny transport będzie zgodny 

regulaminem utrzymania czystości i porządku na gminy Chotcza.   
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2.7 Zagospodarowanie nawozów organicznych 

W przedmiotowej instalacji do chowu i hodowli trzody chlewnej 

w m. Chotcza Józefów zastosowany będzie bezściółkowy, rusztowy system 

utrzymania zwierząt, a co za tym idzie w analizowanym Gospodarstwie będzie 

powstawać wyłącznie gnojowica. 

Sposoby postępowania z nawozami naturalnymi (w analizowanym 

przypadku będzie to gnojowica) określają przepisy następujących aktów 

prawnych: 

• Ustawy z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu (t.j.: Dz.U. 2020 

poz. 1069 z późn. zm.), 

• Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 czerwca 2008 

r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o nawozach i 

nawożeniu (Dz. U. z 2008 r. Nr 119, poz. 765 z późn. zm.), 

• Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 września 2019 r. 

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa 

i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowego sposobu stosowania nawozów oraz 

prowadzenia szkoleń z zakresu ich stosowania (t.j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 

1826 z późn. zm.), 

• Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2005 r. w sprawie 

szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na 

dostosowanie gospodarstw rolnych do standardów Unii Europejskiej 

objętej planem rozwoju obszarów wiejskich (Dz. U. Nr 17, poz. 142 z późn. 

zm.), 

• Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie 

przyjęcia "Programu działań mających na celu zmniejszenie 

zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz 

zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu" (Dz.U. 2020 poz. 243). 

Obliczenie ilości powstających nawozów naturalnych 

Ilość wyprodukowanej gnojowicy określono na podstawie Rozporządzenia 

Rady Ministrów z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia "Programu działań 

mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi 
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ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu" (Dz.U. 2020 

poz. 243). 

W obliczeniach posłużono się stanem średniorocznym zwierząt w instalacji 

do chowu i hodowli trzody chlewnej w m. Chotcza Józefów. 

Tabela 36 Obliczenia ilości powstającej gnojowicy 

Kategoria  
Produkcja 
gnojowicy 
[m3/rok] 

Stan 
średnioroc

zny 

Wielkość 
produkcji 
gnojowicy 

w roku 
[m3] 

Zawart
ość 

[kgN/
m3] 

Współc
zynni 

koncen
tracji 

Wielkość 
produkcji 

N 
[kgN/rok] 

Potrzebny areał 
do 

zagospodarowan
ia gnojowicy 

[ha]* 

Knur 4,6 4 18,4 3,6 0,9 56,3 

149,1 

Locha z 
prosiętami 

4,6 370 1702,0 4,3 0,8 5781,7 

Prosięta 0,7 1813 1269,1 2,0 1,0 2538,2 

Warchlaki 1,4 1794 2511,3 2,8 0,8 5554,9 

Tuczniki 1,9 1740 3306,9 4,6 0,8 11408,8 

Razem - - 8807,7 - - 25340,0 
 

*Dopuszczalna wielkość nawożenia: 170 kg azotu na 1 ha użytków rolnych 

 

Obliczenia przedstawione w powyższej tabeli wykazały, iż na terenie 

planowanego Gospodarstwa będzie powstawać ok. 8807,7 m3 gnojowicy rocznie. 

Ilość wody pobranej do czyszczenia pomieszczeń inwentarskich (kojców) na 

fermach trzody chlewnej jest zróżnicowana i jest zależna  

od zastosowanych technik czyszczenia oraz systemu chowu. Większa 

powierzchnia zarusztowania podłogi powoduje zmniejszenie zużycia wody. 

Projektowana podłoga w chlewniach to tzw. ruszt pełny, czyli całość powierzchni 

hodowlanej będzie stanowił ruszt. Mycie pomieszczeń będzie odbywało się przy 

użyciu gorącej wody za pomocą wysokociśnieniowych myjek, które w znacznym 

stopniu minimalizują zużycie wody. Szacuje się,  

że rocznie na cele mycia pomieszczeń zużywane będzie ok. 60 m3 wody. 

Przy czyszczeniu obiektów inwentarskich nie będą stosowane środki 

chemiczne mogące przedostać się do gnojowicy. W związku z powyższym woda z 

mycia pomieszczeń inwentarskich będzie stanowić rozwodnioną gnojowicę, która 

będzie mogła być wykorzystywana do nawożenia użytków rolnych. 
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Zawartość azotu w ściekach powstających podczas mycia kojców przyjęto 

w wysokości 1 kgN/m3, a co za tym idzie roczna zawartość azotu w ściekach z 

mycia kojców będzie wynosić 60 kgN/rok i w nieznacznym stopniu wpłynie na 

wielkość areału niezbędnego do zagospodarowania gnojowicy. 

Uwzględniając ww. ścieki łączna ilość powstającego w Gospodarstwie 

azotu wyniesie 25400,0 kgN/rok, a powierzchnia użytków rolnych konieczna do 

zagospodarowania gnojowicy zwiększy się w związku z tym do 149,4 ha. 

Zgodnie z "Programem działań mających na celu zmniejszenie 

zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz 

zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu" roczna dawka nawozu naturalnego nie 

może przekraczać ilości zawierającej 170 kg azotu na 1 ha użytków rolnych. 

Wnioskodawca zagospodaruje nawóz naturalny (gnojowicę)                         

na gruntach rolnych, których jest właścicielem oraz na działkach, które 

dzierżawi. W załączniku nr 10 wskazano lokalizację pól uprawnych własnych i 

dzierżawionych, na których Wnioskodawca będzie zagospodarowywał gnojowicę 

(ok. 140 ha). 

Zgodnie z artykułem 336 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks 

cywilny (t.j. Dz. U. 2019 poz. 1145 z późn. zm.) posiadaczem rzeczy jest zarówno 

ten, kto nią faktycznie włada jak właściciel (posiadacz samoistny), jak i ten, kto 

nią faktycznie włada jak użytkownik, zastawnik, najemca, dzierżawca lub 

mający inne prawo, z którym łączy się określone władztwo nad cudzą rzeczą 

(posiadacz zależny). 

Zapisy art. 3 ust. 3 ustawy o nawozach i nawożeniu są obowiązujące dla 

Wnioskodawcy: 

Nawozy naturalne mogą być zbywane do bezpośredniego rolniczego 

wykorzystania wyłącznie na podstawie umowy zawartej w formie pisemnej pod 

rygorem nieważności. 

Nadwyżki gnojowicy Wnioskodawca przekaże do bezpośredniego rolniczego 

wykorzystania na podstawie ww. artykułu ustawy o nawozach i nawożeniu. 

Gnojowica jaka powstanie w przedmiotowym Gospodarstwie będzie 

wykorzystywana rolniczo, zgodnie z ustawą z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach  

i nawożeniu (t.j.: Dz. U. 2020 poz. 1069 z późn. zm.).  
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Wnioskodawca dysponuje areałem gruntów o powierzchni 55,51 ha 

(działki należące do Wnioskodawcy). 

Poniżej wyszczególniono wybrane obostrzenia, dotyczące nawożenia 

gruntów rolnych (określone w obowiązujących przepisach prawa), których 

Wnioskodawca będzie przestrzegał: 

• nawozy naturalne płynne przechowuje się w bezpieczny dla środowiska 

sposób, zapobiegający przedostawaniu się ich do wód i gruntu; 

• pojemność zbiorników na nawozy naturalne płynne będzie umożliwiać ich 

przechowanie przez okres 4 miesięcy i 6 dni (wg. Wskazania poniżej); 

• nawozy naturalne i organiczne, w postaci stałej lub płynnej, stosować 

należy w okresie od dnia 1 marca do dnia 25 października (Tabela 5. 

"Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód 

azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu 

zanieczyszczeniu"; 

• nawozy w postaci płynnej, stosowane będą przy użyciu aplikatora 

doglebowego, 

• gnojowicę stosować się będzie na gruntach rolnych w odległości  

co najmniej 10 m od brzegu: 

− jezior i zbiorników wodnych o powierzchni do 50 ha; 

− cieków wodnych (naturalnych); 

− rowów, z wyłączeniem rowów o szerokości do 5 m liczonej na 

wysokości górnej krawędzi brzegu rowu; 

− kanałów; 

• nawozów nie będzie się stosować na terenach o dużym nachyleniu  

w kierunku wód powierzchniowych w odległościach określonych  

w punkcie powyżej, zwiększonych o 5 m; 

• nie będzie myty aplikator doglebowy oraz nie będą rozlewane wody  

z mycia w odległości mniejszej niż 25 m od brzegu zbiorników wodnych, 

jezior, cieków naturalnych, rowów, kanałów, ujęć wody, jeżeli nie 

ustanowiono strefy ochronnej na podstawie przepisów obowiązującej 

ustawy – Prawo wodne; 
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• dawka nawozu naturalnego, zastosowana w ciągu roku, nie może zawierać 

więcej niż 170 kg azotu (N) w czystym składniku na 1 ha użytków rolnych; 

• zabrania się stosowania nawozów na glebach zamarzniętych (za glebę 

zamarzniętą nie uznaje się gleby, która rozmarza co najmniej 

powierzchniowo w ciągu dnia), zalanych wodą, nasyconych wodą, 

pokrytych śniegiem (przepisu nie stosuje się do nawożenia stawów 

wykorzystywanych do chowu lub hodowli ryb); 

• zabrania się stosowania nawozów naturalnych w postaci płynnej podczas 

wegetacji roślin przeznaczonych do bezpośredniego spożycia przez ludzi. 

Wszystkie ograniczenia dotyczące stosowania gnojowicy zostały 

wymienione w przywołanych na wstępie niniejszego rozdziału aktach prawnych. 

Wnioskodawca będzie przestrzegał tych wymagań. 

 Prowadzenie gospodarki powstającymi nawozami naturalnymi 

w opisywany sposób będzie zgodne z obowiązującymi aktami prawnymi oraz 

pozwoli ograniczyć odpływ związków azotowych do wód powierzchniowych 

i podziemnych. 

 Produkcja zwierzęca będzie prowadzona w systemie rusztowym. Gnojowica 

będzie odprowadzana poprzez kanały gnojowe o pojemności  

ok. 4586 m3 oraz 2 zbiorników na gnojowicę o pojemności ok. 2500 m3 każdy. 

Ilość powstającej gnojowicy w skali roku to ok. 8807,7 m3. 

Zgodnie z "Programem działań mających na celu zmniejszenie 

zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz 

zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu" pojemność zbiorników na nawozy 

naturalne płynne powinna umożliwiać ich przechowanie przez okres 6 miesięcy. 

Biorąc pod uwagę obliczoną ilość powstającej rocznie gnojowicy oraz pojemność 

zbiorników na gnojowicę warunek będzie spełniony. 

 Należy podkreślić, iż Wnioskodawca planuje zastosowanie innowacyjnego 

systemu Plocher – tlenowego przetwarzania gnojowicy w płynny humus. 

Zalety systemu stanowią m.in.: 

• brak kożuchów, 

• tlenowe przetwarzanie gnojowicy od początku hodowli, 

• redukcja mieszania gnojowicy, 
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• produkcja własnego płynnego humusu (nawozu), 

• redukcja stężenia amoniaku, 

• redukcja populacji much, 

• witalny klimat w hodowli, 

• ochrona środowiska- powietrza/wód gruntowych, 

• witalne warunki w hodowli, 

• witalne zwierzęta, 

• redukcja kosztów weterynaryjnych. 

System Plocher do gnojowic i gnojówek, na bazie melasy lub węglanu 

wapnia, uaktywnia bakterie tlenowe. W tlenowym środowisku zmniejsza się 

liczebność bakterii beztlenowych. Dochodzi wówczas do skompostowania                  

ich pozostałości. 

Zastosowanie takiego systemu przynosi w hodowli poprawę warunków 

bytowych zwierząt, poprawia jakość ich mięsa, redukuje zabiegi weterynaryjne, 

ogranicza wpływ na emisję zanieczyszczeń do powietrza, zanieczyszczenie gleby i 

wód gruntowych. 

Reasumując, Wnioskodawca będzie spełniał wymagania obowiązujących 

aktów prawnych oraz będzie stosował innowacyjne technologie ograniczające 

wpływ prowadzonej działalności na środowisko, w kontekście powstającej na 

terenie Gospodarstwa gnojowicy. 

3 OPIS ELEMENTÓW PRZYRODNICZYCH ŚRODOWISKA OBJĘTYCH 

ZAKRESEM PRZEWIDYWANEGO ODDZIAŁYWANIA PLANOWANEGO 

PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO 

Opisu elementów przyrodniczych wykonała dr inż. nauk przyrodniczych 

Ewelina Szwaj oraz dr inż. Wioletta Wawer na podstawie wizji terenowych 

wykonanych w 2019 r. i inwentaryzacji przyrodniczej wykonanej w 2018 r. przez 

AJDAR Sp. z o.o. Aleksandra Mitura, Augustowo 6,  

86-022 Dobrcz. 
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3.1 Elementy środowiska podlegające ochronie na podstawie ustawy 

z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody oraz korytarzy 

ekologicznych 

Inwestycja znajduje się w obszarze chronionego krajobrazu „Solec nad 

Wisłą”.  

OChK „Solec nad Wisłą" ustanowiono w 1983 r. Inwestycja znajduje się 

w obszarze tej formy ochrony przyrody. Obejmuje tereny leżące                        

na zachodnim brzegu Wisły (gminy Solec n/Wisłą i Chotcza). Obszar 

charakteryzuje się dużymi walorami przyrodniczymi i krajobrazowymi - rozległe 

połacie łąk, szuwary, bagna, wikliny nadrzeczne, zadrzewienia. Występują tu 

licznie głębokie jary, wąwozy i siedliska roślin stepowych. W granicach obszaru 

chronionego krajobrazu znajduje się rezerwat stepowy „Sadkowice". Część 

północno-zachodnią stanowią kompleks leśny, cieki  

i oczka wodne, które wypełniają starorzecza.  

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia nr 44 Wojewody Mazowieckiego z 

dnia 5 maja 2005 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Solec nad Wisłą 

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2005 r., Nr 105, poz. 2951) w Obszarze tym zakazuje się 

realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w 

rozumieniu przepisów ustawy z dnia                        3 października 2008 r. 

o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w 

ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Jednak zapis 

ww. rozporządzenia w § 3 ust. 2 mówi, że zakaz, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 

rozporządzenia (tj. powyżej), nie dotyczy przedsięwzięć służących obsłudze ruchu 

komunikacyjnego, turystyce oraz przedsięwzięć bezpośrednio związanych z 

rolnictwem                   i przemysłem spożywczym. W związku z tym planowana 

inwestycja jako taka nie jest objęta zakazem realizacji na Obszarze Chronionego 

Krajobrazu. 

Teren inwestycyjny jest od wielu lat przekształcony przez człowieka, 

istniejące budynki są pustostanem, obecnie niszczeją i z pewnością nie 

komponują się z rozległymi połaciami łąk, szuwarów, bagien, wiklin 

nadrzecznych, zadrzewień, które to kształtują charakter obszaru chronionego. 

Teren inwestycji jest ogrodzony ogrodzeniem betonowym. 

 



Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na chowie i hodowli trzody 
chlewnej w cyklu zamkniętym w m. Chotcza - Józefów 

 

 

106 

Planowana inwestycja wpłynie na poprawę lokalnego krajobrazu poprzez:  

− zachowanie naturalnych stonowanych barw w elewacji i infrastrukturze 

(odcienie zieleni), które komponują się z otaczającym krajobrazem leśnym,  

− zachowanie pasa zieleni drzew gatunków rosnących w sąsiednim lesie (sosny 

zwyczajne Pinus sylvestris), które są gatunkami szybkorosnącymi i szybko 

zamaskują budynki będące przedmiotem inwestycji,  

− planowane nasadzenia roślin ozdobnych (kwietnych) wpłyną pozytywnie na 

estetykę tego miejsca.  

Należy w tym miejscu zaznaczyć, że rozpatrywana lokalizacja jest terenem 

już przekształconym, niszczejącym które obecnie negatywnie wpływa na lokalny 

krajobraz. Rozbudowa i remont istniejących budynków z zachowaniem wyżej 

wymienionych zaleceń nie wpłynie negatywnie                      na krajobraz.  

Elementy środowiska podlegające ochronie na podstawie ustawy z dnia 

16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody oraz korytarzy ekologicznych: 

REZERWATY:  

 Nazwa        [km]  

� Borowiec        1,88  

� Skarpa Dobrska       8,01  

� Krowia Wyspa       8,94  

� Sadkowice        15,44  

 

PARKI KRAJOBRAZOWE:  

� Kazimierski Park Krajobrazowy - otulina   1,94  

� Kazimierski Park Krajobrazowy    6,15  

� Wrzelowiecki Park Krajobrazowy - otulina  11,33  

OBSZARY CHRONIONEGO KRAJOBRAZU:  

� Solec nad Wisłą      w obszarze  

� Dolina Rzeki Zwoleńki      0,71  

� Chodelski Obszar Chronionego Krajobrazu  1,36  

ZESPOŁY PRZYRODNICZO - KRAJOBRAZOWE:  

� Sycyna        14,29  

� Brak nazwy (gm. Kazimierz Dolny)    17,23  
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NATURA 2000 OBSZARY SPECJALNEJ OCHRONY:  

� Małopolski Przełom Wisły PLB140006   0,80  

� Ostoja Kozienicka PLB140013    20,03  

NATURA 2000 SPECJALNE OBSZARY OCHRONY:  

� Przełom Wisły w Małopolsce PLH 060045  0,80  

� Dolina Zwoleńki PLH140005     0,84  

� Opole Lubelskie PLH060054     16,29  

� Płaskowyż Nałęczkowski PLH060015   17,72  

Dolina Kamiennej PLH260019     20,10 

Kazimierski Park Krajobrazowy jest oddalony od terenu inwestycyjnego 

o ok. 6 km. 

Chodelski Obszar Chronionego Krajobrazu oddalony od terenu 

inwestycyjnego o ok. 1,3 km. 

Małopolski Przełom Wisły PLB 140006 oddalony od terenu 

inwestycyjnego o ok. 0,80 km. 

Przełom Wisły w Małopolsce PLH 060045 oddalony od terenu 

inwestycyjnego o ok. 0,80 km. 
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Charakterystyka najbliżej położonych obszarów chronionych  

Rezerwaty przyrody:  

Rezerwat Borowiec  

Rezerwat Borowiec uznano w 1991 r. Obszar obejmuje fragment doliny 

rzeki Zwoleńki, w pobliżu jej ujścia. Utworzono go w celu zachowania  

w niezmienionym stanie rzeki Zwoleńki, jej doliny i terenów przyległych 

będących ostoją wielu rzadkich i chronionych zwierząt wodno-błotnych. Wśród 

szczególnie rzadkich gatunków jest żółw błotny.  

Powiązanie z terenem inwestycyjnym: brak  

Teren inwestycyjny nie jest w żaden sposób połączony z rzeką Zwoleńką i 

nie jest krajobrazową związany z doliną rzeczną.  

Na przedmiotowym terenie nie wyszczególniono żadnych rowów ani innych 

cieków wodnych łączących się z rzeką Zwoleńką. Nie notuje się też gatunków 

fauny wodno-błotnej i flory wilgotnolubnej. Brak powiązania siedliskowego 

terenu inwestycyjnego o rezerwatem Borowiec.  

Rezerwat Skarpa Dobrska  

 Rezerwat „Skarpa Dobrska” powstał w 1991 r. na obszarze ok. 42 ha. Jest 

miejscem bardzo charakterystycznym w terenie, ponieważ wyznacza krawędź 

Równiny Bełżyckiej i stromą ścianą opada ku Kotlinie Chodelskiej. Wysokość 

względna skarpy osiąga w najwyższym punkcie 90 m. Celem rezerwatu jest 

zachowanie naturalnych odsłonięć skał czwartorzędowych Równiny Bełżyckiej, 

które widoczne są w pionowym przekroju zbocza                     oraz ochrona 

rzadkiej roślinności. Rezerwat pozwala poznać budowę geologiczną, skały 

węglanowe, less, formy erozji wąwozowej i sufozji.  

Powiązanie z terenem inwestycyjnym: brak  

Skarpa Dobrska jest unikatowym miejscem, z którym teren inwestycyjny 

ani poprzez walory geologiczne ani krajobrazowe nie wykazuje powiązania.  

Rezerwat Krowia Wyspa  

Rezerwat faunistyczny, utworzony w 1991 roku, o łącznej powierzchni 

62,30 ha. Utworzony w celu ochrony wartości ornitologicznych doliny Wisły. W 

skład rezerwatu wchodzi wyspa będąca miejscem lęgowym wielu rzadkich 

i zagrożonych wyginięciem gatunków ptaków tj. ostrygojada, mewy czarnogłowej, 

sieweczki rzecznej, rybitwy białoczelnej, brodźca krwawodziobego, kulona, 
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rycyka. Jest też ważnym miejscem odpoczynku na szlaku wędrówek ptaków 

przelotnych: świstuna i rożeńca. W skład rezerwatu wchodzi także pas wód 

Wisły.  

Powiązanie z terenem inwestycyjnym: brak  

Na terenie inwestycyjnym oddalonym znacząco od rzeki Wisły nie notuje 

się gatunków ptaków objętych ochroną w rezerwacie. Ponadto działki nie 

stwarzają siedlisk atrakcyjnych dla tych ptaków, które preferują doliny rzeczne  

i tereny łąkowe. 

Parki krajobrazowe:  

Kazimierski Park Krajobrazowy  

Kazimierski Park Krajobrazowy obejmuje fragment Płaskowyżu 

Nałęczowskiego i Równiny Bełżyckiej oraz Małopolski Przełom Wisły                         

i wschodni skraj Równiny Radomskiej. Różnice wysokości pomiędzy dnem doliny 

Wisły a krawędzią płaskowyżu dochodzą do 90 metrów. Na stromych zboczach 

przełomu odsłonięte zostały białe wapienne skały. Sam płaskowyż pocięty jest 

gęstą siecią lessowych wąwozów, których głębokość dochodzi                do 30 

metrów. Szczególną osobliwością geomorfologiczną parku jest wspaniała, 90-

metrowej wysokości, niemal pionowa skarpa nadbudowana lessem. Wznosi się 

ponad ujściem rzeki Chodelki do Wisły,  

w rejonie wsi Dobre. W Kazimierskim Parku Narodowym znajduje się niezwykle 

gęsta sieć wąwozów i głębocznic lessowych. Pod tym względem ten region jest 

unikatowym w skali Europy, a nawet w skali świata.  

W Kazimierskim Parku Krajobrazowym biją liczne źródełka. Najpiękniejsze  

z nich znajdują się w dnach wąwozów koło wsi Rogów oraz w Wąwolnicy pod 

wzgórzem kościelnym. Lasy pokrywają około 20% powierzchni parku. Lasy rosną 

tam, gdzie nie dało się uprawiać żyznej gleby, czyli na stokach i na zboczach 

wąwozów. Najcenniejsze florystycznie są niewielkie fragmenty muraw stepowych, 

które zachowały się na skarpie w Dobrem, w rejonie Męćmierza, na wzgórzu 

Albrechtówka, na Górze Trzech Krzyży oraz na skarpie w rejonie Janowca. 

Gdzieniegdzie można tam jeszcze spotkać tak rzadkie i ciekawe rośliny jak: 

wisienka stepowa, zawilec wielkokwiatowy, miłek wiosenny, oman wąskolistny 

czy też ostnica włosowata. W świecie zwierząt Kazimierskiego Parku 

Krajobrazowego na szczególną uwagę zasługują owady stepowe, występujące na 
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skarpie w Dobrem oraz ptaki doliny Wisły. Na wyspach wiślanych utworzono 

rezerwaty przyrody chroniące stanowiska lęgowe takich ptaków jak: ostrygojad, 

rybitwa białoczelna, mewa czarnogłowa czy sieweczka obrożna. Celem ochrony 

Parku jest zachowanie niepowtarzalnych walorów przyrodniczych, 

krajobrazowych, kulturowych, historycznych i turystycznych środowiska ze 

szczególnym uwzględnieniem interesujących biocenoz zboczy doliny Wisły, 

wąwozów i skarp lessowych z licznie występującymi gatunkami rzadkich roślin.  

Powiązanie z terenem inwestycyjnym: brak  

Teren inwestycyjny jest w części zabudowanym nieużytkiem, który nie 

przejawia szczególnych walorów przyrodniczych, krajobrazowych, kulturowych, 

historycznych i turystycznych. Na terenie nie odnotowano biecenoz 

występujących w dolinach rzecznych, a także wąwozów i skarp lessowych. 

Ponadto znacząca odległość (ponad 6 km), powoduje,  

że planowana inwestycja nie będzie widoczna na obszarze chronionym i nie 

wpłynie w żaden sposób na tamtejszy krajobraz. 

Obszary Chronionego Krajobrazu:  

Dolina Zwoleńki  

OChK „Dolina rzeki Zwoleńki" ustanowiono w 1989 r.  

W dolinie ukształtował się niepowtarzalny układ środowisk. Teren wodno-błotny 

jest ostoją gatunków flory i fauny unikalnych w skali międzynarodowej. 

Siedliska wodne stanowią wolno płynąca rzeka, zakola i torfianki. Na dnie doliny 

dominują podmokłe łąki oraz torfowiska przejściowe. Miejscami występują 

zarośla wierzbowe, a także niewielkie olchowe lasy. Łagodne zbocza doliny 

porastają suche sośniny, występują tu nieużytki z roślinnością kserotermiczną.  

Powiązanie z terenem inwestycyjnym: brak  

Wyżej opisany obszar chroni krajobraz doliny rzecznej,  

z towarzyszącymi jej siedliskami. Działki inwestycyjne to tereny płaskie, nie są 

doliną rzeczną. Teren inwestycyjny nie jest w żaden sposób połączony  

z rzeką Zwoleńką i nie jest krajobrazową związany z doliną rzeczną.  

Na przedmiotowym terenie nie wyszczególniono żadnych rowów ani innych 

cieków wodnych łączących się z rzeką Zwoleńką. Nie odnotowano gatunków 

fauny wodno-błotnej i flory wilgotnolubnej.  
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Chodelski Obszar Chronionego Krajobrazu  

Położony jest na obszarach gmin Wilków, Karczmiska, Łaziska, Chodel, 

Opole Lubelskie, Bełżyce i Borzechów oraz miasta i gminy Poniatowa. Zajmuje 

powierzchnię 23 338 ha. Stanowi ogniwo łączące ciąg obszarów chronionych 

wzdłuż prawego brzegu przełomu Wisły, pomiędzy Kazimierskim i Wrzelowieckim 

Parkiem Krajobrazowym. Jest to teren o bardzo urozmaiconym sposobie 

użytkowania gruntów. Obszary lasów, łąk i pól uprawnych wzajemnie się 

przeplatają. Tworząc malowniczy i urozmaicony krajobraz. Większość 

Chodelskiego OCK zajmują naturalne wilgotne łąki, na których spotkamy 

rzadkie gatunki roślin, jak np.: kruszczyk błotny, kukułka krwista, tłustosz 

dwubarwny i inne. Na licznych stawach w dolinie Chodelki gnieżdżą się rzadkie 

gatunki ptactwa wodnego (perkoz rdzawoszyi i dwuczuby, czapla siwa, bąk, 

bączek, łabędź niemy, cyraneczka, płaskonos i inne).  

Chodelski Obszar Chronionego Krajobrazu utworzony w 1990 r.  

W Ekologicznym Systemie Obszarów Chronionych województwa lubelskiego 

spełnia on funkcję łącznikową pomiędzy obszarami chronionymi położonymi 

wzdłuż Małopolskiego Przełomu Wisły - Kazimierskim PK i Wrzelowieckim PK 

wraz z ich otulinami.  

Powiązanie z terenem inwestycyjnym: brak  

Zarówno Kazimierski Park Krajobrazowy jak i Wrzelowiecki Park 

Krajobrazowy znajdują się na wschód od terenu inwestycyjnego. Planowana 

inwestycja nie wpłynie negatywnie na funkcję łącznikową pomiędzy wcześniej 

wspomnianymi parkami krajobrazowymi, jaką pełni Chodelski Obszar 

Chronionego Krajobrazu, ponieważ znajduje się poza jego obszarem. Ponadto 

teren inwestycyjny nie jest mozaiką siedlisk, która tworzy charakterystyczny 

krajobraz chroniony w ramach obszaru.  

Natura 2000 Obszary Specjalnej Ochrony  

Małopolski Przełom Wisły PLB 140006  

Ostoja ptasia o randze europejskiej E 63. Występuje co najmniej 14 

gatunków ptaków z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej, 4 gatunki z Polskiej 

Czerwonej Księgi (PCK). Ważna ostoja rybitw - białoczelnej i rzecznej; jedno                     

z nielicznych w kraju stanowisk lęgowych ostrygojada. W okresie lęgowym 

obszar zasiedla co najmniej 1% populacji krajowej (C3, C6) następujących 
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gatunków ptaków: dzięcioł białogrzbiety (PCK), mewa czarnogłowa, rybitwa 

białoczelna (PCK), rybitwa rzeczna, szablodziób, batalion (PCK), krwawodziób, 

mewa pospolita, ostrygojad (PCK) i rycyk; w stosunkowo wysokim zagęszczeniu 

(C7) występuje płaskonos, nurogęś i zimorodek. Ważna ostoja dla ptaków 

wodno-błotnych.  

Powiązanie z terenem inwestycyjnym: brak  

Na terenie nie oznaczono żadnego z gatunków, które są objęte ochroną  

w ramach obszaru Natura2000. Obszar ustanowiony ochroną chroni głównie 

gatunki awifauny towarzyszącej terenom dolin rzecznych, okresowo zalewanym, 

które zapewniają obfitą bazę pokarmową. Większość z nich są wręcz 

nierozerwalnie związane z samą rzeką, przy której gniazdują (mewy, rybitwy). 

Rozpatrywana lokalizacja nie stanowi atraktanta dla gromady ptaków, ponieważ 

nie stwarza korzystnych warunków dla wyprowadzania lęgów ani istotnej bazy 

pokarmowej. Dla lokalnych populacji ptaków gniazdujących w lesie teren 

inwestycyjny jest miejscem odpoczynku lub krótkotrwałego żerowania, jednak 

dla ptaków migrujących nie oferuje ani rozległej powierzchni do odpoczynku ani 

bazy pokarmowej na sezonowych migracjach. Ponadto utwardzenie terenu  

w powiązaniu z niewielką ilością gryzoni i płazów powoduje, że rozpatrywana 

powierzchnia przestaje być atrakcyjnym miejscem również dla ptaków 

drapieżnych. Stosunkowo niewielka odległość (ok. 1 km) od obszaru powoduje, 

że ptaki z ostoi mogą pojawiać się nad terenem inwestycyjnym szczególnie  

w okresie migracji lub dyspersji polęgowej, jednak pojawy te będą miały 

charakter incydentalny i niezwiązany ze stacjonowaniem na powierzchni gruntu.  

Natura2000 Specjalne Obszary Ochrony  

Przełom Wisły w Małopolsce PLH 060045  

Dolina Wisły jest jedną z niewielu w Europie dużych rzek, zachowanych  

w stanie względnie naturalnym. Dolina na tym odcinku ma charakter przełomu  

i posiada unikalne walory krajobrazowe. Stwierdzono tu 10 rodzajów siedlisk  

z Załącznika I Dyrektywy Rady 92/43/EWG (24% powierzchni) oraz  

21 gatunków z Załącznika II tej Dyrektywy. Obszar obejmuje fragment ostoi 

ptaków wodno - błotnych o randze europejskiej (IBA E 63), ważnej zarówno  

dla gatunków lęgowych jak i migrujących. W "Paneuropejskiej strategii ochrony 

różnorodności biologicznej i krajobrazowej" Dolina Wisły została zaliczona  
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do 10 systemów rzek Europy, którym nadano priorytet ochrony naturalnych 

walorów. Uważana jest za korytarz ekologiczny rangi europejskiej.  

Obszar obejmuje przełomowy odcinek doliny Wisły, od ujścia Sanny 

powyżej Annopola do miasta Puławy. Wiśle towarzyszą liczne starorzecza, łachy  

i zastoiska, piaszczyste wyspy, namuliska, rozległe płaty zarośli wierzbowych 

oraz - lokalnie - płaty łęgów nadrzecznych. Część koryta rzeki jest obwałowana, 

a obszar międzywala zajęty jest przez ekstensywnie użytkowane łąki i zarośla 

wierzbowe. W górnym biegu rzeki, na stromych, wapiennych i lessowych 

skarpach wznoszących się nad doliną (osiągających miejscami nawet do 90 m 

wysokości względnej) występują cenne płaty muraw kserotermicznych. Do Wisły 

uchodzą liczne mniejsze cieki wodne i  w tych rejonach spotyka się interesujące 

siedliska ekotonowe.  

Powiązanie z terenem inwestycyjnym: brak  

Powyższa charakterystyka obszaru Natura 2000 wskazuje  

na diametralne różnice pomiędzy obszarem chronionym, a terenem 

inwestycyjnym, gdzie nie występują atrakcyjne siedliska ani zbliżony krajobraz. 

Krajobraz największej rzeki w Polsce jest na tyle unikatowy, że trudno odnaleźć 

zbliżoną i tak atrakcyjną powierzchnię w kraju. Odległość rzeki od terenu 

inwestycyjnego wynosi ok. 1 km w kierunku wschodnim, jednak wyraźne różnice 

w uwilgotnieniu gruntu i jego wieloletnie zalesienie, hamujące rozwój siedlisk 

roślin niskich, powoduje, że na terenie inwestycyjnym nie stwierdzono siedlisk 

chronionych w ramach ochrony obszaru ani nawet potencjalnych warunków 

pozwalających wykształcić się takim siedliskom w przyszłości. 

Dolina Zwoleńki PLH140006  

Dolina Zwoleńki leżąca w obszarze porozcinanych i silnie zerodowanych 

wysoczyzn morenowych z okresu zlodowacenia środkowopolskiego, jest do 25 m 

wcięta w materiale pleistoceńskim. Wąskie dno doliny (od 0.5 do około 1 km 

szerokości przy ujściu rzeki) wypełnione jest torfem. Na zboczach widoczne są 

fragmenty terasy nadzalewowej o wysokości względnej 2-3 m. Czytelność formy 

doliny maskują zalegające w wielu miejscach zwydmione, przewiewane piaski. 

Teren stanowi bogatą mozaikę wzajemnie przenikających się biotopów wodnych, 

podmokłych i suchych. Siedliska wodne reprezentowane są przez wolno płynącą 

rzekę i zakola oraz torfianki o różnej powierzchni lustra wody. W dnie Doliny 
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dominują podmokłe łąki, na których prowadzi się gospodarkę ekstensywną. 

Miejscami występują na nich kępy zarośli wierzbowych i łozowych                       

oraz niewielkie, olchowe laski. Łagodnie wznoszące się piaszczyste zbocza doliny 

porastają suche sośniny, są tu pola uprawne i nieużytki z roślinnością 

kserotermiczną. Różnego typu tereny związane z rolnictwem oraz nieużytki są 

dominującymi formami użytkowania ziemi na tym obszarze.  

Jedna z najbogatszych i najcenniejszych ostoi flory i fauny 

charakterystycznej dla terenów podmokłych w regionie. Stwierdzono tu 10 

gatunków z Załącznika II Dyrektywy Rady 92/43/EWG. Bogata fauna 

kręgowców: 17 gatunków ryb, 10 gatunków płazów, 79 gatunków ptaków 

lęgowych (12 prawdopodobnych). Ważna ostoja żółwia błotnego Emys orbicularis. 

Bogata fauna bezkręgowców, w tym 25 gatunków ważek, 21 gatunków ślimaków 

lądowych i 43 wodnych. Dobrze zachowane roślinne zbiorowiska wodno-błotne. 

6 typów siedlisk z Załącznika I Dyrektywy Rady 92/43/EWG zajmuje ponad 25 

% obszaru.  

Powiązanie z terenem inwestycyjnym: brak  

Wyżej opisany obszar chroni krajobraz doliny rzecznej,  

z towarzyszącymi jej siedliskami. Działki inwestycyjne to tereny płaskie, nie są 

doliną rzeczną. Teren inwestycyjny nie jest w żaden sposób połączony                

z rzeką Zwoleńką i nie jest krajobrazową związany z doliną rzeczną.                    

Na przedmiotowym terenie nie wyszczególniono żadnych rowów ani innych 

cieków wodnych łączących się z rzeką Zwoleńką. Nie odnotowano gatunków 

fauny wodno-błotnej i flory wilgotnolubnej. 

Najbliższy korytarz ekologiczny znajduje się w oddaleniu ok. 500 m  

od granic działek inwestycyjnych. Obszar miejscowości Gniazdków, Chotcza 

Józefów i Chotcza Górna został wyizolowany z przebiegu korytarza,  

co świadczy o braku unikatowych wartości przyrodniczych i kluczowej funkcji 

dla fauny migrującej tej powierzchni. 
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3.2 Właściwości hydromorfologiczne, fizykochemiczne biologiczne 

i chemiczne wód 

Układ stosunków wodnych na terenie gminy jest ściśle związany z budową 

geologiczną i morfologią terenu. Poziom wód czwartorzędowych związany jest z 

utworami tj. piaski, żwiry wodnolodowcowe i rzeczne. Wody tego poziomu 

wykazują łączność hydrauliczną z wodami poziomu kredowego. Wody gruntowe 

o ciągłym poziomie i swobodnym zwierciadle utrzymującym się w gruntach 

przepuszczalnych. Występuje on w dolinach rzecznych oraz częściowo w obrębie 

wysoczyzny. Zasilany jest wodami opadowymi infiltrującymi i spływem 

podziemnym z sąsiednich obszarów. Poziom wody gruntowej w okolicach 

występuje z reguły płycej niż 2 m, a wielkość wahań, np. w dolinie Wisły wynosi 

1,5 – 2 m, w skali rocznej. W okresach wysokich stanów wód, część obszarów 

ww. okolicy jest zasilana wodami powodziowymi. W obrębie wysoczyzny, ciągły 

poziom wodonośny występuje na zróżnicowanych głębokościach w zależności od 

ukształtowania terenu oraz miąższości utworów przepuszczalnych , przy czym 

głębokości te na ogół przekraczają 10 mm, dochodząc miejscami do ponad 20 

ppt.  

Wody gruntowe występujące pod ciśnieniem o nieciągłym poziomie 

związane są z wysoczyzną plejstoceńską zabudowaną z utworów trudno 

przepuszczalnych, głównie glin. Zwierciadło tych wód wykazuje napięcie rzędu 

kilku metrów. Głębokość ich występowania uzależniona jest od głębokości 

zalegania stropu glin i jest przeważnie większa niż 3 m ppt. 

Obszar inwestycji położony jest w zasięgu Głównego Zbiornika Wód 

Podziemnych (GZWP) – Niecka Radomska nr 405 wieku górnokredowego.  

W utworach kredowych występują wody szczelinowe o zwierciadle napiętym 

stabilizującym się na głębokości od 22 m, W Chotczy Górnej do 1,6 m ppt  

w Tymienicy Starej.  

Warunki wodne gminy Chotcza, należy stwierdzić, że są dość korzystne 

zarówno dla rozwoju rolnictwa. Studnie kopane korzystają głównie  

z czwartorzędowego poziomu wodonośnego, studnie wiercone - z poziomu 

kredowego. 
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3.3 Położenie, morfologia, budowa geologiczna, hydrogeologiczna, 

gleby 

Teren przedsięwziecia położony jest w obrębie Makroregionu Wzniesień 

Południowo – Mazowieckich obejmuje mezoregion Równiny Radomskiej.  

W rzeźbie terenu wyraźnie zaznaczają się 2 duże jednostki morfologiczne:  

I. Polodowcowa wysoczyzna plejstoceńska  

Oddzielona jest wyraźną krawędzią od doliny Wisły, porozcinaną  

w rejonie Białobrzegów licznymi wąwozami. Powierzchnia wysoczyzny jest 

płaska, lekko pochylona ku północy i wschodowi. Nachylenia terenu na ogół nie 

przekraczają 5%, jedynie w strefach krawędziowych, na zboczach dolin i wydm 

dochodzą do 30%. Najniższe wysokości występują przy ujściu Zwoleńki  

i wynoszą 122,3 m n.p.m., najwyżej położonym punktem jest wierzchołek wydmy 

w rejonie Siekierki Nowej 165,2 m n.p.m.  

Wysoczyznę przecinają w kierunku równoleżnikowym doliny rzek: Iłżanki 

na południu i Zwoleńki na północy. W obrębie tych dolin wyróżniają się tarasy 

zalewowe oraz tarasy wyższe, a także występujące w postaci listew 

przylegających do zboczy wysoczyzny w Starej i Nowej Tymienicy występują 

nieregularne zagłębienia wypełnione osadami organicznymi, genetycznie 

związane z procesami krasowymi. Powierzchnia wysoczyzny przemodelowana 

jest pagórkami wydmowymi o kilkumetrowych wysokościach dochodzącej               

do 30 m i nachyleniu do 40%.  

II. Dolina rzeki Wisły  

Jest fragmentem przełomowego odcinka środkowej Wisły. W rzeźbie doliny 

zaznacza się tylko taras zalewowy ze śladami meandrowania rzeki oraz 

zachowanymi śladami zanikających koryt.  

Pod względem przydatności dla zabudowy, rzeźba terenu gminy stwarza 

dogodne warunki do jej lokalizacji. Szczególnie dogodne warunki występują na 

obszarach wysoczyznowych, gdzie spadki nie przekraczają 5%. Niekorzystne 

warunki dla zabudowy dotyczą stref krawędziowych wysoczyzny, zboczy dolin 

rzecznych, wąwozów ze względu na duże spadki i intensywnie zachodzące 

procesy erozyjne. 
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Pod względem geologicznym obszar gminy Chotcza położony jest  

w obrębie otoczki mezozoicznej Gór Świętokrzyskich:  

− Podłoże kredowe zalega średnio na głębokości od 20 do 1 m. Lokalnie utwory 

kredowe wykształcone w postaci margli, kredy piszącej o opok odsłaniają się 

na powierzchni w rejonie wciętej doliny Iłżanki (okolice Zajączkowa). 

W zachodniej części gminy znajdują się wschodnie fragmenty złóż kredy 

piszącej o zasobach prognostycznych w kat D2 przydatnych do produkcji 

klinkieru cementowego oraz kredy nawozowej i pastewnej.  

− Utwory czwartorzędowe zalegają bezpośrednio na skałach kredowych. 

Miąższość ich jest zróżnicowana i waha się w granicach od 1 do 20 m., przy 

czym największe miąższości występują w obrębie doliny Wisły. Osady 

plejstoceńskie pochodzą z akumulacji lodowcowej i wodnolodowcowej 

zlodowacenia środkowo – polskiego oraz akumulacji eolicznej.  

− Gliny i piaski gliniaste są najstarszymi osadami lodowcowymi występującymi 

na powierzchni terenu, w formie niedużych plantów,  

− Lessy i muły lessopodobne w postaci niewielkich płatów występują  

w rejonie Kijanki, Baranowa i Bałobrzegów,  

− Osady eoliczne: pola piasków drobno i średnioziarnistych, wydmy 

charakterystyczne dla są dla okolic Niemieryczowa, Gustawowa, Chotczy, 

Baranowa i Białobrzegów,  

− Utwory wodnolodowcowe i rzeczne wykształcone w postaci pasków drobno i 

średnioziarnistych, lokalnie pospółek i żwirów występują na powierzchni 

prawie całego terenu gminy,  

− Osady organiczne, namuły i torfy oraz mułki, zastoiskowe towarzyszą dolinom 

rzecznym: Wisły, Zwoleńki, Iłżanki, Stróżki i zagłębieniom krasowym. 

Wykształcone często w postaci pyłów i glin pylastych osiągają miąższość do 

11,5 m.  

3.4 Klimat 

Gmina Chotcza położona jest w radomskiej dzielnicy klimatycznej. 

Dzielnica ta obejmuje pas terenu ciągnący się wzdłuż Wisły od ujścia Pilicy po 

ujście Wisołki. Indywidualność tej dzielnicy zaznacza się w rozkładzie elementów 

termicznych. Jest to obszar wyraźnie cieplejszy w stosunku do terenów 
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położonych na północ i na wschód. Charakterystyka wybranych elementów 

klimatu przedstawia się następująco:  

� Średnia roczna temperatura powietrza 7,5 ˚C  

� Ilość dni mroźnych w roku <50  

� Ilość dni z przymrozkami w roku 115 – 117  

� Czas trwania pokrywy śnieżnej 60 dni  

� Długość okresu wegetacyjnego 210 dni  

� Średnia roczna wilgotność względna 78%  

� Średnia roczna ilość dni z mgłą 52,7  

� Średnie roczne zachmurzenie nieba 6,4%  

� Średnie roczne opady atmosferyczne 580 mm  

Dominującymi kierunkami wiatrów są zachodnie stanowiące 21% 

wszystkich notowanych wiatrów w ciągu roku. Często obserwuje się również 

wiatry południowo – zachodnie. Najrzadziej wieją wiatry z sektora północno – 

wschodniego i wschodniego (4,8% i 7,2%).  

Przeważająca część terenu gminy posiada korzystne warunki klimatyczne 

dla rozwoju osadnictwa i rolnictwa. Zdecydowanie niekorzystne warunki klimatu 

lokalnego związane są z doliną Wisły.  

Oprócz niekorzystnych warunków wilgotnościowych, dużych amplitud 

temperatur występują tu często mgły. Warunki bioklimatyczne                                 

są niekorzystne – tereny te są nieprzydatne dla budownictwa mieszkalnego  

i przemysłowego (złe warunki klimatyczne występują w północno - zachodniej 

części gminy). 
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3.5 Stan jakości powietrza 

Zgodnie z pismem Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska  

w Warszawie (załącznik nr 4.1) średnioroczne stężenia zanieczyszczeń powietrza 

dla rejonu planowanego przedsięwzięcia wynoszą: 

− benzen – 0,5 µg/m³,  

− dwutlenek azotu – 11,0 µg/m³,  

− ołów – 0,005 µg/m³,  

− pył zawieszony PM10 – 19,0 µg/m³,  

− pył zawieszony PM2,5 – 16,0 µg/m³. 

3.6 Rośliny, zwierzęta, grzyby, różnorodność biologiczna 

Wszystkie gatunki flory niskiej i wysokiej na terenie inwestycyjnym  

to gatunki pospolite, o stabilnej i niezagrożonej pozycji liczebności w kraju. 

Żadna z roślin  nie jest objęta ochroną krajową, ani nie jest  wymieniona  

w Czerwonej Księdze Zwierząt. Nie odnotowano siedlisk przyrodniczych Natura 

2000. 

Analiza przyrodnicza terenu inwestycyjnego wskazuje także na jego 

niewielką bioróżnorodność faunistyczną. W sąsiedztwie inwestycji jest wiele 

obszarów objętych ochroną, a same działki inwestycyjne znajdują się                     

na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Solec nad Wisłą. Pomimo takiego 

położenia teren inwestycyjny wyraźnie wyróżnia się od atrakcyjnych 

przyrodniczo terenów sąsiednich. Teren inwestycyjny przez wiele lat był 

zasiedlony i zabudowany, co ograniczało wykształcenie się atrakcyjnych siedlisk 

przyrodniczych, które są objęte ochroną w ramach sieci Natura 2000. Ponadto 

ubogie i suche podłoże (piaski eoliczne) powoduje, że w płatach otwartych 

pojawia się roślinność mało wymagająca, która nie wykazuje żadnego 

powiązania z obszarami dolin rzecznych w sąsiedztwie terenów chronionych 

siecią Natura 2000.  
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3.7 Opis krajobrazu, w którym dane przedsięwzięcie ma być 

zlokalizowane 

Obszar inwestycji stanowi obecnie, w części obszar zabudowany 

nieczynnymi budynkami hodowlanymi (były PGR), a w części obszar 

nieużytkowany. Obszar znajduje się w centralnej części terenów leśnych. 

Rozpatrywany teren położony jest w znacznym oddaleniu od obszarów 

zabudowy mieszkaniowej.  

Teren inwestycyjny, otoczony z trzech stron lasem i wysokim ogrodzeniem 

betonowym, jest niewidoczny dla miejscowych mieszkańców. Teren planowanej 

inwestycji położony jest w graniach Obszaru Chronionego Krajobrazu „Solec nad 

Wisłą”. Obszar ten charakteryzuje się dużymi walorami przyrodniczymi i 

krajobrazowymi – rozległe połacie łąk, szuwary, bagna, wikliny nadrzeczne, 

zadrzewienia. Występują tu licznie głębokie jary, wąwozy i siedliska roślin 

stepowych. Część północno – zachodnią stanowią kompleks leśny, cieki i oczka 

wodne, wypełniające starorzecza. 

Teren inwestycyjny jest od wielu lat przekształcony przez człowieka, 

istniejące budynki są pustostanem, obecnie niszczeją i z pewnością nie 

przypominają rozległych połaci łąk, szuwarów, bagien, wiklin nadrzecznych, 

zadrzewień, które to kształtują charakter obszaru chronionego. Planowana 

inwestycja wpłynie na polepszenie lokalnego krajobrazu poprzez:  

− zachowanie naturalnych stonowanych barw w elewacji i infrastrukturze 

(odcienie zieleni), które komponują się z otaczającym krajobrazem leśnym,  

− zachowanie pasa zieleni drzew gatunków rosnących w sąsiednim lesie (sosny 

zwyczajne Pinus sylvestris), które są gatunkami szybko rosnącymi i szybko 

zamaskują budynki będące przedmiotem inwestycji,  

− planowane nasadzenia roślin ozdobnych (kwietnych) wpłyną pozytywnie na 

estetykę tego miejsca.  

Należy zaznaczyć, że rozpatrywana lokalizacja jest terenem już 

przekształconym, niszczejącym, które obecnie negatywnie wpływa na lokalny 

krajobraz. Rozbudowa i remont istniejących budynków z zachowaniem wyżej 

wymienionych zaleceń nie wpłynie negatywnie na krajobraz. 
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4 OPIS PRZEWIDYWANYCH DZIAŁAŃ MAJĄCYCH NA CELU 

UNIKANIE, ZAPOBIEGANIE, OGRANICZANIE LUB KOMPENSACJĘ 

PRZYRODNICZĄ NEGATYWNYCH ODDZIAŁYWAŃ NA 

ŚRODOWISKO, W SZCZEGÓLNOŚCI NA FORMY OCHRONY 

PRZYRODY, O KTÓRYCH MOWA W ART. 6 UST. 1 USTAWY Z DNIA 

16 KWIETNIA 2004 R. O OCHRONIE PRZYRODY, W TYM NA CELE 

I PRZEDMIOT OCHRONY OBSZARU NATURA 2000, ORAZ 

CIĄGŁOŚĆ ŁĄCZĄCYCH JE KORYTARZY EKOLOGICZNYCH, WRAZ 

Z OCENĄ ICH SKUTECZNOŚCI ODPOWIEDNIO NA ETAPACH 

REALIZACJI, EKSPLOATACJI I LIKWIDACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA 

4.1 Etap realizacji 

W związku z realizacją przedsięwzięcia przewidziano zastosowanie 

następujących rozwiązań chroniących środowisko: 

− prawidłowa organizacja placu budowy, 

− ochrona dna wykopów fundamentowych np. chudym betonem, 

− dokładne zagęszczenie podłoża przy budowie obiektów budowlanych, 

− dobre odwodnienie powierzchniowe, 

− używanie w pełni sprawnego technicznie, odpowiednio dobranego sprzętu 

budowlanego, montażowego i transportowego, 

− wykonywanie prac budowlanych i montażowych zgodnie z obowiązującymi 

przepisami i normami, 

− prosty i liniowy rozkład dróg dojazdowych na plac budowy, 

− przewożenie materiałów sypkich w sposób zapobiegający pyleniu 

(przykrywanie plandekami), 

− czyszczenie drogi dojazdowej przez Inwestora za pomocą maszyn 

czyszczących, 

− cięcie elementów betonowych „na mokro”,  

− stosowanie gotowych mieszanek betonowych, 

− zaprojektowanie wewnętrznego układu komunikacyjnego zapewniającego 

sprawne i bezkolizyjne poruszanie się pojazdów spalinowych, 

− utwardzenie wewnętrznych dróg przejazdu w celu zapobiegnięcia emisji 

wtórnej pyłów,  
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− wyłączanie silników pojazdów podczas postoju, 

− ograniczenie prac budowlanych do pory dnia oraz opracowanie 

harmonogramu umożliwiającego możliwie najsprawniejsze  

i najszybsze zakończenie prac, 

− właściwa organizacja pracy, 

− zatrudnienie pracowników posiadających odpowiednie szkolenie i kwalifikacje 

do pełnionego stanowiska, 

− ogrodzenie terenu budowy w celu zabezpieczenia przed wstępem osób 

trzecich i ewentualnymi migracjami zwierząt, 

− logistycznie właściwe zagospodarowanie terenu budowy co zminimalizuje 

drogę przejazdu pojazdów, a tym samym ograniczy czas emisji, 

− utrzymywanie porządku na terenie placu budowy, 

− prowadzenie prac budowlanych w sposób eliminujący zanieczyszczenie wód 

powierzchniowych i podziemnych, 

− gromadzenie ścieków oraz odpadów w sposób eliminujący ich wpływ 

na środowisko wodno-glebowe, 

− zapewnienie odpowiedniego zaplecza sanitarnego, 

− zabezpieczenie terenu aby w przypadku np. opadów deszczu czy wód 

roztopowych nie doszło co zjawiska spływu powierzchniowego                         

do zbiornika wodnego zlokalizowanego na działce nr ewid. 1113/1, 

− zabezpieczanie wykopów budowlanych przed drobnymi zwierzętami,  

− uprzątnięcie terenu budowy po zakończeniu prac, nasadzenia  

i rozplanowanie kwietników. 

4.2 Etap eksploatacji 

Właściwe zarządzanie Instalacją, w której prowadzona jest intensywna 

produkcja trzody chlewnej pozwala na osiąganie oczekiwanych efektów 

ekonomicznych w zgodzie z ochroną środowiska. Dobra praktyka rolnicza, która 

będzie stosowana przez Wnioskodawcę to: 

� znajomość systemów produkcji oraz regularne podnoszenie kwalifikacji w 

tym zakresie poprzez szkolenia, 
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� przechowywanie i analiza informacji w zakresie zużycia paszy, wody, 

energii, 

� planowanie gospodarki remontowej obiektów i przeglądów urządzeń, 

� wykonywanie regularnych napraw w celu zachowania i zapewnienia 

sprawności pracy urządzeń, 

� utrzymanie w czystości obiektów budowlanych wchodzących w skład 

instalacji oraz sprzętu, 

� prawidłowe planowanie oraz przeprowadzanie obowiązków, takich jak 

dostarczanie materiałów oraz odpowiednie gospodarowanie odpadami, 

� stosowanie systemu Plocher w celu poprawy właściwości nawozowych 

gnojowicy oraz dezaktywację bakterii beztlenowych, a co za tym idzie  

ograniczenie emisji do powietrza podczas hodowli, aplikowania  

i magazynowania gnojowicy. 

Poprzez analizę zużycia paszy dostosowana jest ilość podawanego 

pokarmu do potrzeb zwierzęcia w tym zmniejszenia ilości wydalin pokarmowych. 

Najlepszą metodą żywienia trzody chlewnej jest stosowanie żywienia fazowego o 

zmiennej zawartości składników, których ilość się ograniczyć w odchodach. 

Celem stosowania ww. diety jest przede wszystkim minimalizacja masy wydalin 

zwierzęcych. 

W celu ograniczenia odpływu azotu ze źródeł rolniczych należy uwzględnić 

podstawowe parametry: 

� okresy, w których stosowanie nawozów nie jest wskazane: 

– okresy i warunki stwarzające zagrożenie wymyciem składników mineralnych 

do wód gruntowych lub zmywaniem do wód powierzchniowych, 

– okres 6 miesięcy oraz gdy gleba jest zamarznięta i pokryta śniegiem, 

– gdy gleba jest nieobsiana lub rośliny są mało zaawansowane  

we wzroście, a przewidywane jest wystąpienie większych opadów, 

– okres wegetacji roślin, przeznaczonych do bezpośredniego spożycia przez 

ludzi – stosowanie nawozów naturalnych w formie płynnej, 

� nawożenie pól: 

– stosowanie do nawożenia pól aplikatura doglebowego, co eliminuje emisję do 

powietrza, 
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– nawozy w postaci płynnej, stosowane będą przy użyciu aplikatora 

doglebowego, 

– gnojowicę stosować się będzie na gruntach rolnych w odległości  

co najmniej 10 m od brzegu: 

� jezior i zbiorników wodnych o powierzchni do 50 ha; 

� cieków wodnych (naturalnych); 

� rowów, z wyłączeniem rowów o szerokości do 5 m liczonej na 

wysokości górnej krawędzi brzegu rowu; 

� kanałów; 

– nawozów nie będzie się stosować na terenach o dużym nachyleniu  

w kierunku wód powierzchniowych w odległościach określonych  

w punkcie powyżej, zwiększonych o 5 m; 

– nie będzie myty aplikator doglebowy oraz nie będą rozlewane wody  

z mycia w odległości mniejszej niż 25 m od brzegu zbiorników wodnych, 

jezior, cieków naturalnych, rowów, kanałów, ujęć wody, jeżeli nie 

ustanowiono strefy ochronnej na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 

lipca 2017 r. – Prawo wodne; 

– dawka nawozu naturalnego, zastosowana w ciągu roku, nie może zawierać 

więcej niż 170 kg azotu (N) w czystym składniku na 1 ha użytków rolnych; 

– zabrania się stosowania nawozów na glebach zamarzniętych (za glebę 

zamarzniętą nie uznaje się gleby, która rozmarza co najmniej 

powierzchniowo w ciągu dnia), zalanych wodą, nasyconych wodą, pokrytych 

śniegiem (przepisu nie stosuje się do nawożenia stawów wykorzystywanych 

do chowu lub hodowli ryb); 

– zabrania się stosowania nawozów naturalnych w postaci płynnej podczas 

wegetacji roślin przeznaczonych do bezpośredniego spożycia przez ludzi. 

� pojemność zbiorników do przechowywania gnojowicy jest wystarczająca dla 

magazynowania jej podczas okresu 6 miesięcy, 

� użytkowanie gruntów i organizacja produkcji na użytkach rolnych: 

– rozplanowanie rozłogu gruntów z uwzględnieniem poziomu wody gruntowej 

lub spadku terenu, 

– racjonalny płodozmian obejmujący 3-4 gatunki roślin na glebach lekkich i 

4-5 gatunków roślin na glebach cięższych, 
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� minimalna powierzchnia „zielonych pól”: 

– zwiększenie w zmianowaniu udziału pól zielonych (tj.: roślin ozimych, roślin 

wieloletnich, wszelkiego rodzaju poplonów i międzyplonów) powoduje 

zmniejszenie ilości mineralnych form azotu w glebie i jego przemieszczania 

do wód gruntowych, 

– zaleca się pozostawianie przez cały rok pod okrywą roślinną ok. 60% 

powierzchni gruntów ornych na terenach równinnych, a na terenach 

zagrożonych erozją przynajmniej 75% powierzchni gruntów ornych, 

� plan nawożenia: 

– gospodarka składnikami mineralnymi powinna opierać się na ich bilansach, 

– w bilansie azotu po stronie przychodów uwzględnia się azot: z nawozów, 

z przyorywanych produktów ubocznych roślin, wiązany biologicznie przez 

rośliny motylkowe, w opadzie atmosferycznym; po stronie rozchodów 

mierzalną pozycją jest azot w zbieranych z pola plonach roślin, 

– bilans azotu nie może być zrównoważony z powodu strat tego składnika w 

wyniku ulatniania jego gazowych związków do atmosfery                           

lub wymywanie azotanów do głębszych warstw gleby i do wód gruntowych, 

– w bilansie fosforu i potasu po stronie przychodów uwzględnia się składniki 

w nawozach, a po stronie rozchodów ilość fosforu i potasu w zbieranych 

z pola plonach roślin, 

– po sporządzeniu bilansu składników mineralnych sporządza się plan 

nawozowy, polegający na właściwym rozdziale nawozów organicznych, 

organiczno-mineralnych i mineralnych na poszczególne rośliny 

płodozmianu, 

– sporządza się karty dokumentacyjne poszczególnych pól, na których 

prowadzone są zabiegi agrotechniczne oraz uzyskiwane plony i zbiory, 

– plan nawożenia uwzględnia wielkość powierzchni przeznaczonej                       

do nawożenia, rodzaje stosowanych nawozów oraz zasobność gleby 

w składniki mineralne. 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 

4 sierpnia 2017 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze 

zwierząt gospodarskich (Dz. U. z 2017 r. poz. 1762) poprzez obsługę zwierząt 

gospodarskich rozumie się chów i hodowlę wykonywane codziennie lub 
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okresowo, w tym prace związane z karmieniem, pojeniem, wymianą ściółki oraz 

pielęgnacją, leczeniem i transportem. 

Przewidywane działania mające na celu unikanie, zapobieganie, 

ograniczanie negatywnych oddziaływań na środowisko w zakresie hodowli 

zwierząt to: 

� dobrze izolowany budynek zaopatrzony w wentylację mechaniczną 

i w całkowicie ścieloną podłogę, zaopatrzony w bezwyciekowy system pojenia, 

� odpowiednia obsada dostosowana do wielkości budynków inwentarskich,  

� zapewnienie w pomieszczeniach inwentarskich optymalnych warunków dla 

trzody chlewnej: 

– lochy i loszki od 4 tygodnia po pokryciu do tygodnia przed przewidywanym 

terminem proszenia utrzymuje się grupowo, 

– kojce zapewniają prosiętom swobodny dostęp do karmiącej lochy, 

– kojec wyposażony jest w przegrodę zapobiegającą przygnieceniu prosiąt 

przez lochę, 

– prosięta odsadza się nie wcześniej niż w 28 dniu od dnia ich urodzenia, 

chyba że wystąpi zagrożenie zdrowia lochy lub prosięcia. 

Świnie poddawane będą zabiegom: 

� profilaktycznym diagnostycznym i leczniczym, 

� związanym z: 

– identyfikacją, 

– redukcją kłów u prosiąt i knurów, 

� przez ich ścieranie lub obcinanie, z pozostawieniem nienaruszonej, 

gładkiej powierzchni, 

� nie później niż w 7 dniu życia prosięcia. 

– kastracją samców (z wykorzystaniem technik nie powodujących rozrywania 

tkanek). 

Wg Dyrektywy Rady 98/58/WE z dnia 20 lipca 1998 r. dotyczącej ochrony 

zwierząt gospodarskich (Dz. U. UE. L. z 1998 r. Nr 221, poz. 23) wszystkie 

zwierzęta utrzymywane w systemach gospodarczych, gdzie ich warunki 

utrzymania zależą od opieki ludzkiej, należy kontrolować minimum raz dziennie. 

Zwierzęta zranione powinny mieć zapewnioną odpowiednią opiekę bez zwłoki,  

a jeśli to nie wystarczy to należy niezwłocznie zasięgnąć porady weterynarza.  
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W miarę potrzeby należy odizolować chore lub zranione zwierzę oraz zapewnić 

mu odpowiednie warunki. Instalacja jest wyposażona w izolatkę. 

W pomieszczeniach inwentarskich powinny być spełnione podstawowe 

wymagania zapewniające prawidłowy wzrost i rozwój obsługiwanych zwierząt 

gospodarczych: 

� dla loch i prosiąt w kojcach porodowych: 

– min. temp. pomieszczenia 18ºC, temp. dla loch 16-18ºC, temp.                      

dla prosiąt ok. 33ºC, 

– swobodny przepływ powietrza, 

– do ogrzewania są stosowane promienniki elektryczne. 

� dla warchlaków i tuczników: 

– zapewnienie odpowiedniej wentylacji poprzez przeważnie stosowane 

wentylatory mechaniczne, 

– stosuje się pomieszczenia z oknami doświetlanie elektryczne, 

– pomieszczenia przeważnie nie wymagają ogrzewania, z uwagi                         

na wytwarzanie ciepła przez zwierzęta w ilości pokrywającej 

zapotrzebowanie. 

Obiekty inwentarskie są wyposażane w systemy wentylacji mechanicznej. 

Dla sektora krycia i warchlaków przepływ powietrza powinien utrzymywać się na 

poziomie <0,15 m/s, a dla pomieszczeń przeznaczonych do trzymania loch 

luźnych i prośnych <0,20 m/s. 

Chów i hodowla trzody chlewnej nie może być prowadzona w całkowitej 

ciemności lub bez odpowiedniej przerwy od sztucznego oświetlenia. Zwierzęta 

potrzebują światła (≥40 luksów przez 8 godzin dziennie) o natężeniu i cyklu 

podobnym do naturalnego światła dziennego. Pomieszczenia inwentarskie               

są wyposażone w oświetlenie zapewniające ww. wymagania.  

System karmienia trzody chlewnej jest dostosowany do wieku i potrzeb 

zwierząt. Bilansowanie paszy jest kompleksowe. System żywienia oparty                    

jest na proporcjach składników pokarmowych niezbędnych do prawidłowego 

wzrostu i rozwoju trzody chlewnej. Zwierzęta w tuczarniach będą karmione  

4 razy dziennie. W przypadku automatycznego systemu podawania paszy - 
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budynki nr 1 i nr 2 - zapewniony jest każdej sztuce dostęp do pokarmu  

w tym samym czasie co inne zwierzęta w grupie. 

Wszystkie zwierzęta w wieku powyżej 2 tygodni mają zapewniony stały 

dostęp do odpowiedniej ilości świeżej wody.  

W pomieszczeniach, w których utrzymuje się świnie: 

� hałas: 

a) nie powinien być stały lub wywoływany nagle, 

b) jego natężenie nie powinno przekraczać 85 dB; 

� stężenie: 

a) dwutlenku węgla (CO2) nie powinno przekraczać 3 000 ppm, 

b) siarkowodoru (H2S) nie powinno przekraczać 5 ppm, 

c) koncentracja amoniaku (NH3) nie powinna przekraczać 20 ppm. 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia  

4 sierpnia 2017 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze 

zwierząt gospodarskich (Dz. U. z 2017 r. poz. 1762) w pomieszczeniach 

inwentarskich prowadzone są podstawowe prace związane z: 

� utrzymaniem czystości i porządku, 

� zwalczaniem gryzoni, owadów i szkodliwych mikroorganizmów, 

� zapobieganiem zagrzybienia ścian i sufitów, 

� zapewnieniem odpowiedniej wentylacji. 

Pomieszczenia przeznaczone do chowu lub hodowli trzody chlewnej              

są wyposażone w taki sposób, aby: 

� zapobiegać poślizgowi i nasiąkaniu posadzki, 

� umożliwiać sprawną i łatwą obsługę zwierząt oraz stosowanie urządzeń 

technicznych do transportu i dozowania pasz, 

� konstrukcja boksów umożliwiała karmienie trzody chlewnej spoza boksów i 

odgrodzenie prosiąt od lochy bez konieczności wchodzenia do boksu, 

� zapewnić odpowiednią izolację kanałów odprowadzających gnojowicę, 

� zapewniać szybką ewakuację w nagłych przypadkach. 

W pomieszczeniach inwentarskich niedopuszczalne jest: 

� używanie ognia otwartego oraz palenie tytoniu, 

� wykonywanie nagłych ruchów, 

� powodowanie hałasu mogącego niepokoić zwierzęta, 
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� podchodzenie do zwierząt w sposób dla nich niezauważalny. 

Przewóz zwierząt odbywa się w sposób: 

� zapobiegający okaleczeniu zwierząt w trakcie załadunku, przewozu 

i wyładunku, 

� możliwie jak najkrótszy z uwzględnieniem potrzeb zwierząt podczas przewozu, 

� stwierdzenia zdolności zwierząt do przewozu, 

� personel zajmujący się zwierzętami posiada odpowiednie przeszkolenie, 

� zwierzęta mają zapewnioną odpowiednią powierzchnię podłogi i wysokość, 

stosowne dla ich wielkości i zaplanowanego przewozu, 

� zwierzęta mają zapewnioną wodę i paszę oraz odpoczynek w odpowiednich 

odstępach czasu. 

Działania w zakresie redukcji zużycia wody są realizowane poprzez 

zastosowanie następujących zasad: 

� wykonywanie systematycznych kalibracji instalacji wody pitnej,  

� stosowanie wodomierzy w szachcie studni i w każdym z budynków 

inwentarskich, 

� zapobieganie rozlewaniu wody poprzez szybkie wykrycie oraz naprawę 

przecieków, 

� prowadzenie oraz przechowywanie rejestrów zużycia wody, 

� stosowanie do mycia myjki ciśnieniowej do mycia kojców.  

Zmniejszenie zużycia energii jest realizowane poprzez właściwą 

eksploatację instalacji i zachowanie jej dobrego stanu technicznego. 

Największe możliwości do zaoszczędzenia energii w Gospodarstwie można 

uzyskać w takich obszarach jak:  

� ogrzewanie, 

� wentylacja, 

� oświetlenie, 

� przygotowanie pasz. 

Zastosowane w Gospodarstwie metody ograniczenia zużycia energii będą 

następujące: 

� izolacja budynków, 

� częste przeglądy i kontrola wentylacji, 
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� regularne czyszczenie kanałów wentylacyjnych i wentylatorów, unikanie 

oporów w systemie wentylacji, 

� pneumatyczny transport paszy, 

� optymalne wykorzystanie pojemności budynków, 

� regulacja intensywności wentylacji poprzez zmianę liczby wentylatorów 

pracujących, a nie ich wydajności (praca wentylatorów ze stałą – 

optymalną wydajnością), 

� stosowanie oświetlenia energooszczędnego. 

Aby zredukować emisję zanieczyszczeń do atmosfery zastosowane będą 

rozwiązania takie jak: 

� system zautomatyzowanych poidełek smoczkowych uniemożliwiających 

rozlewanie wody, 

� właściwa zbilansowana dieta zwierząt, 

� stosowanie systemu Plocher, który 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,  

− witalny klimat w hodowli,  

− redukcję kosztów weterynaryjnych, 

� systemu wentylacji mechanicznej, 

� dobór dla poszczególnych grup zwierząt, w pełni zbilansowanych 

i dostosowanych do ich potrzeb energetycznych oraz zapotrzebowania na 

białko,  

� utrzymywanie budynków inwentarskich w czystości oraz zapewnienie 

odpowiedniej temperatury i wilgotności wewnątrz budynków, 

� rolnicze zagospodarowanie gnojowicy, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, 
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� zasady dobrej praktyki rolniczej. 

Na terenie Instalacji stosowane będą następujące rozwiązania mające  

na celu ograniczenie oddziaływania na klimat akustyczny:  

� urządzenia będące źródłem hałasu zlokalizowane są wewnątrz budynków, 

co znacznie ogranicza jego przenikanie do otoczenia, 

� lokalizacja instalacji „wewnątrz” lasu dodatkowo ogranicza możliwość 

rozprzestrzeniania się hałasu na tereny chronione akustycznie, 

� kontrole stanu technicznego wentylatorów, środków transportu                  

oraz urządzeń wykorzystywanych na terenie Gospodarstwa, 

� logistycznie właściwe rozmieszczenie poszczególnych obiektów skraca drogę 

przejazdu transportu, a tym samym ogranicza czas emisji hałasu od 

poruszających się pojazdów. 

Zgodnie z zapisami ustawy o odpadach każdy, kto podejmuje działania 

mogące powodować powstanie odpadów powinien takie działania planować, 

projektować i prowadzić tak, aby: 

� zapobiegać powstawaniu odpadów lub ograniczać ilość odpadów i ich 

negatywne oddziaływanie na środowisko przy wytwarzaniu produktów, 

podczas i po zakończeniu użytkowania, 

� zapewniać zgodny z zasadami ochrony środowiska odzysk odpadów, jeżeli nie 

udało się zapobiec powstawaniu odpadów, 

� zapewniać zgodne z zasadami ochrony środowiska unieszkodliwianie 

odpadów, których powstaniu nie udało się zapobiec lub których nie udało się 

poddać odzyskowi. 

Wnioskodawca tak planuje i nadzoruje procesy produkcyjne, żeby uzyskać 

jak najlepszy wynik, eliminować straty, a tym samym zapobiegać powstawaniu 

odpadów. W związku z eksploatacją instalacji będą stosowane następujące 

metody mające na celu właściwą gospodarkę odpadami: 

� minimalizacja ilości wytwarzanych odpadów: 

– ochrona zdrowia trzody chlewnej, 

� poprzez immunoprofilaktykę,  

� zapewnienie odpowiedniej temperatury, wilgotności w pomieszczeniach 

inwentarskich,  

� stały nadzór weterynaryjny, 
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� zabezpieczenie Gospodarstwa przed szkodnikami i chorobami  

z zewnątrz (maty dezynfekcyjne),  

– ograniczanie czynników stresowych poprzez zachowanie dobrostanu 

zwierząt,  

– stosowanie odpowiednio dobranych mieszanek paszowych zapewniających 

prawidłowy rozwój, 

– usuwanie sztuk padłych na bieżąco, systematyczne czyszczenie 

i dezynfekcja pomieszczeń produkcyjnych, 

– stały nadzór zootechnika oraz pracowników zajmujących się konserwacją 

urządzeń nad procesem produkcyjnym zapewnia optymalne warunki 

bytowania, możliwość natychmiastowej reakcji na niekorzystne czynniki, w 

tym atmosferyczne,  

– bieżąco prowadzone przeglądy i konserwacje zapobiegają poważniejszym 

awariom, przedłużają żywotność urządzeń, maszyn i pojazdów, 

– zakup pasz, preparatów witaminowych,  

– dezynfekcja prowadzona przez firmę zewnętrzna przez zamgławianie, 

� zapewnienie zgodnego z zasadami ochrony środowiska zagospodarowania 

wytworzonych odpadów: 

– odpady będą segregowane w miejscu wytwarzania i selektywnie 

magazynowane, 

– substancje niebezpieczne, w tym odpady będą przechowywane i stosowane 

przez przeszkolonych pracowników zgodnie z zasadami określonymi w 

kartach charakterystyki preparatów (oleje) w sposób uniemożliwiających 

zanieczyszczenie terenu Gospodarstwa, w tym zanieczyszczenie innych 

substancji bądź odpadów,  

– odpady, których wytworzenia nie udało się uniknąć będą: 

� przekazywane zgodnie z ustawą o odpadach oraz rozporządzeniem 

wykonawczym, osobom fizycznym niebędącym przedsiębiorcami, 

� przekazywane podmiotom, które uzyskały zezwolenie właściwego 

organu na prowadzenie działalności w zakresie transportu i odzysku 

lub unieszkodliwiania odpadów do procesów odzysku lub 

unieszkodliwiania na podstawie kart przekazania odpadów. 
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Metody zabezpieczenia przed wystąpieniem awarii stosowane  

w Gospodarstwie to: 

� wyposażenie w sprzęt przeciwpożarowy, 

� regularne przeglądy i konserwacje: 

– instalacji kotłowni węglowej, 

– instalacji wentylacji, 

– systemu pojenia i rozdawania paszy, 

� zaopatrzenie w agregat prądotwórczy, 

� posiadanie numerów telefonów służb ds. zagrożeń przy telefonie w widocznym 

miejscu,  

� zapobieganie epidemii trzody chlewnej poprzez: 

– stosowanie mat dezynfekcyjnych na bramach wjazdowych i przed 

każdym wejściem do budynków inwentarskich, 

– nie wprowadzanie do budynków osób bez potwierdzonego stanu 

zdrowia, 

– opracowanie i stosowanie procedur sanitarnych w Gospodarstwie, 

– utrzymywanie Gospodarstwa w czystości, 

– używanie obuwia i odzieży ochronnej, 

– zapewnienie trzodzie chlewnej właściwych warunków bytowania – 

odpowiedniej temperatury, wentylacji, oświetlenia, dostępu do paszy 

i wody,  

– prowadzenie szczepień ochronnych, 

– regularne odrobaczanie, 

– podawanie paszy odpowiednio z dobranymi dodatkami witaminowo – 

mineralnymi, 

– zapewnienie trzodzie chlewnej okresowych wizyt lekarza weterynarii 

w celu przeglądu ich stanu zdrowia, 

– natychmiastowe zgłoszenie podejrzeń wystąpienia choroby.  

Działania mające na celu unikanie, ograniczanie negatywnych 

oddziaływań na formy ochrony przyrody na etapie eksploatacji: 

− zastosowanie szczelnych, krytych zbiorników na gnojowicę dla ochrony 

ptaków, które mogłyby traktować gnojowicę jako wodopój, 
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− izolacja terenu Gospodarstwa przez utrzymywanie istniejącego szczelnego 

ogrodzenia, co zabezpieczy przed przedostawaniem się zwierząt na teren 

Gospodarstwa, 

− utrzymywanie młodnika sosnowego na działce nr ewid. 1113/1, stanowiącego 

izolację zbiornika wodnego od terenu Gospodarstwa, 

− zachowanie naturalnych stonowanych barw w elewacji i infrastrukturze 

(odcienie brązów i zieleni), które będą agresywne dla otaczającego fermę 

środowiska leśnego. 

Mając na uwadze powyższe stwierdza się, że w fazie planowania 

uwzględniono wszelkie technicznie możliwe i ekonomicznie uzasadnione 

rozwiązania mające na celu ochronę środowiska w fazie eksploatacji. 

4.3 Etap likwidacji 

W przypadku likwidacji przedsięwzięcia w celu unikania, zapobiegania, 

ograniczania ewentualnego oddziaływania na środowisko planowane                  

jest stosowanie następujących rozwiązań chroniących środowisko: 

– używanie w pełni sprawnego technicznie i dobranego sprzętu, 

– wykonywanie prac zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, 

– prosty i liniowy rozkład dróg wewnętrznych, 

– wyłączanie silników pojazdów podczas ich postoju  

– właściwa organizacja prac prowadzonych wyłącznie w porze dnia, 

– ogrodzenie Gospodarstwa i utrzymywanie porządku na jego terenie, 

– używanie materiałów odpowiedniej jakości oraz prowadzenie prac 

w sposób minimalizujący wytwarzanie odpadów w postaci uszkodzonych 

materiałów, 

– selektywne, prowadzone we właściwy sposób gromadzenie odpadów, 

– przekazywanie wytworzonych odpadów uprawnionym do ich odbioru 

podmiotom, w pierwszej kolejności do procesów odzysku, 

– wykorzystywanie pojazdów o optymalnej ładowności, 

– wykonywanie kontroli stanu technicznego środków transportu                   

oraz urządzeń wykorzystywanych na terenie przedsięwzięcia, 

– prowadzenie prac w sposób eliminujący zanieczyszczenie wód 

powierzchniowych i podziemnych, 
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– stosowanie sprawnego sprzętu przez osoby do tego celu uprawnione, 

– wyposażenie w sorbenty do usuwania zanieczyszczeń, 

– zabezpieczenie wykopów powstałych w trakcie robót ziemnych przed 

gromadzeniem się wody opadowej. 

5 OPIS PRZEWIDYWANYCH SKUTKÓW DLA ŚRODOWISKA 

W PRZYPADKU NIEPODEJMOWANIA PRZEDSIĘWZIĘCIA 

Teren, na którym jest planowana realizacja przedsięwzięcia stanowi dawną 

Spółdzielnię Kółek Rolniczych z przyłączem energii elektrycznej  

i własnym ujęciem wody, gdzie obecnie niszczeje 6 nieużytkowanych budynków 

po produkcji trzody chlewnej.  

Wnioskodawca zamierza uruchomić wyremontowane budynki. Produkcja 

będzie prowadzona w cyklu zamkniętym. Jednocześnie istniejąca infrastruktura 

musi być uzupełniona o zbiorniki na gnojowicę, zbiorniki na ścieki, halę 

namiotową na kuchnię paszową, silosy na paszę. W celu ułatwienia obsługi przy 

produkcji tuczników Wnioskodawca przewidział budowę łączników pomiędzy 

budynkami: 

1) łącznik pomiędzy budynkiem loch prośnych i porodówką, 

2) łącznik pomiędzy 4 budynkami tuczarni. 

Nie podejmowanie przedsięwzięcia będzie skutkowało pozostawieniem 

terenu usługowo-produkcyjno-rolnego - wg zapisów obowiązującego Studium 

Uwarunkowań i kierunków zagospodarowania terenu Gminy Chotcza. 

Pomimo, iż przedsięwzięcie jest planowane w graniach Obszaru 

Chronionego Krajobrazu „Solec nad Wisłą” to zgodnie z § 3 ust. 1 pkt  

2 rozporządzenia nr 44 Wojewody Mazowieckiego z dnia 5 maja 2005 r.  

w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Solec nad Wisłą (Dz. Urz. Woj. Maz. 

z 2005 r., Nr 105, poz. 2951) w Obszarze tym zapis art. § 3 ust. 2 nie zakazuje, 

realizacji przedsięwzięć służących obsłudze ruchu komunikacyjnego, turystyki 

oraz przedsięwzięć bezpośrednio związanych z rolnictwem i przemysłem 

spożywczym. 

Teren inwestycyjny jest od wielu lat przekształcony przez człowieka, 

istniejące budynki są pustostanem, obecnie niszczeją i nie komponują się  
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z  rozległymi połaciami łąk, szuwarów, bagien, wiklin nadrzecznych, zadrzewień, 

które kształtują charakter obszaru chronionego.  

Lokalizacja inwestycji względem najbliższej zabudowy jest korzystna, gdyż 

najbliższa zabudowa, względem budynków inwentarskich,  

o charakterze zagrodowym, jest oddalona o ok. 380 m od budynków 

inwentarskich, w otoczeniu lasów. 

Skutkiem niepodejmowania przedsięwzięcia będzie zachowanie 

pustostanu, pomimo korzystnej lokalizacji, obecności niezbędnych przyłączy  i 

zgodności z miejscowymi dokumentami planistycznymi Gminy Chotcza. 

6 OPIS WARIANTÓW UWZGLĘDNIAJĄCY SZCZEGÓLNE CECHY 

PRZEDSIĘWZIĘCIA LUB JEGO ODDZIAŁYWANIA WRAZ 

Z UZASADNIENIEM WYBORU 

6.1 Wariant proponowany przez Wnioskodawcę 

Wariant proponowany przez Wnioskodawcę stanowi analizowane 

przedsięwzięcie w zakresie przedstawionym w rozdziale nr 2.2 niniejszego 

Raportu. 

6.2 Racjonalny wariant alternatywny 

Wariant alternatywny realizacji przedsięwzięcia był rozpatrywany  

w 2018 r., w Raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko               

dla Instytutu dydaktyczno-hodowlanego opracowanym przez AJDAR Aleksandra 

Mitura, Augustowo 6, 86 - 022 Dobrcz. 

W ramach wariantu alternatywnego Inwestor rozpatrywał realizację trzech 

etapów: 

I etap obejmuje: 

� budowę 4 budynków inwentarskich połączonych ze sobą łącznikiem tworząc 

jeden spójny kompleks dla macior, prosiąt, warchlaków, knurów oraz 

tuczników żeńskich. Kompleks zostanie połączony łącznikiem  

z zapleczem socjalnym, 

� 4 budynki istniejące o szerokości 12 m zostaną poddane remontowi  

i będą przeznaczone dla tucznika. Wszystkie budynki tuczarni połączone 

będą łącznikiem z sektorem odchowalni prosiąt oraz budynkiem socjalnym, 
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� planowany 1 budynek tuczarni o wymiarach takich samych                           

jak 4 budynki przeznaczone do modernizacji, 

� planowany budynek kwarantanny, 

� planowany budynek w którym znajdować się będzie garaż, magazyn oraz 

kuchnia paszowa, 

� planowane 11 silosów paszowych metalowych, 

� planowany budynek socjalny, piętrowy z zapleczem badawczo naukowym, 

hydrofornią, agregatem prądotwórczym oraz kotłownią (ekogroszek), 

� planowana biogazownia do 0,5 MW ze zbiornikami na poferment i silosem na 

kiszonkę z kukurydzy, 

� planowane 5 zbiorników na ścieki bytowe o pojemności do 10 m3  

(przy mieszalni pasz, przy kuchni, przy budynku socjalnym                       

oraz przy sektorze loch prośnych, przy kwarantannie), 

� planowany kontener na sztuki padłe oraz odpady stałe, 

� planowana przepompownia, 

� planowany zbiornik przeciwpożarowy, 

II etap obejmuje budowę: 

� 5 budynków tuczarni o szerokości ok. 18 m, 

III etap obejmuje: 

� rozbudowę budynków inwentarskich nr 1 - 4, 

� budowę budynku mieszalni pasz wraz z infrastrukturą i elewatorem 

zbożowym, wagę samochodową, niecki dezynfekcyjne. 

Plan zagospodarowania terenu dla wariantu alternatywnego,  

po realizacji trzech etapów przedstawiono na rysunku poniżej. 
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Rysunek 2 Plan zagospodarowania terenu dla wariantu alternatywnego, po realizacji trzech 
etapów 

Po zakończeniu procesu inwestycyjnego maksymalna obsada  

na terenie przedmiotowego zespołu inwentarskiego wyniesie po realizacji całości 

inwestycji 1944,54 DJP trzody chlewnej.  

Zakres przedsięwzięcia w wariancie alternatywnym jest o wiele większy, 

aniżeli w wariancie proponowanym przez Wnioskodawcę, stąd emisje 

wprowadzane do środowiska podczas funkcjonowania wariantu alternatywnego 

będą wyższe, aniżeli w wariancie proponowanym przez Wnioskodawcę. 

6.3 Racjonalny wariant najkorzystniejszy dla środowiska 

Wariant najkorzystniejszy dla środowiska w przedmiotowym przypadku 

jest zbieżny z wariantem proponowanym przez Wnioskodawcę  

ze względu na mniejszą planowaną obsadę, a co za tym idzie mniejsze emisje do 

środowiska i niższe zapotrzebowanie na wodę. 

Racjonalny wariant najkorzystniejszy dla środowiska ma na celu 

uruchomienie produkcji trzody chlewnej w budynkach inwentarskich                   
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w systemie rusztowym. Trzoda chlewna będzie hodowana w cyklu zamkniętym.  

Wnioskodawca uzupełni niezbędną infrastrukturę Gospodarstwa (kuchnie 

paszowe, silosy zbożowe, zbiorniki na gnojowicę, zbiorniki na ścieki bytowe, 

łączniki budynków). 

Racjonalny wariant najkorzystniejszy dla środowiska przewiduje obsadę 

na poziomie 7127 stanowisk, tj. 633,45 DJP, co stanowi 29% obsady wariantu 

alternatywnego, co oznacza, że inwestycja będzie posiadała mniejsza obsadę 

o 71 %. 

Powierzchnia zabudowy dla wariantu proponowanego przez Wnioskodawcę 

będzie również mniejsza o ok. 85 %. 

W wyniku zmniejszenia obsady i powierzchni zabudowy w wariancie 

proponowanym przez Wnioskodawcę, w stosunku do wariantu alternatywnego, 

wprost proporcjonalnie zmniejszą się emisje wprowadzane do środowiska w 

związku z jego realizacją. Oznacza to, że wariantem najkorzystniejszym dla 

środowiska będzie wariant proponowany przez Wnioskodawcę. 

Ponadto wariant proponowany przez Wnioskodawcę ogranicza obsadę  

i zakres przedsięwzięcia ze względu na czynnik społeczny. Wnioskodawcy zależy 

na funkcjonowaniu Gospodarstwa w zgodzie z mieszkańcami gminy Chotcza, 

pomimo znacznego oddalenia od zabudowy. 

Użycie systemu Plocher, mającemu na celu wyeliminowanie odorów 

również ma na celu dobro wspólne mieszkańców.  
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7 OKREŚLENIE PRZEWIDYWANEGO ODDZIAŁYWANIA WRAZ 

Z UZASADNIENIEM WARIANTU PROPONOWANEGO PRZEZ 

WNIOSKODAWCĘ 

7.1 Oddziaływanie na ludzi, w tym zdrowie i warunki życia ludzi oraz 

na dobra materialne 

7.1.1 Etap realizacji 

Prawidłowe przeprowadzenie prac remontowych, budowlanych  

i montażowych, zgodnie z zasadami BHP nie przyczyni się do wystąpienia 

znaczących oddziaływań na ludzi oraz dobra materialne.  

Prace budowlane zostaną ograniczone do pory dnia a także zostanie 

opracowany harmonogram robót umożliwiający możliwie najsprawniejsze  

i najszybsze zakończenie prac. 

Na etapie realizacji przedsięwzięcia zaangażowane będą specjalistyczne 

firmy budowlane, których obowiązkiem jest zapewnienie odpowiednich 

warunków oraz szkoleń w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy dla swoich 

pracowników.  

Zwiększona emisja hałasu oraz pyłów do powietrza na etapie budowy, na 

którą narażeni zostaną pracownicy powinna zostać zminimalizowana poprzez 

odpowiednią kontrolę prac oraz przestrzeganie przepisów BHP.  

W związku z lokalizacją Gospodarstwa w oddaleniu od zabudowy 

mieszkaniowej, w otoczeniu lasów, prace budowlane nie będą wpływały  

na warunki życia mieszkańców. 

Realizacja przedsięwzięcia, ze względu na lokalizację w otoczeniu lasów, 

nie wpłynie negatywnie na dobra materialne mieszkańców. 

Realizacja przedsięwzięcia nie wymaga wykonywania przekopów w celu 

przyłączeni o sieci energetycznej lub wodociągowej. Plac budowy będzie 

zlokalizowany na działkach przewidzianych pod przedsięwzięcie. Teren  

ten jest ogrodzony płotem betonowym o wysokości ok. 2 m.  

W związku z powyższym oddziaływanie przedsięwzięcia na etapie realizacji 

zamknie się w granicach działek przewidzianych pod przedsięwzięcie. 
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7.1.2 Etap eksploatacji 

Funkcjonowanie przedsięwzięcia będzie wiązało się z przebywaniem  

na jego terenie pracowników. Osoby zatrudnione przez Wnioskodawcę zostaną 

przeszkolone w ramach przepisów BHP oraz instrukcji p. poż. 

W analizowanym przypadku, 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. 

Obawy mieszkańców, w związku z funkcjonowaniem przedsięwzięć 

polegających na chowie i hodowli trzody chlewnej, głównie dotyczą odorów. 

W rozdziale nr 7.6.2.1 wykazano na podstawie obliczeń i analizy 

zapachowej, że poza terenem Gospodarstwa nie będą występować odory  

o wartościach przekraczających próg wyczuwalności. 

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, 
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• stosowanie aplikatura doglebowego podczas aplikacji gnojowicy  

na polach, 

• 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.  

Użycie systemu Plocher, ma na celu wyeliminowanie odorów a tym samym 

brak oddziaływania na zdrowie i warunki życia mieszkańców. 

Jak wykazano w analizie oddziaływania na powietrze atmosferyczne  

i oddziaływania na klimat akustyczny, przy zaleceniach zawartych                w 

Raporcie, wszelkie normy w zakresie imisji zanieczyszczeń do powietrza oraz 

imisji hałasu na etapie eksploatacji zostaną dotrzymane.  

W związku z powyższym, jak również mając na uwadze lokalizacje 

przedsięwzięcia w otoczeniu lasów, nie wpłynie ono znacząco na ludzi, warunki 

życia mieszkańców i dobra materialne. 

7.2 Oddziaływanie na rośliny, zwierzęta, grzyby i siedliska 

przyrodnicze 

7.2.1 Etap realizacji 

Teren inwestycyjny z każdej ze stron sąsiaduje z gruntami leśnymi 

z dominacją sosny zwyczajnej Pinus sylvetsris (bór świeży) w wieku od kilku do 

kilkudziesięciu lat.  

Fauna obszaru inwestycyjnego jest kreowana przez charakter terenów 

sąsiednich borów iglastych. Sam teren inwestycyjny nie obfituje  

w pożywienie typu drzewa owocowe, atrakcyjne krzewy czy drobne ssaki  

i gryzonie bytujące w norkach, dlatego też nie pojawiają się zwierzęta preferujące 

tego typu pożywienie. Zainwestowany teren i ograniczona liczba drzew 

(schronień) wpływa na ubogi skład gatunkowy zwierząt ograniczony właściwie do 

owadów i zalatujących z lasu ptaków. W miejscu planowanego przedsięwzięcia 

nie zaobserwowano cennych siedlisk zwierząt, roślin lub grzybów. Wartość 

przyrodnicza analizowanego terenu jest niska. Teren przedsięwzięcia jest 
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odizolowany ogrodzeniem betonowym od sąsiadujących zbiorowisk leśnych i 

terenów żerowiskowych, bogatych w życie botaniczno-zoologiczne. Etap realizacji 

może wywoływać chwilowe uciążliwości. 

Na terenie planowanego zamierzenia inwestycyjnego nie występują drzewa, 

kolidujące z planowanym zagospodarowaniem terenu, które wymagałyby wycinki 

drzew lub krzewów. Nie będzie negatywnego oddziaływania na rośliny, grzyby, 

zwierzęta ani siedliska przyrodnicze. 

7.2.2 Etap eksploatacji 

Na podstawie wykonanej inwentaryzacji terenu, stwierdzono                        

że na terenie inwestycyjnym brak jest szczególnych siedlisk przyrodniczych. 

Na terenie przedsięwzięcia i terenie inwentaryzowanym, ogrodzonym 

płotem, brak jest siedlisk przyrodniczych w tym priorytetowych Natura2000. 

Należy zaznaczyć, że pomimo lokalizacji przedsięwzięcia w sąsiedztwie ok. 

0,8 km od obszarów Natura2000 (dla ochrony obszarów wodno-błotnych), na 

terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu łączącego obszary Natura2000, na 

terenie przeznaczanym pod przedsięwzięcie (suchym i ubogim w minerały w ze 

względu na wieloletnie użytkowanie terenu na cele fermy trzody chlewnej), 

występują tutaj gatunki pospolite. Migracja zwierząt średnich i drobnych jest 

ograniczona ze względu na ogrodzenie terenu. Zwierzęta posiadają dogodne 

środowisko do życia i żerowania w otaczających lasach. Ze względu na możliwość 

występowania  ptaków migrujących zaleca się stosowanie zamkniętego zbiornika 

na gnojowicę, gdyż mogłyby go potraktować jako wodopój. 

Wg mapy hydrograficznej Polski, teren podmokły jest zlokalizowany               

na południe od Gospodarstwa. Na tym terenie zlokalizowano w sąsiedztwie 

przedsięwzięcia, jedyne miejsce rozmnażania - zbiornik wodny zasilany wodami 

opadowymi i podsiąkowymi, zlokalizowany na południowym wschodzie 

inwentaryzowanego terenu. Lokalizacja zbiornika wodnego została 

przedstawiona na rysunku poniżej.  



Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na chowie i hodowli trzody 
chlewnej w cyklu zamkniętym w m. Chotcza - Józefów 

 

 

144 

 

Rysunek 3 Lokalizacja zbiornika wodnego wskazana strzałką, gdzie Z – zbiornik wodny,   
 L – las – młodnik sosnowy 

 

Na rysunku powyżej zaznaczono również młodnik sosnowy  – zagajnik, 

który stanowi środowisko życia zwierząt bytujących w zbiorniku.  

Zagajnik stanowi naturalną barierę dla ochrony zwierząt rozmnażających 

się w zbiorniku wodnym, pozwalając na spokojny wzrost i rozwój fauny. Stanowi 

też teren żerowiska dla zwierząt bytujących w zbiorniku wodnym. Zagajnik jest 

odseparowany od terenu przedsięwzięcia siatką wysokości ok. 1,6 m. 

Fauna zinwentaryzowana przy zbiorniku wodnym 

Orthoptera (prostoskrzydłe): 

− Świerszcz polny (Gryllus campestris), pojedynczy osobnik, 

− Opaślik sosnowiec (Barbitistes constrictus) pojedynczy osobnik zapewne 

migrant z pobliskich sosen, 

− Łatczyn brodawnik (Decticus verrucivorus) pospolity gatunek na suchych 

łąkach, nieużytkach, ugorach itp. - pojedynczy osobnik, 
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− Podkrzewin szary (Pholidoptera griseoaptera), pospolity gatunek                     

na ugorach, na skrajach lasów i zarośli, polanach, łąk itp. - pojedynczy 

osobnik, 

− Konik pospolity (Chorthippus biguttullus) – pospolity i eurytopowy gatunek 

różnych środowisk otwartych zazwyczaj dość suchych, jeden              z 

najpospolitszych krajowych gatunków - pojedynczy osobnik. 

Odonata (ważki) 

− Świtezianka błyszcząca (Calopteryx splendens) - Pojedynczy samiec 

podlatujący nad stawkiem,  

− Pałątka mała (Lestes virens) - para in copula w trakcie składania jaj, 

− Łątka dzieweczka (Coenagrion puella) 1 samiec nad stawem, 

− W rejonie krawędzi lasu od strony stawu stawku przez krótki czas 

obserwowany samiec szablaka krwistego (Sympetrum sanguineum).  

Lepidoptera (motyle) 

− Bielinek rzepik (Pieris rapae), Kilka osobników,  

− Bielinek rukiewnik (Pontia edusa) – kilka osobników, najliczniejszy motyl), 

− Latolistek cytrynek (Gonepteryx rhamni) – kilka osobników, 

− Czerwończyk dukacik (Lycaena virgaureae) – jeden samiec,  

− Modraszek ikar (Polyommatus icarus)   jedna para, 

− Kraśnik sześcioplamek (Zygaena filipendulae) dwie pary w trakcie kopulacji 

i oraz kilka dalszych osobników,  

− Rusałka pokrzywnik (Aglais urticae) – kilka osobników na kwiatach  

(a wstawić jakieś „baldaszki”,  

− Rusałka pawik (Aglais io) kilka osobników,  

− Rusałka admirał (Vanessa atalanta) – dwa osobniki, 

− Dostojka malinowiec (Argynnis paphia) -  trzy osobniki, 

− Polowiec szachownica (Melanargia galathea) – jeden osobnik na jakimś 

oście/ostrożeniu). 

Wszystkie w/w nie podlegają ochronie prawnej. Są to gatunki pospolite w 

całej Polsce, prawdopodobnie rozmnażają się w zbiorniku. W przypadku pałątki 

małej (Lestes virens) obserwowano składanie jaj. Planowana inwestycja nie 

wpłynie na populację ważek.  
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W okresie inwentaryzacji nie stwierdzono w zbiorniku płazów ani ich 

kijanek, niemniej jest prawdopodobne, że na wiosnę mogą w niej przystępować 

do rozrodu ropuchy szare (Bufo bufo) lub żaby trawne (Rana temporaria). Oba 

gatunki podlegają w Polsce ochronie częściowej (Rozporządzenie Ministra 

Środowiska w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt Dz. U. z 2020 r. poz. 26).  

Realizacja i eksploatacja przedsięwzięcia nie zakłóci rozrodu żaby                   

i ropuchy gdyż są to rodzaje lądowe. Rozród żaby lądowej polega na tym,                

że wchodzi ona do zbiornika wodnego, składa skrzek i do tygodnia z niego 

wychodzi. Bytuje stale na terenach leśnych (może bytować w młodniku 

sosnowym).  

Podczas inwentaryzacji, przy zbiorniku nie wystąpiły żadne ssaki  

i gady. 

Zbiornik ma charakter bezodpływowy, nie ma połączenia z żadnym 

ciekiem wodnym, zasilany jest wodami opadowymi i podsiąkowymi. Jest 

wykorzystywany przez ptaki jako wodopój lub też do polowania na drobne 

owady, które występują w jego pobliżu lub się w nim rozmnażają.  

Teren badań stanowi środowisko, w znacznym stopniu, przekształcone 

przez człowieka. Inwentaryzowany obszar wynosił ok. 15 ha.  

Powierzchnia zbiornika wodnego to 12 arów, natomiast powierzchnia 

zagajnika, stanowiącego żerowisko to ok. 40 arów. 

Zagęszczenie gatunków fauny przy zbiorniku wodnym – metoda 

szacunkowa: 

− Ptaki przylatujące do wodopoju ~20 gatunków, 

− Płazy - ~2 gatunki (przyjęto możliwość występowania), 

− Owady ~70 gatunków. 

Inwestycja nie wpłynie na rośliny, zwierzęta i siedliska na etapie 

eksploatacji przedsięwzięcia. 
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7.3 Oddziaływanie na formy ochrony przyrody, o których mowa w art. 

6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, w 

tym na cele i przedmiot ochrony obszarów Natura 2000, oraz 

ciągłość łączących je korytarzy ekologicznych 

7.3.1 Etap realizacji 

Lokalizacja terenu inwestycyjnego oraz stosowanie działań mających na 

celu zapobieganie i unikanie oddziaływania, będą skutkowały brakiem wpływu 

na formy ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy   z dnia 16 

kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, w tym na cele i przedmiot ochrony 

obszarów Natura 2000, oraz ciągłość łączących je korytarzy ekologicznych. 

7.3.2 Etap eksploatacji 

Inwestycja znajduje się w obszarze chronionego krajobrazu „Solec              

nad Wisłą”.  

Wg rozporządzenia nr 44 Wojewody Mazowieckiego z dnia 5 maja 2005 r. 

w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Solec nad Wisłą (Dz. Urz. Woj. Maz. 

z 2005 r., Nr 105, poz. 2951) Obszar Chronionego Krajobrazu Solec nad Wisłą, 

zwany dalej "Obszarem" obejmuje tereny chronione ze względu na wyróżniający 

się krajobraz o zróżnicowanych ekosystemach, wartościowe ze względu na 

możliwość zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem, a także 

pełnioną funkcją korytarzy ekologicznych. 

Na terenie inwestycyjnym istnieje niewielka bioróżnorodność terenu. Na 

zabudowanym - w części – nieużytku, nie odnotowano śladów intensywnego 

bytowania ssaków, płazów i gadów. Odnotowane ptaki stanowiły typowe gatunki 

synantropijne, towarzyszące terenom otwartym w całej Polsce. Pomimo otoczenia 

lasu, teren inwestycyjny przez wiele lat był ogrodzony stąd większa zwierzyna 

leśna (sarny, dziki) przestała wykorzystywać go jako potencjalne żerowisko, 

również przez to, że powierzchnia ta nie oferuje bogatej bazy żerowiskowej (jest w 

większości utwardzona, brak upraw), ale także przez liczne, korzystniejsze dla 

zwierzyny powierzchnie alternatywne. 

Teren Gospodarstwa jest odizolowany od obszarów cennych przyrodniczo 

płotem betonowym wysokości ok. 2 m. 
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Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia nr 44 Wojewody Mazowieckiego z 

dnia 5 maja 2005 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Solec nad Wisłą 

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2005 r., Nr 105, poz. 2951) w Obszarze tym zakazuje się 

realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w 

rozumieniu przepisów ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu 

informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 

środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Jednak zapis ww. 

rozporządzenia w § 3 ust. 2 mówi, że zakaz, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 

rozporządzenia (tj. powyżej), nie dotyczy przedsięwzięć służących obsłudze ruchu 

komunikacyjnego, turystyce oraz przedsięwzięć bezpośrednio związanych z 

rolnictwem i przemysłem spożywczym. W związku z tym planowana inwestycja 

nie jest objęta zakazem realizacji na Obszarze Chronionego Krajobrazu. 

Najbliższy korytarz ekologiczny znajduje się w oddaleniu ok. 500 m od 

granic działek inwestycyjnych. Lokalizacja inwestycji na tle korytarzy 

ekologicznych przedstawia rysunek poniżej. 

 

Rysunek 4 Lokalizacja inwestycji na tle korytarzy (zacienienia stanowią korytarze 
ekologiczne) 
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Obszar miejscowości Gniazdków, Chotcza Józefów i Chotcza Górna został 

wyizolowany z przebiegu korytarza, co świadczy o braku unikatowych wartości 

przyrodniczych i kluczowej funkcji dla fauny migrującej na tej powierzchni. 

Przedmiotowa inwestycja na etapie jej realizacji i eksploatacji w żaden 

sposób nie wpłynie negatywnie na sąsiednie obszary Natura 2000,  

tj. siedliska i/lub gatunki o znaczeniu priorytetowym: 

� Małopolski Przełom Wisły PLB140006 - Ostoja ptasia dla ptaków 

wodno-błotnych 

Powiązanie z terenem inwestycyjnym: brak  

Na terenie nie oznaczono żadnego z gatunków, które są objęte ochroną w 

ramach obszaru Natura2000. Obszar ustanowiony ochroną chroni głównie 

gatunki awifauny towarzyszącej terenom dolin rzecznych, okresowo zalewanym, 

które zapewniają obfitą bazę pokarmową. Większość z nich są wręcz 

nierozerwalnie związane z samą rzeką, przy której gniazdują (mewy, rybitwy). 

Rozpatrywana lokalizacja nie stanowi atraktanta dla gromady ptaków, ponieważ 

nie stwarza korzystnych warunków dla wyprowadzania lęgów ani istotnej bazy 

pokarmowej. Dla lokalnych populacji ptaków gniazdujących w lesie teren 

inwestycyjny jest miejscem odpoczynku lub krótkotrwałego żerowania, jednak 

dla ptaków migrujących nie oferuje ani rozległej powierzchni do odpoczynku ani 

bazy pokarmowej na sezonowych migracjach. Ponadto utwardzenie terenu w 

powiązaniu  z niewielką ilością gryzoni i płazów powoduje, że rozpatrywana 

powierzchnia przestaje być atrakcyjnym miejscem również dla ptaków 

drapieżnych. Stosunkowo niewielka odległość od obszaru powoduje, że ptaki z 

ostoi mogą pojawiać się nad terenem inwestycyjnym szczególnie w okresie 

migracji lub dyspersji polęgowej, jednak pojawy te będą miały charakter 

incydentalny i niezwiązany ze stacjonowaniem na powierzchni gruntu.  

� Przełom Wisły w Małopolsce PLH 060045 - Ostoja ptasia                      

dla ptaków wodno-błotnych gatunków lęgowych i migrujących 

Powiązanie z terenem inwestycyjnym: brak  

Powyższa charakterystyka obszaru Natura 2000 wskazuje  

na diametralne różnice pomiędzy obszarem chronionym, a terenem 

inwestycyjnym, gdzie nie występują atrakcyjne siedliska ani zbliżony krajobraz. 

Odległość rzeki od terenu inwestycyjnego wynosi ok. 1 km w kierunku 
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wschodnim, jednak wyraźne różnice w uwilgotnieniu gruntu i jego wieloletnie 

zalesienie, hamujące rozwój siedlisk roślin niskich, powoduje, że na terenie 

inwestycyjnym nie stwierdzono siedlisk chronionych w ramach ochrony obszaru 

ani nawet potencjalnych warunków pozwalających wykształcić się takim 

siedliskom w przyszłości. 

� Dolina Zwoleńki PLH140005 – siedliska biotopów wodnych, 

podmokłych i suchych 

Powiązanie z terenem inwestycyjnym: brak  

Wyżej opisany obszar chroni krajobraz doliny rzecznej,  

z towarzyszącymi jej siedliskami. Działki inwestycyjne to tereny płaskie, nie są 

doliną rzeczną. Teren inwestycyjny nie jest w żaden sposób połączony                

z rzeką Zwolenką i nie jest krajobrazową związany z doliną rzeczną.                      

Na przedmiotowym terenie nie wyszczególniono żadnych rowów ani innych 

cieków wodnych łączących się z rzeką Zwolenką. Nie odnotowano gatunków 

fauny wodno-błotnej i flory wilgotnolubnej. 

Najbliższy korytarz ekologiczny znajduje się w oddaleniu ok. 500 m  

od granicy inwestycji. Obszar miejscowości Gniazdków, Chotcza Józefów                  

i Chotcza Górna został wyizolowany z przebiegu korytarza,  

co świadczy o braku unikatowych wartości przyrodniczych i kluczowej funkcji 

dla fauny migrującej tej powierzchni. 

W związku z powyższym, oddziaływanie na formy ochrony przyrody,  

o których mowa w art. 6 ust. 1, ustawa o ochronie przyrody nie wystąpi. 

7.4 Oddziaływanie na wody powierzchniowe i podziemne 

7.4.1 Etap realizacji 

Na etapie realizacji przedsięwzięcia woda pobierana będzie z ujęcia wody 

Wnioskodawcy oraz wykorzystywana na cele socjalne pracowników i na cele 

budowlane. Gospodarstwo nie będzie pobierało wód powierzchniowych.  

Na etapie realizacji ilość ścieków bytowych będzie związana z liczbą 

pracowników zatrudnionych na placu budowy. Na potrzeby pracowników 

zostaną wynajęte sanitariaty przenośne, za których opróżnianie będzie 

odpowiadała firma świadcząca usługę. Z uwagi na zmienną skalę zatrudnienia 

zależną od wykonawców przedsięwzięcia oraz etapu prowadzonych prac, obecnie 
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nie jest możliwe określenie przewidywanej ilości ścieków powstających podczas 

jego realizacji. 

Na etapie ewentualnej likwidacji przedsięwzięcia woda będzie pobierana z 

ujęcia wody Wnioskodawcy oraz wykorzystywana na cele socjalne pracowników. 

Nie będzie dochodziło do poboru wody na cele budowlane. Gospodarstwo nie 

będzie pobierało wód powierzchniowych.  

7.4.2 Etap eksploatacji 

Planowane przedsięwzięcie będzie zlokalizowane w obrębie JCWP 

o numerze PLRW2000212399 – Wisła od Kamiennej do Wieprza. Przy ustalaniu 

celów środowiskowych dla jednolitych części wód powierzchniowych brano pod 

uwagę aktualny stan JCWP w związku z wymaganym zgodnie z Ramową 

Dyrektywą Wodną warunkiem niepogarszania ich stanu. Zgodnie z Planem 

gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (Dz. U. z 2016 r., poz. 1911 

z późn. zm.) dla przedmiotowej naturalnej JCWP celem środowiskowym jest 

dobry stan ekologiczny (możliwość migracji organizmów wodnych na odcinku 

cieku istotnego - Wisła w obrębie JCWP) oraz dobry stan chemiczny. Aktualny 

stan JCWP jest zły. 

W zlewni JCWP o numerze PLRW2000212399 występują presje: presja 

komunalna, presja przemysłowa, niska emisja. W programie działań 

zaplanowano działanie obejmujące przegląd pozwoleń wodnoprawnych  

na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi przez użytkowników w zlewni 

JCWP z uwagi na zagrożenie osiągnięcia celów środowiskowych, zgodnie  

z art. 136 ust. 3 ustawy Prawo wodne, mające na celu szczegółowe rozpoznanie i 

w rezultacie ograniczenie presji komunalnej i przemysłowej tak, aby możliwe 

było osiągnięcie wskaźników zgodnych z wartościami dobrego stanu. 

W programie działań zaplanowano także działanie: weryfikacja programu 

ochrony środowiska dla gminy, mające na celu szczegółowe rozpoznanie 

i w rezultacie ograniczenie tej presji. Ograniczenie niskiej emisji spowoduje 

osiągnięcie wskaźników zgodnych z wartościami dobrego stanu wód. Z uwagi 

jednak na czas niezbędny dla wdrożenia tego działania, następnie konkretnych 

działań naprawczych, a także okres niezbędny, aby wdrożone działania 
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przyniosły wymierne efekty, dobry stan będzie mógł być osiągnięty do roku 

2027.  

Wody powierzchniowe nie będą wykorzystywane na potrzeby instalacji 

w trakcie jej eksploatacji. Powstające na terenie przedsięwzięcia ścieki bytowe i 

technologiczne nie będą wprowadzane do wód powierzchniowych. Wody opadowe 

będą odprowadzane na tereny zielone w obrębie terenu przedsięwzięcia. Z uwagi 

na charakter planowanego przedsięwzięcia oraz niewielki ruch pojazdów w jego 

granicach wody opadowe należy traktować jako wody „czyste”. 

Biorąc pod uwagę powyższe oraz z uwagi na technologię prowadzonej na 

terenie planowanego przedsięwzięcia działalności nie przewiduje się jego wpływu 

na stan wód powierzchniowych, w tym na pogorszenie ich elementów 

biologicznych, hydromorfologicznych i fizykochemicznych oraz stanu 

chemicznego. 

Analizowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest na terenie Głównego 

Zbiornika Wód Podziemnych Niecka Radomska Nr 405. Pod względem podziału 

na jednolite części wód podziemnych Gospodarstwo znajduje się  

w obrębie JCWPd Nr 87. Stan ilościowy i jakościowy JCWPd Nr 87 oceniany jest 

jako dobry. Ocena ryzyka niespełnienia celów środowiskowych została oceniona 

jako niezagrożona. 

Dla jednolitych części wód podziemnych Ramowa Dyrektywa Wodna 

(RDW) w art. 4 przewiduje następujące główne cele środowiskowe: 

− zapobieganie dopływowi lub ograniczenia dopływu zanieczyszczeń do wód 

podziemnych, 

− zapobieganie pogarszaniu się stanu wszystkich części wód podziemnych 

(z zastrzeżeniami wymienionymi w RDW), 

− zapewnienie równowagi pomiędzy poborem, a zasilaniem wód podziemnych, 

− wdrożenie działań niezbędnych dla odwrócenia znaczącego i utrzymującego 

się rosnącego trendu stężenia każdego zanieczyszczenia powstałego wskutek 

działalności człowieka. 

Lokalizację planowanego przedsięwzięcia na tle JCWP i JCWPd 

przedstawia poniższa mapa. 
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Rysunek 5 Lokalizacja planowanego przedsięwzięcia na tle JCWP i JCWPd Źródło: 
Opracowanie własne na podstawie danych Państwowego Instytutu Geologicznego 

Instalacja będzie zaopatrywana w wodę z własnego ujęcia wody. 

Maksymalna wydajność ujęcia o zatwierdzonych zasobach eksploatacyjnych w 

ilości 23,2 m3/h przy depresji S = 9,7 m. JCWPd nr 87 charakteryzuje się 

nadwyżką zasobów wód podziemnych w stosunku do wielkości poboru (20% 

wykorzystania zasobów), w związku z czym pobór wód na potrzeby 

Gospodarstwa nie przyczyni się do zubożenia zasobów wód podziemnych 

dostępnych do zagospodarowania.  

Zgodnie z serwisem dostępnym pod adresem https://geolog.pgi.gov.pl 

(dostęp: 8.9.2019 r.) najbliższe ujęcie wód zlokalizowane jest w odległości ok. 

765 m (Wodociąg wiejski (d. Agronomówka) - ST. 1, głębokość 45 m, ujmuje 

kredowy poziom wodonośny) i 770 m (Wodociąg wiejski (d. Agronomówka) - ST. 

2, głębokość 50 m, ujmuje kredowy poziom wodonośny) w kierunku południowo-

zachodnim od granicy terenu analizowanego przedsięwzięcia.  Jest to najbliżej 

położone komunalne ujęcie wody. 

Najbliżej położone prywatne ujęcie wody znajduje się w miejscowości 

Machów, odległości ok. 3,7 km na północny-wschód od terenu planowanego 

przedsięwzięcia. Ujęcie ma głębokość 50 m i ujmuje kredowy poziom wodonośny. 
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Teren przedsięwzięcia położony jest poza terenami stref ochronnych ujęć 

wód podziemnych. W związku z powyższym nie wystąpi znaczące oddziaływanie 

na wody podziemne. 

Ponadto na terenie instalacji (na działce nr 1109) jest zlokalizowane ujęcie 

wody o zatwierdzonych zasobach eksploatacyjnych (przez Urząd Wojewódzki w 

Radomiu decyzją nr GT VIII-8530/24/76 z dnia 27.10.1976 r.) w ilości 23,2 

m3/h przy depresji S = 9,7 m w kat. B, z którego pobór będzie odbywał się na 

potrzeby produkcji zwierzęcej w planowanego Gospodarstwa. 

W najbliższym sąsiedztwie analizowanego terenu brak jest zbiorowych ujęć 

wód, a także terenów o płytkim zaleganiu wód podziemnych oraz obszarów 

wodno-błotnych. 

W szczelinowych utworach kredowych występują wody podziemne 

charakteryzujące się napiętym zwierciadłem wód stabilizującym się na 

głębokości 22 m w Chotczy Górnej. 

Na podstawie powyższej analizy oraz przy zastosowaniu rozwiązań 

chroniących środowisko, a także biorąc pod uwagę skalę i charakter 

przedsięwzięcia stwierdzono, że nie wpłynie ono na wody powierzchniowe 

i podziemne, w związku z czym nie będzie utrudniało osiągnięcia celów 

środowiskowych, określonych dla jednolitych części wód powierzchniowych 

i podziemnych. 

Gnojowica będzie przechowywana w szczelnych kanałach gnojowych oraz 

zbiornikach w sposób eliminujący możliwości ich oddziaływania na wody 

podziemne. 

Wody opadowe spływać będą z terenu Gospodarstwa w kierunku 

wschodnim, zgodnie z nachyleniem terenu. Zbiornik jest położony                        

na południowym wschodzie. Powyżej zbiornika znajduje się projektowany 

budynek na kiszonki ziarna kukurydzy, który posiadać będzie szczelne posadzki, 

zamknięty będzie dachem i ścianami. Ziarno kukurydzy będzie tam 

przechowywane w szczelnych rękawach na kiszonki kukurydzy. Droga 

prowadząca do ww budynku na kiszonki będzie wyprofilowana kierunku 

północno-wschodnim, z przekierowaniem wód opadowych na teren 

Gospodarstwa. Stąd Wnioskodawca zastosuje zabezpieczenie terenu aby               

w przypadku np. opadów deszczu czy wód roztopowych nie doszło co zjawiska 
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spływu powierzchniowego do zbiornika wodnego zlokalizowanego na działce nr 

ewid. 1113/1. 

Zakres zasad, które Wnioskodawca będzie przestrzegał podczas 

nawożenia, uniemożliwi negatywny wpływ na wody podziemne  

i powierzchniowe przedstawiono w rozdziale nr 7.5.2.  

Mając na uwadze planowany sposób postępowania ze ściekami 

i odpadami oraz właściwe nawożenie (w sposób eliminujący możliwość ich 

oddziaływania na wody podziemne) należy stwierdzić, iż przedmiotowa 

instalacja nie będzie wpływać na wody podziemne, ani wody powierzchniowe. 

7.5 Oddziaływanie na glebę i powierzchnię ziemi 

7.5.1 Etap realizacji 

Oddziaływanie na powierzchnię ziemi wystąpi na skutek zajęcia 

powierzchni ziemi pod budowę i montaż nowych, przewidzianych 

w opracowaniu obiektów. Oddziaływanie przejawi się pracami polegającymi na 

wykonaniu fundamentów pod silosy paszowe, budową zbiorników na gnojowicę 

wraz z przepompownią, budową kuchni paszowej budową łączników oraz 

montażem wagi najazdowej.  

Inwestycja zostanie zrealizowana z uwzględnieniem istniejących na 

analizowanym terenie warunków gruntowo – wodnych, a wykopy będą 

zabezpieczone przed możliwością wystąpienia obrywów i osuwania się gruntu.  

Po zakończeniu prac budowlanych teren zostanie uporządkowany 

i wyrównany. 

7.5.2 Etap eksploatacji 

Oddziaływanie na powierzchnię ziemi w trakcie eksploatacji planowanego 

przedsięwzięcia będzie się przejawiało trwałym zajęciem powierzchni terenu pod 

budowę, montaż i adaptację budynków i obiektów, które będą wykorzystywane 

w instalacji. 

Oddziaływanie będzie długotrwałe, związane z okresem, w jakim będzie 

prowadzona na tym terenie produkcja zwierzęca. 
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Nie należy traktować analizowanej instalacji jako obiektu, którego 

oddziaływanie na powierzchnię ziemi będzie znaczące, z uwagi na fakt,                

iż teren, na którym będzie realizowane planowane przedsięwzięcie już w chwili 

obecnej jest w znacznym stopniu przekształcony antropogenicznie. 

Zgodnie z Rozporządzeniem Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki 

Wodnej w Warszawie z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie określenia wód 

powierzchniowych i podziemnych wrażliwych na zanieczyszczenie związkami 

azotu ze źródeł rolniczych oraz obszaru szczególnie narażonego, z którego 

odpływ azotu ze źródeł rolniczych należy ograniczyć w granicach regionów 

wodnych: Środkowej Wisły, Łyny i Węgorapy, Niemna, Świeżej oraz Jarft, 

jednolita część wód powierzchniowych, w obrębie której znajduje się 

przedsięwzięcie (PLRW2000212399)zlokalizowane w obszarze wód 

powierzchniowych, wrażliwych na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł 

rolniczych. 

W odniesieniu do oddziaływania na gleby na etapie eksploatacji 

przedsięwzięcia, będzie ono zgodne z obowiązującymi przepisami prawa. 

Wnioskodawca będzie spełniał wymagania obowiązujących aktów prawnych 

oraz będzie stosował innowacyjne technologie ograniczające wpływ prowadzonej 

działalności na środowisko, w kontekście powstającej na terenie Gospodarstwa 

gnojowicy. 

W związku z eksploatacją chlewni będą powstawać nawozy naturalne 

(gnojowica), które będą zagospodarowane na użytkach rolnych, a co za tym idzie 

będą wpływać na glebę. Z uwagi na ten fakt poniżej przedstawiono wpływ 

planowanego przedsięwzięcia na gleby i ograniczenia w stosowaniu nawozów 

naturalnych, do których Wnioskodawca jest zobowiązany się stosować. 

Zabronione jest stosowanie nawozów na glebach zamarzniętych  

(za glebę zamarzniętą nie uznaje się gleby, która rozmarza co najmniej 

powierzchniowo w ciągu dnia), zalanych wodą, nasyconych wodą, pokrytych 

śniegiem (przepisu nie stosuje się do nawożenia stawów wykorzystywanych do 

chowu lub hodowli ryb). 

Zabrania się stosowania nawozów naturalnych w postaci płynnej podczas 

wegetacji roślin przeznaczonych do bezpośredniego spożycia przez ludzi. 
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Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 5 czerwca 2018 r. 

w sprawie przyjęcia "Programu działań mających na celu zmniejszenie 

zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz 

zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu" (Dz.U. 2018 poz. 1339) gnojowica 

będzie stosowana na gruntach rolnych w odległości co najmniej 10 m  

od brzegu: 

- jezior i zbiorników wodnych o powierzchni do 50 ha; 

- cieków wodnych (naturalnych); 

- rowów, z wyłączeniem rowów o szerokości do 5 m liczonej  

na wysokości górnej krawędzi brzegu rowu; 

- kanałów. 

Nawozy nie będą stosowane na terenach o dużym nachyleniu  

w kierunku wód powierzchniowych w odległościach określonych w punkcie 

powyżej, zwiększonych o 5 m. 

Nawozy naturalne będą stosowane w okresie od dnia 1 marca do dnia 25 

października (Tabela 5. "Programu działań mających na celu zmniejszenie 

zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz 

zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu"). 

Nawozy naturalne płynne będą przechowywane w bezpieczny dla 

środowiska sposób, zapobiegający przedostawaniu się odcieków do wód i gruntu 

(szczelne kanały gnojowe i zbiorniki na gnojowicę). 

Pojemność zbiorników na nawozy płynne będzie umożliwiać ich 

przechowanie przez okres 6 miesięcy. 

Gnojowica będzie stosowana bezpośrednio do gleby przy użyciu aplikatora 

doglebowego.  

Sprzęt do aplikacji nawozów nie będzie myty oraz nie będzie rozlewana 

woda z jego mycia w odległości mniejszej niż 25 m od brzegu zbiorników 

wodnych, jezior, cieków naturalnych, rowów, kanałów, ujęć wody, jeżeli nie 

ustanowiono strefy ochronnej na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 lipca 

2017 r. – Prawo wodne. 

Dawka nawozu naturalnego, zastosowana w ciągu roku, nie będzie 

zawierać więcej niż 170 kg azotu (N) w czystym składniku na 1 ha użytków 

rolnych. Wnioskodawca wykona plan nawożenia. 
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Wnioskodawca planuje zastosowanie innowacyjnego systemu Plocher – 

tlenowego przetwarzania gnojowicy w płynny humus. 

Zalety systemu stanowią m.in. (w odniesieniu do wpływu na gleby): 

• produkcję własnego płynnego humusu (nawozu), 

• redukcję stężenia amoniaku, 

• ochronę środowiska - powietrza/wód gruntowych. 

System Plocher do gnojowic i gnojówek na bazie melasy lub węglanu 

wapnia uaktywnia bakterie tlenowe. W tlenowym środowisku zmniejsza się 

liczebność bakterii beztlenowych. Dochodzi wówczas do skompostowania ich 

pozostałości bez jakichkolwiek pozostałości. 

Zastosowanie takiego systemu ogranicza wpływ na emisję zanieczyszczeń 

do powietrza, zanieczyszczenie gleby i wód gruntowych. 

Przy wykorzystaniu systemu Plocher Wnioskodawca będzie wytwarzał 

własny, wysokowartościowy nawóz naturalny – Plocher płynny - humus 

w postaci tlenowej gnojowicy. Taki nawóz będzie w naturalny sposób uaktywniał 

życie biologiczne w glebie. 

System Plocher sprzyja uzyskaniu witalnej gleby, z dużą redukcją 

pestycydów w uprawach. 

Na etapie eksploatacji inwestycja nie będzie znacząco wpływała                

na gleby ze względu na prawidłowo prowadzoną gospodarkę nawozami 

naturalnymi, wodno-ściekową, gospodarkę odpadami oraz przy prawidłowej 

eksploatacji urządzeń na terenie Gospodarstwa. 

Ze względu na stosowanie dobrej praktyki rolnej oraz innowacyjnego 

systemu Plocher planowane przedsięwzięcie będzie miało korzystny wpływ na 

środowisko glebowe.  
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7.6 Oddziaływanie na powietrze 

7.6.1 Etap realizacji 

W czasie realizacji analizowanego przedsięwzięcia wystąpią emisje, 

związane z prowadzeniem prac budowlanych i montażowych, które będą 

występować okresowo i ograniczą się do czasu ich trwania. Ruch samochodowy 

ze zmienną strukturą i natężeniem stanowił będzie mobilne źródło emisji 

zanieczyszczeń. Ze spalania paliw w silnikach pojazdów emitowane będą: 

ditlenek azotu, tlenek węgla, pył, węglowodory aromatyczne i alifatyczne. 

Dla ochrony środowiska na etapie realizacji przedsięwzięcia ważna jest 

przede wszystkim prawidłowa organizacja pracy, ustalenie harmonogramu robót 

i wykonywanie ich przez wykwalifikowanych pracowników. 

7.6.2 Etap eksploatacji 

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). 

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 , poz. 1031). 
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Tabela 37 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.  

Tabela 38 Wartości odniesienia dla emitowanych substancji 

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

Oznaczenie numeryczne 
substancji (numer CAS) 

1 godziny 
roku 

kalendarzowego 

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. 

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 4.1. 

Dla pozostałych substancji tło uwzględnia się w wysokości 10 % wartości 

odniesienia uśrednionej dla roku. 
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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. 

Z uwagi na niespełnienie kryterium na opad pyłu wykonano obliczenia 

opadu pyłu – wyniki w załączniku nr 4.2. 

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 4.2 przedstawia wyniki obliczeń komputerowych imisji. 

Wykonano mapy z lokalizacją emitorów (załącznik nr 4.3) i izoliniami stężeń 

godzinowych i rocznych dla wszystkich substancji – załączniki nr 4.4. 
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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.  

7.6.2.1 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. 

W celu eliminacji odorów Wnioskodawca będzie stosował następujące 

zabiegi: 

4) 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, 

5) żywienie zwierząt - optymalizacja składu pasz:  

• obniżenie poziomu białka ogólnego w mieszankach; 

• stosowanie żywienia fazowego; 
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• 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),  

6) 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.  

 

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. 
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Tabela 39 Analiza uciążliwości odorowej planowanej fermy na tereny sąsiednie 

Substancja 
odorowa 

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

Wyczuwalność węchowa 
[µg/m3]* 

Zapach 

siarkowodór 1,62 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. 0,7 µg/m3. 

 

 

Rysunek 6 Izolinie stężeń siarkowodoru dla sąsiedztwa Gospodarstwa 

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. 
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Na podstawie obliczeń i wskazanego powyżej rysunku z izoliniami stężeń 

odczuwalnych dla siarkowodoru stwierdzono, że na terenach zabudowy 

mieszkaniowej nie będą występować odory o wartościach przekraczających próg 

wyczuwalności dla siarkowodoru. 

Odnośnie amoniaku najwyższa wartość maksymalna godzinowa wynosi 

90,7 µg/m3.  

Po uruchomieniu Gospodarstwa będzie można ocenić ewentualne odory. 

Aby zapobiegać powstawaniu odorów, albo gdy nie jest to możliwe, aby 

ograniczać emisję odorów z fermy należy opracować, wdrożyć i regularnie 

poddawać przeglądowi plan zarządzania odorami (część systemu zarządzania 

środowiskowego). Plan powinien obejmować 5 elementów wymaganych przez 

konkluzje BAT, w tym Program zapobiegania występowaniu odorów i ich 

ograniczania. Zakres programu powinien obejmować identyfikację źródeł 

odorów, określenie udziału (znaczenia) poszczególnych źródeł, monitoring emisji 

odorów, środki zapobiegające lub eliminujące powstawanie odorów. Oprócz 

Programu zapobiegania występowaniu odorów i ich ograniczania Plan 

zarządzania odorami powinien uwzględniać harmonogram realizacji działań oraz 

Protokół reagowania na stwierdzone przypadki uciążliwości odorowej. Pozostałe 

ogólne techniki zapobiegania emisjom odorów lub ich ograniczania zawiera BAT 

13. 

Wszystkie przewidywane imisje występujące w obrębie Gospodarstwa nie 

spowodują przekroczenia wartości dopuszczalnych ze względu na ochronę 

zdrowia ludzi i roślin oraz wartości odniesienia poza jego obszarem. W związku  

z powyższym nie wystąpi znaczące oddziaływanie wynikające z funkcjonowania 

instalacji na stan jakości powietrza atmosferycznego, w tym odorów. 

Planowane przedsięwzięcie nie będzie powodowało uciążliwości odorowej 

poza terenem przedsięwzięcia. Wszystkie przewidywane emisje występujące 

w obrębie Gospodarstwa nie spowodują przekroczenia wartości dopuszczalnych 

ze względu na ochronę zdrowia ludzi i roślin oraz wartości odniesienia poza 

obszarem planowanego przedsięwzięcia. W związku z powyższym nie wystąpi 

znaczące oddziaływanie wynikające z funkcjonowania analizowanego 

przedsięwzięcia na stan jakości powietrza atmosferycznego, w tym odorów. 
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7.7 Oddziaływanie na klimat, w tym emisje gazów cieplarnianych 

i oddziaływania istotne z punktu widzenia dostosowania                   

do zmian klimatu 

7.7.1 Etap realizacji 

Etap realizacji związany z pracami budowlanymi i montażowymi                  

nie będzie miał istotnego wpływu na klimat lokalny. Emisje zanieczyszczeń będą 

pochodziły z ruchu pojazdów dowożących urządzenia oraz odbierających ścieki  

i odpady. Przewiduje się, że w największym stopniu będzie występowała emisja 

pyłów. Wszystkie oddziaływania zakończą się w momencie oddania obiektu  

do użytkowania. 

7.7.2 Etap eksploatacji 

Zgodnie ze stroną internetową http:/www.klimada.mos.gov.pl 

największym wpływem na klimat odznaczają się ekstremalne zjawiska, jak np. 

fale upałów. Na podstawie wieloletnich badań zmienności opadów w Polsce 

stwierdzono, że zanikają opady ciągłe i małe (<1mm/d), a wydłużyły się susze 

przy wzroście liczby dni z opadem >10mm/d (ogólnie znacznie wzrosła liczba dni 

z opadem dobowym o dużym natężeniu). Na występowanie suszy bezpośredni 

wpływ mają: 

− okresy bezdeszczowe trwające ponad 10 dni w zimie przy braku opadów 

i pokrywy śnieżnej, 

− w okresie wiosenno-letnim wysokie temperatury, silna insolacja słoneczna 

(nasłonecznienie), brak opadów, bardzo słabe wiatry trwające 15-20 dni. 

Podsumowując należy stwierdzić, że stale wzrasta temperatura, a opady 

stały się bardziej intensywne i krótkotrwałe, co skutkuje gwałtownymi 

powodziami. 

Planowane przedsięwzięcie będzie źródłem emisji gazów cieplarnianych i 

ich prekursorów pochodzących z procesu produkcji trzody chlewnej                   

oraz ze spalania oleju napędowego w agregacie prądotwórczym. 
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Zgodnie ze stroną internetową Krajowego Ośrodka Bilansowania 

i Zarządzania Emisjami inwentaryzacja krajowa obejmuje wielkość 

wytwarzanych gazów cieplarnianych w 2017 r., osobno dla rolnictwa i  dla 

spalania paliw: metan – CH4, podtlenek azotu – N2O.  

Zasięg oddziaływania planowanego przedsięwzięcia ograniczy się do terenu 

przewidzianego pod przedsięwzięcie. Emisję gazów cieplarnianych  

z produkcji zwierzęcej obliczono na podstawie wskaźników dostępnych                  

na stronie KOBIZE. Wielkość emisji gazów cieplarnianych z terenu planowanego 

przedsięwzięcia odniesioną do roku przedstawiono w tabeli poniżej. 

Tabela 40 Emisja gazów cieplarnianych i ich prekursorów z terenu planowanego 
przedsięwzięcia 

Rodzaj gazu cieplarnianego 
Wskaźnik z 2013 r. 
[kg/zwierzę/rok]  

Liczba sztuk* 
Emisja roczna 

[Mg/rok] 

CH4 5,64 
5721 

32,3 

N2O 24,3 139,0 

* uwzględniono stan średnioroczny dla obsady zwierząt 

Gazy cieplarniane nie posiadają wartości odniesienia określonych 

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).  

Przedstawienie charakterystyki, rodzaju i skali oddziaływań inwestycji na 

klimat sporządzono w poniższej tabeli. 

Tabela 41 Oddziaływanie na klimat z uwzględnieniem oddziaływań skumulowanych 
związane z planowanym przedsięwzięciem 

Zagadnienia Charakterystyka Rodzaj Skala 

etap realizacji 

Bezpośredni wzrost 
emisji gazów 

cieplarnianych i ich 
prekursorów 

spalanie paliw przez pojazdy spalinowe 
będzie źródłem emisji gazów 

cieplarnianych (CO2, N2O, CH4) oraz ich 
prekursorów (SO2, NOx, CO), pojazdy będą 

służyły do realizacji przedsięwzięcia 
(transport wyposażenia, odpadów) 

pojazdy 
spalinowe 

teren 
planowanego 

przedsięwzięcia 

Pośredni wzrost 
emisji gazów 

cieplarnianych i ich 
prekursorów 

 

przekształcenie terenu 
prace 

ziemne 

teren 
planowanego 

przedsięwzięcia 
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Zagadnienia Charakterystyka Rodzaj Skala 

Utrata siedlisk 
zapewniających 

sekwestrację CO2 

planowane przedsięwzięcie nie znajduje 
się na terenach potencjalnych składowisk 

dwutlenku węgla, zgodnie ze stroną 
internetową 

http://www.skladowanie.pgi.gov.pl; 
usunięcie niskiej roślinności nie będzie 

miało znaczącego wpływu na pochłanianie 
CO2 

usunięcie 
roślinności 

niskiej 

teren 
planowanego 

przedsięwzięcia 

etap eksploatacji 

Bezpośredni wzrost 
emisji gazów 

cieplarnianych i ich 
prekursorów 

Produkcja trzody chlewnej 
Trzoda 

chlewna 

teren 
planowanego 

przedsięwzięcia 

Pośredni wzrost 
emisji gazów 

cieplarnianych i ich 
prekursorów 

Planowane przedsięwzięcie nie wiąże się z 
utratą powierzchni biologicznie czynnych 

innych niż na analizowanym terenie 
brak 

teren 
planowanego 

przedsięwzięcia 

Utrata siedlisk 
zapewniających 

sekwestrację CO2 

Terenu planowanego przedsięwzięcia jest 
antropogenicznie przekształcony, to teren 

po dawnej hodowli trzody chlewnej 
brak 

teren 
planowanego 

przedsięwzięcia 

etap likwidacji 

Bezpośredni wzrost 
emisji gazów 

cieplarnianych i ich 
prekursorów 

jak w etapie realizacji planowanego przedsięwzięcia 

Pośredni wzrost 
emisji gazów 

cieplarnianych i ich 
prekursorów 

brak 

Utrata siedlisk 
zapewniających 

sekwestrację CO2 

Możliwe zniszczenie istniejącej zieleni synantropijnej na ternie 
przedsięwzięcia, jednak w ilości nie większej niż 5000 m2. 

 

Planowane przedsięwzięcie będzie stanowiło przywrócenie  

do funkcjonowania fermy istniejącej w przeszłości. Ww. działania nie spowodują 

znaczącej utraty bioróżnorodności, a podniosą wartość estetyczną terenu. 

Zastosowanie produktu PLOCHER, ograniczającego emisję wskutek utleniania 

produktów ubocznych hodowli trzody chlewnej spowoduje zmniejszenie emisji 

gazów cieplarnianych. Na skutek zastosowania PLOCHER przebiega fermentacja 

tlenowa (odbywa się stabilizacja tlenowa gnojowicy), a nie beztlenowa, jak to ma 

miejsce w tradycyjnej produkcji trzody chlewnej. 

Wprowadzony tlen pozostaje w formie wolnej lub rozpuszcza się  

w gnojowicy i zostaje wykorzystany przez drobnoustroje tlenowe prowadzące 

reakcje rozkładu materii organicznej. Tlenowa stabilizacja gnojowicy stosowana 
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jest w celu zmniejszenia jej uciążliwości zapachowej, mineralizacji i higienizacji 

tego nawozu, co umożliwia jego bezpieczne magazynowanie  

i zagospodarowanie jako nawóz na polach. 

Mając na uwadze powyższe, zarówno bezpośredni, jak i pośredni wzrost 

emisji gazów cieplarnianych nie będzie znaczący w skali regionu, a tym bardziej 

globalnej. 

W celu stwierdzenia zasadności podejmowania działań związanych 

z adaptacją przedmiotowej inwestycji do zmian klimatu, zgodnie z opracowaniem 

„Wytyczne dla kierowników projektów: uodpornienie wrażliwych inwestycji na 

zmianę klimatu” dostępnym na stronie internetowej 

http://www.klimada.mos.gov.pl, przeprowadzono analizę wrażliwości dla 

przedsięwzięcia biorąc pod uwagę wskazane czynniki i zagrożenia klimatyczne 

oraz wrażliwości. 

Tabela 42 Analiza wrażliwości planowanego przedsięwzięcia na zmiany klimatu 

Czynniki i zagrożenia klimatyczne Kategoria wrażliwości (zerowa, średnia, wysoka) 

Stały wzrost temperatury powietrza 
średnia – wpływ na pobór mocy w instalacji 

wentylacji i zmniejszenie zapotrzebowania na ciepło 

Wzrost temperatur maksymalnych 
średnia – wpływ na pobór mocy w instalacji 

wentylacji i zapotrzebowania na ciepło 

Stała zmiana wielkości opadów deszczu 
średnia - wpływ na ilość odprowadzanych wód 

opadowych 

Zmiana maks. sum opadów deszczu 
średnia - wpływ na ilość odprowadzanych wód 

opadowych 

Średnia prędkość wiatru zerowa 

Maksymalna prędkość wiatru zerowa 

Wilgotność średnia – wpływ na stan zieleni i obiektów 

Promieniowanie słoneczne średnia – wpływ na stan nawierzchni utwardzonej 

Względny wzrost poziomu mórz zerowa 

Temperatura wody morskiej zerowa 

Dostęp do wody wysoka – utrudnione funkcjonowanie obiektu 

Burze zerowa 

Powodzie (morskie i rzeczne) zerowa 

Kwasowość oceaniczna zerowa 

Burze piaskowe zerowa 

Erozja morska zerowa 

Erozja gleby zerowa 

Zasolenie gleby zerowa 

Pożary lasów zerowa 
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Czynniki i zagrożenia klimatyczne Kategoria wrażliwości (zerowa, średnia, wysoka) 

Jakość powietrza zerowa 

Niestabilność gruntu/osuwiska 
zerowa – posadowienie obiektów będzie 

dostosowane do rzeźby terenu 

Miejska wyspa ciepła 
zerowa – poza terenem centrum miasta 

i przemysłowym 

Okres wegetacyjny średnia – dla zieleni 

 

Analizę adaptacji do zmian klimatu przeprowadzono zgodnie 

z opracowaniem pt. „Łagodzenie zmian klimatu i adaptacja do zmian klimatu w 

ocenie oddziaływania na środowisko” sporządzonym przez Generalną Dyrekcję 

Ochrony Środowiska. 

Tabela 43 Ocena adaptacji planowanego przedsięwzięcia do zmian klimatu 

Klęska 
żywiołowa 

Rozwiązania służące przystosowaniu do zmian 
klimatu 

Ocena, czy 
przedsięwzięcie jest 
przystosowane do 

zmian klimatu 
[TAK/NIE] 

powodzie 
nie przewiduje się wystąpienia powodzi, teren poza 

obszarami zagrożonymi powodzią 
TAK 

pożary 
obiekty będą wyposażone na wypadek pożaru 

w niezbędny sprzęt gaśniczy 
TAK 

fale upałów budynki będą miały zapewnioną wodę z własnego ujęcia TAK 

susze 
Gospodarstwo ma zapewnioną wodę z własnego ujęcia, 
pracownicy będą mieli zapewnioną wodę butelkowaną 

TAK 

nawalne 
deszcze 
i burze 

planowane obiekty będą zrealizowane jako trwale 
posadowione na gruncie zgodnie z obowiązującymi 

przepisami budowlanymi, wody opadowe będą 
rozprowadzane na terenach zielonych 

TAK 

silne wiatry 

planowane obiekty będą zrealizowane jako obiekty trwale 
posadowione na gruncie zgodnie z obowiązującymi 

przepisami budowlanymi, w związku z czym silne wiatry 
nie będą miały wpływu na stabilność konstrukcji 

TAK 

katastrofalne 
opady śniegu 

wszystkie obiekty będą zrealizowane na podstawie 
przepisów budowlanych, śnieg będzie usuwany w miarę 

potrzeb na tereny zielone, do zimowego utrzymania 
powierzchni utwardzonych będą stosowane materiały 

obojętne dla gleb i wód, np. piasek, żwir 

TAK 

fale mrozu 
planowane obiekty będą przystosowane do niskich 

temperatur (materiały budowlane odporne na niskie 
temperatury i przystosowane zasilanie) 

TAK 

podnoszący 
się poziom 

mórz 

teren planowanego przedsięwzięcia znajduje się poza 
zasięgiem występowania mórz 

TAK 

sztormy, 
erozja 

wybrzeża i 

teren planowanego przedsięwzięcia znajduje się poza 
zasięgiem występowania sztormów, erozji wybrzeży 

i intruzji wód zasolonych 
TAK 
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Klęska 
żywiołowa 

Rozwiązania służące przystosowaniu do zmian 
klimatu 

Ocena, czy 
przedsięwzięcie jest 
przystosowane do 

zmian klimatu 
[TAK/NIE] 

intruzje wód 
zasolonych 

osuwiska 

planowane obiekty będą zrealizowane jako trwale 
posadowione na gruncie zgodnie z obowiązującymi 

przepisami budowlanymi, nie przewiduje się wystąpienia 
osuwisk 

TAK 

 

Na podstawie powyższej analizy stwierdzono, że planowane przedsięwzięcie 

będzie przystosowane do zmian klimatu i nie wymaga dalszej adaptacji. 

W przypadku likwidacji, remontu, bądź rozbudowy, emisje  

i oddziaływania będą porównywalne z etapem realizacji przedsięwzięcia.  

Z uwagi na skalę przedsięwzięcia oraz jego charakter oddziaływanie 

przedsięwzięcia na klimat nie będzie znaczące w skali zarówno lokalnej, jak  

i globalnej.  
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7.8 Oddziaływanie na klimat akustyczny 

7.8.1 Etap realizacji 

W czasie realizacji analizowanego przedsięwzięcia wystąpi emisja hałasu, 

związana z przygotowaniem terenu pod budowę oraz prowadzeniem prac 

wykonawczych. Klimat akustyczny podczas realizacji przedsięwzięcia 

kształtowany będzie głównie przez pracujący sprzęt i pojazdy technologiczne oraz 

środki transportu, np. pojazdy technologiczne, samochody dowożące materiały 

budowlane i elementy instalacji. 

Sposób prowadzenia robót oraz dobór sprzętu zależne będą  

od preferencji wykonawcy prac oraz zapisów decyzji pozwolenia na budowę. 

Do realizacji tego typu przedsięwzięć stosowane są zazwyczaj pojazdy ciężarowe 

dostarczające materiały, koparki (podsiębierne, przedsiębierne, kołowe, 

gąsiennicowe o różnych pojemnościach łyżek), spycharki, walce, stopy 

wibracyjne. Pojazdy i pracujący sprzęt stanowią źródło hałasu  

o poziomie mocy akustycznej ok. 80 - 105 dB. 

Natężenie dźwięku emitowanego przez pojazdy i urządzenia oraz czas 

pracy, a tym samym ograniczenie emisji w dużej mierze zależą od operatora 

obsługującego urządzenie (wyłączanie silników w czasie przerw i przestojów, 

sprawne posługiwanie się sprzętem). 

Emisja związana z realizacją przedsięwzięcia będzie miała miejsce 

wyłącznie w trakcie trwania tego etapu i ustanie z chwilą zakończenia prac nie 

powodując dalszego oddziaływania na klimat akustyczny na tym terenie. 

7.8.2 Etap eksploatacji 

Zgodnie z zaświadczeniem Wójta Gminy Chotczy z dnia 16 września 2020 

r. znak: OA.6724.56.2020, działki objęte inwestycją oraz tereny sąsiadujące nie 

posiadają aktualnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

W nieobowiązującym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Chotcza, 

działki objęte inwestycją miały przeznaczenie usługowo – produkcyjno – rolne. 

Faktyczne zagospodarowanie działek to tereny leśne, rolnicze oraz tereny rolne 

zabudowane, które zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 
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czerwca 2007 roku w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku 

(t. j. Dz. U. z 2014 poz. 112) nie podlegają ochronienie akustycznej. Działki 

objęte inwestycją, zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków 

Zagospodarowania Przestrzennego gminy Chotczy zatwierdzonym uchwałą  

nr II/12/99 z dnia 15 marca 1999 r. z późniejszymi zmianami, zakwalifikowano 

do zabudowy przemysłowo – rzemieślniczo – usługowej. 

Na rysunku poniżej lokalizację inwestycji na tle SUiKZP gm. Chotcza. 

 

 

Rysunek 7 Lokalizacja inwestycji na tle terenów otaczających. źródło: Studium Uwarunkowań i Kierunków 

Zagospodarowania Przestrzennego gminy Chotczy 

Najbliższa zabudowa mieszkaniowa objęta ochroną akustyczną zgodnie  

z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 roku w sprawie 

dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (t. j. Dz. U.  

z 2014 poz. 112 z późn. zm.) zlokalizowana jest na południowy – zachód                  

od inwestycji i zgodnie z w/w zaświadczeniem Wójta Gminy Chotczy są to tereny 

zabudowy zagrodowej. 

Na rysunku poniżej przedstawiono lokalizację inwestycji na tle terenów 

otaczających. 
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Rysunek 8 Lokalizacja inwestycji na tle terenów otaczających. źródło: http://maps.geoportal.gov.pl/ 

  

Otoczenie przedstawia się następująco: 

− od strony północnej, zachodniej i wschodniej – tereny zalesione, 

− od strony południowo – wschodniej – tereny wykorzystywane rolniczo, 

− od strony południowo – zachodniej – tereny zalesione, najbliższa 

zabudowa zakwalifikowana do zabudowy zagrodowej oddalona  

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

ok. 370 m – działka nr ewid. 1170/1, 

Terenem chronionym z akustycznego punktu widzenia, jest obszar, dla 

którego ustalony został dopuszczalny poziom hałasu – teren zabudowy 

zagrodowej. 

Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku emitowanego przez 

poszczególne grupy źródeł hałasu na tereny chronione określa tabela                      

1 załącznika do w/w rozporządzenia. 
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Tabela 1 Dopuszczalny poziom hałasu wyrażony równoważnym poziomem dźwięku [dB] 

p. 
Rodzaj terenu 

Dopuszczalny poziom hałasu w [dB] 

Drogi lub linie 

kolejowe 

Pozostałe obiekty 

i działalność będąca źródłem 

hałasu 

LAeq D 
przedział 

czasu 
odniesienia 
równy 16 
godzinom 

LAeq N 
przedział 

czasu 
odniesienia 

równy 8 
godzinom 

LAeq D 
przedział czasu 

odniesienia 
równy 8 
najmniej 

korzystnym 
godzinom dnia 

kolejno po sobie 
następującym 

LAeq N 
przedział 

czasu 
odniesienia 

równy 1 
najmniej 

korzystnej 
godzinie nocy 

. 
2. 3. 4. 5. 6. 

1. 

a. Strefa ochronna „A” 
uzdrowiska. 

b. Tereny szpitali poza 
miastem. 

50 45 45 40 

2. 

a. Tereny zabudowy 
mieszkaniowej 
jednorodzinnej. 

b. Tereny zabudowy 
związanej ze stałym 
lub wielogodzinnym 
pobytem dzieci i 
młodzieży. 

c. Tereny domów opieki 
społecznej. 

d. Tereny szpitali 
w miastach. 

61 56 50 40 

3. 

a. Tereny zabudowy 
mieszkaniowej 
wielorodzinnej i 
zamieszkania 
zbiorowego. 

b. Tereny zabudowy 
zagrodowej. 

c. Tereny rekreacyjno – 
wypoczynkowe. 

d. Tereny mieszkaniowo – 
usługowe. 

65 56 55 45 

4. 

a. Tereny w strefie 
śródmiejskiej miast 
powyżej 100 tysięcy 
mieszkańców. 

68 60 55 45 
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Dla terenów zabudowy zagrodowej zlokalizowanych najbliżej  

od inwestycji na północny – zachód i południe, dopuszczalne poziomy hałasu 

wynoszą: 

- 55 dB w porze dnia (600 – 2200), 

- 45 dB w porze nocy (2200 – 600). 

Przewidziany czas pracy: 

- procesy produkcyjne – 24 h/dobę 

(od 600 do 2200 – pora dnia i od 2200 do 600 – pora nocy). 

- ruch samochodowy– pora dnia od 600 do 2200. 

Analizę akustyczną przeprowadzono dla pory dnia i nocy bez uwzględnienia 

oraz z uwzględnieniem tła akustycznego dla wartości 40 dB (przyjęto tło 

akustyczne występujące na terenach działalności gospodarczej oraz zabudowy 

zagrodowej). 

Akustyczna charakterystyka inwestycji 

W celu wykonania analizy wpływu hałasu emitowanego z terenu 

przedsięwzięcia do środowiska przeanalizowano dostępne materiały dla w/w 

Inwestycji. 

W ramach przedsięwzięcia planowane jest: 

1. Zaadaptowanie istniejącego budynku na potrzeby porodówki - budynek nr 

1, 

2. Zaadaptowanie istniejącego budynku na potrzeby loch prośnych - 

budynek nr 2, 

3. Zaadaptowanie istniejących 4 budynków na cele hodowli tuczników – 

budynki nr 3,4,5,6, 

4. Budowa kuchni paszowej – obiekt nr 7, 

5. Budowa 2 zbiorników na gnojowicę o pojemności ok. 2500 m3 każdy                

i przepompownią suchą – obiekt nr 8, 

6. Budowa silosów paszowych, 

7. Budowa dwóch kuchni paszowej dla karmienia na mokro, - obiekt                  

nr 7a, 

8. Montaż wagi najazdowej – obiekt nr 10, 

9. Zaadaptowanie istniejącego budynku na cele biura, obiekt nr 9, 
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10. Uruchomienie silosu krytego na ziarno kiszone o wymiarach  

ok. 37,5x68,5 m – obiekt nr 13, 

11. Budowa łącznika pomiędzy porodówką a budynkiem loch prośnych, 

12. Budowa łącznika pomiędzy budynkami tuczarni. 

W analizie akustycznej przeprowadzono obliczenia bez uwzględnienia oraz 

z uwzględnieniem tła akustycznego dla wartości 40 dB (tło akustyczne 

występujące na terenach działalności gospodarczej oraz terenach zabudowy 

zagrodowej). 

Wyniki obliczeń akustycznych zebrano w tabelach załączonych                    

do opracowania (zał. nr 2.1.1; 2.2.1; 2.3.1; 2.4.1). 

Obliczenia imisji hałasu oraz symulacje komputerowe przeprowadzono 

w oparciu o program SON2. Obliczenia wykonano na wysokości 4,0 m                

na granicy działki inwestycji oraz przy budynkach mieszkalnych. 

W obliczeniach uwzględniono budynek porodówki (1), budynek loch 

prośnych (2), budynki tuczników (3-6) oraz budynek kuchni paszowej (7) jako 

budynek źródło obciążone całkowitą emisją od urządzeń w nich 

zlokalizowanych. Źródła ruchome zastąpiono modelem złożonym łącznie z 83 

zastępczych punktowych źródeł dźwięku, umieszczonych na wysokości 1 m nad 

poziomem terenu (1-83). Wentylatory zastąpiono punktowym źródłem dźwięku 

złożonych z 54 źródeł zastępczych (86-139). Źródła umieszczono na wysokości 

odpowiednio 3,5 m orz 1,5 m dla wentylatorów ściennych (szczytowych) nad 

poziomem terenu. Emisję od agregatu prądotwórczego (140) i stacji trafo (141) 

zastąpiono 2 punktowymi źródłami dźwięku umieszczonymi odpowiednio na 

wysokości 1 m  i 2 m nad poziomem terenu. W obliczeniach uwzględniono 

budynek biurowy (1) jako ekran akustyczny. 

W analizie akustycznej przeprowadzono obliczenia bez uwzględnienia oraz 

z uwzględnieniem tła akustycznego dla wartości 40 dB (tło akustyczne 

występujące na terenach działalności gospodarczej oraz terenach zabudowy 

zagrodowej). 

Imisja hałasu na granicy terenu przedsięwzięcia bez uwzględnienia tła 

akustycznego w punktach obserwacyjnych od P1 do P42 osiąga wartości                 

w porze dnia od 32,5 dB do 47,7 dB oraz w  porze nocy od 29,4 dB do 45,0 dB. 

Imisja hałasu przy budynkach mieszkalnych na terenie zabudowy zagrodowej w 
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punktach obserwacyjnych od P43 do P50 osiąga wartości                   w porze 

dnia od 26,1 dB do 29,2dB oraz w porze nocy od 24,5 dB do 28,1 dB. 

Przy uwzględnieniu tła akustycznego w wysokości 40 dB dla pory dnia 

oraz nocy imisja hałasu na granicy terenu przedsięwzięcia w punktach 

obserwacyjnych od P1 do P42 osiąga wartości w porze dnia od 40,6 dB do 48,3 

dB oraz w porze nocy od 40,3 dB do 46,1 dB. Imisja hałasu przy budynkach 

mieszkalnych na terenie zabudowy zagrodowej w punktach obserwacyjnych od 

P43 do P50 osiąga wartości w porze dnia od 40,2 dB do 40,3 dB oraz w porze 

nocy od 40,1 dB do 40,3 dB. 

Na podstawie otrzymanych wyników stwierdza się, że inwestycja 

polegająca na hodowli trzody chlewnej w cyklu zamkniętym w systemie 

rusztowym nie będzie powodować przekroczeń wartości dopuszczalnych norm 

hałasu na terenach objętych ochroną akustyczną zgodnie                              z 

rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 roku                    

w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (t. j. Dz. U. z 2014 

poz. 112) (zał. nr 2.1 – 2.4.1). 

Zgodnie z Dyrektywą nr 2002/49/WE Parlamentu Europejskiego                 

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

poziomem hałasu w środowisku oraz stosownymi rozporządzeniami                    

i normami sanitarnymi – równoważny poziom dźwięku A przenikającego                   

do pomieszczeń mieszkalnych od wszystkich źródeł hałasu łącznie nie powinien 

przekraczać poziomu 40 dB(A) w ciągu dnia (600–2200) odniesionego do 

najniekorzystniejszych 8 godzin i 30 dB(A) w ciągu nocy (2200–600) odniesionego 

do najniekorzystniejszej półgodziny, natomiast w kuchni  

i pomieszczeniach sanitarnych odpowiednio: 45 dB(A) i 35 dB(A). 

Natomiast poziom dźwięku A przenikającego do pomieszczeń mieszkalnych od 

wyposażenia technicznego budynku oraz innych urządzeń w budynku  

i poza budynkiem, odpowiednio: 35 dB(A) i 25dB(A), oraz 40 dB(A).  

W związku z powyższym przyjęte tło akustyczne dla wartości 40 dB(A), aby 

zweryfikować, czy Inwestycja nie będzie powodować przekroczeń wartości 

dopuszczalnych na terenach chronionych akustyczne. Analiza akustyczna 

wykazała, że Inwestycja polegająca na chowie i hodowli trzody chlewnej                

w cyklu zamkniętym w systemie rusztowym przy uwzględnieniu tła 
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akustycznego nie będzie powodować przekroczeń wartości dopuszczalnych norm 

hałasu na terenach objętych ochroną akustyczną zgodnie                                 z 

rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 roku                      

w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (t. j. Dz. U.  

z 2014 poz. 112). 

7.9 Opis krajobrazu, w którym dane przedsięwzięcie ma być 

zlokalizowane 

7.9.1 Etap realizacji 

Prace ziemne prowadzone w związku z realizację przedsięwzięcia ograniczą 

się do terenu przedsięwzięcia. Obszar inwestycji stanowi obecnie w części obszar 

zabudowany nieczynnymi budynkami hodowlanymi (były PGR), a w części 

obszar nieużytku. Powstała inwestycja nie będzie stanowiła nowego elementu 

krajobrazu. Faza budowy projektowanego przedsięwzięcia nie będzie różniła się 

od większość budów. Wiązać się będzie ona  

z prowadzeniem prac ziemnych i budowlanych w następujących etapach:  

1. wykopów ziemnych pod budowę zbiorników na gnojowicę,  

2. budowy elementów infrastruktury towarzyszącej (łącznik, zbiornik                    

na ścieki), 

3. wyposażenia budynku socjalnego w instalacje i niezbędne urządzenia. 

Teren Gospodarstwa jest ogrodzony płotem betonowym o wysokości ok. 2 

m. Po zakończeniu prac budowlanych krajobraz związku z budową zostanie 

uprzątnięty. Nasadzone zostaną drzewa i rośliny ozdobne (kwietniki). 

Oddziaływanie na krajobraz nie wykroczy poza teren Gospodarstwa  

i zakończy się równolegle z zakończeniem prac budowlanych. 

7.9.2 Etap eksploatacji 

Obszar inwestycji stanowi obecnie w części obszar zabudowany 

nieczynnymi budynkami hodowlanymi (były PGR), a w części obszar nieużytku. 

Przedsięwzięcie dotyczy przebudowy istniejącego i niefunkcjonującej już fermy,  

w której prowadzona była działalność o takim samym profilu. 
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Planowana inwestycja wpłynie na polepszenie lokalnego krajobrazu 

poprzez:  

− zachowanie naturalnych stonowanych barw w elewacji i infrastrukturze 

(odcienie zieleni), które komponują się z otaczającym krajobrazem leśnym,  

− zachowanie pasa zieleni drzew gatunków rosnących w sąsiednim lesie (sosny 

zwyczajne Pinus sylvestris), które są gatunkami szybko rosnącymi i szybko 

zamaskują budynki będące przedmiotem inwestycji,  

− planowane nasadzenia roślin ozdobnych (kwietnych) wpłyną pozytywnie na 

estetykę tego miejsca.  

Powstające odpady będą gromadzone w sposób selektywny,  

w pojemnikach na utwardzonej powierzchni do czasu ich odbioru przez 

uprawnione podmioty.  

Prawidłowa gospodarka odpadami będzie zapobiegała negatywnemu 

oddziaływaniu na powierzchnię ziemi. 

W trakcie realizacji przedsięwzięcia nie przewiduje się znaczących 

przekształceń powierzchni terenu, co nie grozi ruchami ziemi. Teren 

przedsięwzięcia nie jest położony na obszarach osuwiskowych lub obszarach  

o znacznej różnicy w wysokości terenu. Rzędne wysokościowe wahają się tutaj 

od 127,9 m npm. w południowo-wschodniej części terenu fermy do 134,5 m 

npm. w północno-zachodniej części fermy. Spadek jest na odległości 478,5 m. 

Mając na uwadze powyższe nie przewiduje się wystąpienia znaczących 

oddziaływań na powierzchnię ziemi i krajobraz, w szczególności ruchów 

masowych ziemi wynikający z realizacji bądź eksploatacji przedsięwzięcia. 

Z uwagi na lokalizację przedsięwzięcia w Obszarze Chronionego 

Krajobrazu, w tabeli poniżej odniesiono się do zakazów rozporządzenia Nr 44 

Wojewody Mazowieckiego z dnia 5 maja 2005 r. w sprawie Obszaru Chronionego 

Krajobrazu Solec nad Wisłą (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 105, poz. 2951, ze zm.). 
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Tabela 44 Odniesienie do rozporządzenia Nr 44 Wojewody Mazowieckiego z dnia 5 maja 
2005 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Solec nad Wisłą 

Zakaz wg rozporządzenia Odniesienie się dla analizowanej inwestycji 
Realizacja przedsięwzięć mogących znacząco 
oddziaływać na środowisko w rozumieniu 
przepisów ustawy z dnia 3 października 2008 
r. o udostępnianiu informacji o środowisku i 
jego ochronie, udziale społeczeństwa w 
ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, 
poz. 1227, z późn. zm.) 

NIE DOTYCZY INWESTYCJI 
Zakaz, o którym mowa, nie dotyczy 
przedsięwzięć służących obsłudze ruchu 
komunikacyjnego, turystyce oraz 
przedsięwzięć bezpośrednio związanych z 
rolnictwem i przemysłem spożywczym. W 
związku z tym planowana inwestycja jako 
taka nie jest objęta zakazem realizacji na 
Obszarze Chronionego Krajobrazu. 

Likwidowanie i niszczenie zadrzewień 
śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych, 
jeżeli nie wynikają one z potrzeby ochrony 
przeciwpowodziowej i zapewnienie 
bezpieczeństwa ruchu drogowego lub 
wodnego lub budowy, odbudowy, utrzymania, 
remontów lub naprawy urządzeń wodnych 
 

NIE DOTYCZY INWESTYCJI 
Zakaz, o którym mowa nie dotyczy: 
1) Uchwała jest właściwym rodzajem aktu 
na podstawie art. 23 ust. 2 ustawy z dnia 
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, w 
brzmieniu nadanym art. 21 pkt 3 lit. a 
ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o 
zmianie niektórych ustaw w związku z 
późn. zm. w organizacji i podziale zadań 
administracji publicznej w województwie 
(Dz. U. poz. 753 i 826, z 2011 r. poz. 1707 
oraz z 2016 r. poz. 2260) od dnia 1 sierpnia 
2009 r. 2) Sejmik Województwa 
Mazowieckiego jest organem właściwym na 
podstawie art. 23 ust. 2 ustawy z dnia 16 
kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, w 
brzmieniu nadanym art. 21 pkt 3 lit. a 
ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o 
zmianie niektórych ustaw w związku z 
późn. zm. w organizacji i podziale zadań 
administracji publicznej w województwie 
(Dz. U. poz. 753 i 826, z 2011 r. poz. 1707 
oraz z 2016 r. poz. 2260) od dnia 1 sierpnia 
2009 r. tworzących zadrzewienia śródpolne: 
- krzewów rosnących w skupisku o 
powierzchni do 25 m2, 
- drzew, których obwód pnia na wysokości 
130 cm nie przekracza 30 cm 
- których usunięcie jest konieczne w celu 
przywrócenia gruntów nieużytkowanych do 
użytkowania rolniczego, 
2) drzew i krzewów, które obumarły lub nie 
rokują szansy na przeżycie (w tym złomów i 
wywrotów), które zagrażają bezpieczeństwu 
ludzi i mienia; 
3) zadrzewień przydrożnych i śródpolnych 
na obszarach przeznaczonych pod 
zabudowę w obowiązujących miejscowych 
planach zagospodarowania przestrzennego 
oraz w studiach uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gmin. 
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Zakaz wg rozporządzenia Odniesienie się dla analizowanej inwestycji 
Wydobywanie do celów gospodarczych skał, w 
tym torfu, oraz skamieniałości, w tym 
kopalnych szczątków roślin i zwierząt, a także 
minerałów i bursztynu 

NIE DOTYCZY INWESTYCJI 
Wnioskodawca nie będzie wydobywał 

surowców naturalnych, o których mowa  

Wykonywanie prac ziemnych trwale 
zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem 
prac związanych z zabezpieczeniem 
przeciwpowodziowym lub 
przeciwosuwiskowym lub utrzymaniem, 
budową, odbudową, naprawą lub remontem 
urządzeń wodnych 
 

NIE DOTYCZY INWESTYCJI 
Wnioskodawca nie będzie wykonywał prac 
ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę 
terenu 

Dokonywanie zmian stosunków wodnych, 
jeżeli służą innym celom niż ochrona przyrody 
lub zrównoważone wykorzystanie użytków 
rolnych i leśnych oraz racjonalna gospodarka 
wodna lub rybacka 
 

NIE DOTYCZY INWESTYCJI 
Wnioskodawca nie będzie dokonywał zmian 
stosunków wodnych 

Likwidowanie naturalnych zbiorników 
wodnych, starorzeczy i obszarów wodno- 
błotnych 
 

NIE DOTYCZY INWESTYCJI 
Wnioskodawca nie będzie likwidował 
naturalnych zbiorników wodnych, 
starorzeczy i obszarów wodno- błotnych 

 
Budowania nowych obiektów budowlanych w 
pasie szerokości 100 m w obszarze Natura 
2000, a 50 m na pozostałym terenie od: 

− linii brzegów rzek, jezior i innych naturalnych 
zbiorników wodnych, 

− zasięgu lustra wody w sztucznych 
zbiornikach wodnych usytuowanych na 
wodach płynących przy normalnym 
poziomie piętrzenia określonym w 
pozwoleniu wodnoprawnym, o którym mowa 
w art. 389 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 
2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. poz. 1566 i 
2180 oraz z 2018 r. poz. 650 i 710), 

− - z wyjątkiem urządzeń wodnych oraz 
obiektów służących prowadzeniu racjonalnej 
gospodarki rolnej, leśnej lub rybackiej 

 

NIE DOTYCZY INWESTYCJI 
Wnioskodawca nie będzie budował żadnych 
obiektów w obszarze Natura2000 
Nowe obiekty powstaną w odległości 1200 
m od brzegu Wisły oraz 120 m od 
najbliższego cieku wodnego – rów 
melioracyjny, który nie przechodzi 
bezpośrednio przez teren inwestycyjny.  
 

 

Podsumowując, planowane przedsięwzięcie nie koliduje z zapisami 

odnoszącymi się do ochrony krajobrazu, w tym zawartymi w z § 3 

Rozporządzenia nr 44 Wojewody Mazowieckiego z dnia 5 maja 2005 r.                     

w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Solec nad Wisłą (Dz. Urz. Woj. Maz. 

z 2005 r., Nr 105, poz. 2951). 



Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na chowie i hodowli trzody 
chlewnej w cyklu zamkniętym w m. Chotcza - Józefów 

 

 

184 

7.10 Oddziaływanie na zabytki i krajobraz kulturowy, objęte 

istniejącą dokumentacją, w szczególności rejestrem lub ewidencją 

zabytków 

Mając na uwadze zakres przedsięwzięcia oraz brak w jego bezpośrednim 

sąsiedztwie obiektów chronionych na podstawie ustawy z dnia 23 lipca 2003 

roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U.  

t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2067 z późn. zm.) stwierdza się, że eksploatacja 

planowanego przedsięwzięcia nie będzie oddziaływała na zabytki i inne dobra 

kultury oraz cenny krajobraz kulturowy zarówno na etapie jego realizacji jak  

i eksploatacji. 

7.11 Oddziaływanie transgraniczne na środowisko 

Planowane przedsięwzięcie znajduje się w odległości ok. 142 km 

w kierunku wschodnim do najbliższej granicy Polski - z Ukrainą. 

Z uwagi na skalę i rodzaj planowanego przedsięwzięcia oraz odległość od 

granicy państwa nie przewiduje się wystąpienia transgranicznego oddziaływania 

na środowisko podczas realizacji, likwidacji i eksploatacji przedsięwzięcia. 

7.12 Oddziaływanie w przypadku wystąpienia poważnej awarii 

przemysłowej i katastrofy naturalnej i budowlanej 

Parametry techniczno-technologiczne Gospodarstwa, w szczególności profil 

działalności, rodzaj stosowanych materiałów i surowców jak również jego 

usytuowanie praktycznie wykluczają możliwość wystąpienia poważnej awarii 

przemysłowej, katastrofy naturalnej bądź budowlanej. 

7.13 Oddziaływanie na etapie likwidacji 

Inwestor na dzień dzisiejszy nie przewiduje terminu wstrzymania 

eksploatacji czy likwidacji przedsięwzięcia. Likwidacja Gospodarstwa może być 

spowodowana długoterminową dekoniunkturą na rynku trzody chlewnej w 

Polsce i Europie lub sytuacjami losowymi np. pomorem całego stada. Okres 

eksploatacji planowanej inwestycji z założenia będzie wieloletni.  

W przypadku podjęcia decyzji o ewentualnej likwidacji w pierwszej kolejności 

należy opracować program likwidacji, w szczególności należy sporządzić projekt 
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likwidacji obiektów i urządzeń uwzględniający, oprócz wymagań budowlanych i 

BHP, wymagania ochrony środowiska. Teren po likwidacji winien być 

zagospodarowany z zachowaniem zasad określonych przepisami  

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

8 OKREŚLENIE PRZEWIDYWANEGO ODDZIAŁYWANIA WARIANTU 

ALTERNATYWNEGO 

Wariant alternatywny realizacji przedsięwzięcia był rozpatrywany  

w 2018 r., w Raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla 

Instytutu dydaktyczno-hodowlanego opracowanym przez AJDAR Aleksandra 

Mitura, Augustowo 6, 86 - 022 Dobrcz we wrześniu 2018 r. Ww. Raport został 

przedłożony w celu pozyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach do 

Urzędu Gminy Chotcza w 4 egz. we wrześniu 2018 r. 

Budowa chlewni wraz z instytutem hodowlano-dydaktycznym  

i biogazownią zaplanowana jest w II wariancie na terenie działek o  nr 

ewidencyjnym 1064/2, 1065/2, 1066, 1099/5, 1100/1, 1101/1, 1102, 1103, 

1104, 1105/1, 1105/2, 1106, 1107/1, 1107/2, 1108/1, 1108/2, 1109, 1110/1, 

1110/2, 1111/1, 1111/2, 1064/1, 10065/1, 1112 w miejscowości Chotcza - 

Józefów. Na ww. działkach istnieją nieużytkowane obecnie budynki inwentarskie 

po byłym Polskim Gospodarstwie Rolniczym, które będą stanowiły część 

przedmiotowej inwestycji.  

Budowa Instytutu hodowlano - dydaktycznego spowodowałaby 

skumulowane oddziaływania na środowisko wszystkich zaplanowanych 

obiektów na działkach przedmiotowych działkach w miejscowości Chotcza – 

Józefów, w tym: 

I etap: 

� 4 budynków inwentarskich połączonych ze sobą łącznikiem, tworząc jeden 

spójny kompleks dla macior, prosiąt, warchlaków, knurów oraz tuczników 

żeńskich. Kompleks zostanie połączony łącznikiem                            z 

zapleczem socjalnym, 

� 4 budynki istniejące o szerokości 12 m zostaną poddane remontowi  

i będą przeznaczone dla tucznika. Wszystkie budynki tuczarni połączone 

będą łącznikiem z sektorem odchowalni prosiąt oraz budynkiem socjalnym, 
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� 1 budynek tuczarni o wymiarach takich samych jak 4 budynki przeznaczone 

do modernizacji, 

� budynek kwarantanny, 

� budynek, w którym znajdować się będzie garaż, magazyn oraz kuchnia 

paszowa, 

� 11 silosów paszowych metalowych, 

� Budynek socjalny, piętrowy z zapleczem badawczo naukowym, hydrofornią, 

agregatem prądotwórczym oraz kotłownią (ekogroszek), 

� biogazownia do 0,5 MW ze zbiornikami na poferment i silosem                       

na kiszonkę z kukurydzy, 

� 5 zbiorników na ścieki bytowe o pojemności do 10 m3 (przy mieszalni pasz, 

przy kuchni, przy budynku socjalnym oraz przy sektorze loch prośnych, 

przy kwarantannie), 

� Kontener na sztuki padłe oraz odpady stałe, 

� Przepompownia, 

� Zbiornik przeciwpożarowy, 

II etap: 

� 5 budynków tuczarni o szerokości ok. 18 m, 

III etap: 

� Rozbudowę budynków inwentarskich nr 1 - 4, 

� Budynek mieszalni pasz wraz z infrastrukturą i elewatorem zbożowym, 

wagę samochodową, niecki dezynfekcyjne. 

Opracowane w Raporcie OOŚ obliczenia uwzględniające oddziaływanie na 

środowisko wszystkich planowanych elementów wykazały,  

że oddziaływanie planowanych obiektów nie powodowałaby przekroczenia 

dopuszczalnych wartości. 

Planowana inwestycja byłaby: 

− zgodna z planowanym przeznaczeniem terenu, na którym ma być 

zlokalizowana, jest zgodna z zasadami zrównoważonego rozwoju, 

− nie będzie znacząco oddziaływać na środowisko i zdrowia ludzi w trakcie fazy 

budowy,  
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− nie powoduje istotnych zagrożeń dla środowiska i zdrowia ludzi w trakcie fazie 

eksploatacji,  

− nie będzie znacząco oddziaływać na środowisko i zdrowia ludzi w trakcie fazy 

likwidacji,  

− w założeniach projektowych posiada najnowsze dostępne techniki  

i technologie w tej branży,  

− nie będzie uciążliwe dla fauny, flory, dóbr kulturalnych, zabytków  

i krajobrazu okolic miejsca lokalizacji, 

− eksploatacja nie spowoduje zaliczenia gospodarstwa do Zakładów 

Zwiększonego Ryzyka oraz Zakładów Dużego Ryzyka wystąpienia poważnej 

awarii przemysłowej,  

− nie będzie stanowiła dominanty krajobrazowej i nie wpłynie negatywnie  na 

Obszar Chronionego Krajobrazu „Solec nad Wisłą". 

Pośredni i bezpośredni zakres korzystania ze środowiska: 

− woda będzie pobierana z istniejącego ujęcia własnego, 

− ścieki bytowe będą gromadzone w szczelnych zbiornikach bezodpływowych i 

wywożone okresowo na oczyszczalnię ścieków i tam będą oczyszczane,  

− wody opadowe z terenu Gospodarstwa będą odprowadzane powierzchniowo do 

ziemi na tereny zielone, czynne biologicznie w granicach własności Inwestora,  

− projektowana inwestycja będzie źródłem głównie emisji amoniaku  

i siarkowodoru, których stężenia w powietrzu nie spowodują przekroczeń 

wartości odniesienia poza granicami działki,  

− hałas emitowany z instalacji nie pogorszy w sposób znaczący klimatu 

akustycznego, emitowany hałas będzie zgodny z akustycznymi normami 

określonymi dla pory dziennej i nocnej, 

− eksploatacja inwestycji wiązać się będzie z wytwarzaniem odpadów 

niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne. Sposób gospodarowania nimi 

będzie zgodny obowiązującymi przepisami, 

− ze względu na chów bezściółkowy w trakcie eksploatacji powstawać będzie 

gnojowica – substrat do biogazowni. 

Przeprowadzona ocena oddziaływania przedsięwzięcia, polegającego              

na budowie Instytutu hodowlano - dydaktycznego wraz z niezbędną 
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infrastrukturą techniczną oraz biogazownią rolniczą w miejscowości Chotcza - 

Józefów wykazała, że w przypadku zastosowania rozwiązań określonych  

w raporcie, inwestycja nie oddziaływałaby w sposób ponadnormatywny  

na środowisko oraz życie i zdrowie ludzi. W rozdziałach poniżej przedstawiono 

analizę akustyczną i analizę oddziaływania wariantu alternatywnego na 

powietrze atmosferyczne. 

Z przeprowadzonych analiz wynika, że wartości dopuszczalne  

w zakresie imisji hałasu i imisji zanieczyszczeń do powietrza dla wariantu 

alternatywnego zostaną dotrzymane. 

8.1.1 Oddziaływanie na powietrze atmosferyczne wariantu alternatywnego 

dla środowiska 

Wariant alternatywny realizacji przedsięwzięcia jest rozpatrywany dla 

Instytutu dydaktyczno-hodowlanego, został opracowany przez AJDAR 

Aleksandra Mitura, Augustowo 6, 86 - 022 Dobrcz w 2018 r. Obliczenia 

wykonano dla trzeciego etapu (inwestycja 3-etapowa) tj. dla całości inwestycji.  

Rozprzestrzenienie się substancji w powietrzu atmosferycznym                   

dla wariantu alternatywnego graficznie przedstawiono w załączniku nr 9.  

Emisja z biogazowni 

Zgodnie z opisem biogazowi, źródłem emisji do powietrza będzie: 

• agregat kogeneracyjny, w którym spalany biogaz wytwarzać będzie energię 

elektryczną oraz ciepło technologiczne niezbędne do prowadzenia procesu 

fermentacji. 

Biogaz będzie spalany w agregacie kogeneracyjnym wytwarzającym 

jednocześnie prąd i ciepło. 

Planowana wielkość wytworzonego biogazu  po realizacji całości inwestycji 

wynosić będzie ca 330775 m3/rok. Czas pracy układu to 8000 godzin  

w roku.  

Emisji CO2 ze spalania biomasy nie wlicza się do sumy emisji ze spalania 

paliw, zgodnie z zasadami Wspólnotowego systemu handlu uprawnieniami do 

emisji oraz IPCC. Podejście to jest równoważne stosowaniu zerowego wskaźnika 

emisji dla biomasy. W poniższej tabeli przedstawiono najnowsze badania 
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określające wskaźniki emisji dla spalania biogazu. Na podstawie 

przedstawionych wskaźników wyliczono emisję opierając się na danych:  

• Ilość wytwarzanego biogazu ok. 330775 m3  

• Czas pracy agregatu kogeneracyjnego w ciągu roku: 8 000 h 

Parametry emisji  - spaliny wydalane będą kominem o parametrach:  

- nr emitora        K1                                         

- wysokość        h = ok. 8,0 m 

- średnica wylotu      d = ok. 0,6 m    

- temperatura spali      453 K 

- prędkość wypływu      5,6 m/s 

Obliczenia emisji  

W wyniku spalania gazu do powietrza emitowane będą tlenki azotu                     

i tlenek węgla, pył i dwutlenek siarki. 

Tabela 45 Zestawienie wyliczonych ilości substancji emitowanych do powietrza ze spalania 
biogazu w agregacie kogeneracyjnym po realizacji całości inwestycji 

Substancja Emisja 
[kg/h] 

Emisja 
[mg/s] 

Emisja 
[Mg/rok] 

Dwutlenek siarki - SO2 0,0023 0,6389 0,0184 

Dwutlenek azotu – NO2 0,00000375 0,00104 0,030 

Tlenek węgla - CO 0,00002 0,0055 0,150 

Pył PM10 0,00003 0,0083 0,281 

 

Dodatkowo budynek będzie ogrzewany za pomocą dwóch kotłów na 

ekogroszek o mocy 250 kW oraz 150 kW, który będzie się mieściły                                  

w kotłowni.  

Tabela 46 Charakterystyka projektowanych do zastosowania kotłów 

Moc cieplna 
[kW] 

Zakładany 
czas pracy  

[h/rok] 

Zużycie 
ekogroszku 

[kg/h] 

średnica 
komina 
[mm] 

Wysokość 
komina 

[m] 
250 8760 44 ok. 300 Ok. 8 
150 2880 25,5 ok. 300 Ok. 8 

 

Zakładane roczne zużycie paliwa: 

8760 x 44 + 2880 x 25,5 = 385440 + 73440 = 458880 kg = 459 Mg 

Kocioł 250 kW – 385 Mg 

Kocioł 150 kW – 73,440 Mg 
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Tabela 47 Emisja energetyczna ze spalania ekogroszku  

Zanieczyszczenie 

Kocioł 250 kW Kocioł 150 kW 

kg/rok kg/h mg/s kg/rok 
kg/h mg/s 

Tlenki siarki 61,6 0,0070 1,944 1,7504 0,0002 0,0556 

Tlenki azotu 385 0,0439 12,1944 73,440 0,0255 7,0833 

Tlenek węgla 17325 1,9778 549,3889 3304,8 1,1475 318,75 

Pył  38,5 0,0044 1,2222 7,3444 0,0025 0,6944 

 

Przyjęto następujące dane do obliczeń: 

� wysokość komina dla K2 i K3 – 8 m, prędkość wylotowa 0,9 m/s, 

� Średnia emisja zanieczyszczeń według tabeli powyżej, 

� Przyjęta róża wiatrów związana z symulacją rozchodzenia się 

zanieczyszczeń – Parametry dla stacji meteorologicznej „Lublin”, 

� Siatka obliczeniowa ustawiona na wysokości 0 m, krok 10 m natomiast 

współczynnik szorstkości terenu przyjęto 0,97, 

� Przyjęte tło zanieczyszczeń zgodne z pismem WIOŚ znak RA-

MO.7016.1.52.2018.MG z dnia 29.05.2018 r.  

• Dwutlenek azotu   5 µg/m3 

• Dwutlenek siarki   2 µg/m3 

• Pył zawieszony PM10   18 µg/m3 

• Pył zawieszony PM2,5   15 µg/m3 

• Benzen                              0,5 µg/m3             

 

Emisja ze zbiorników buforowych 

W trzecim etapie w związku z zwiększoną mocą biogazowni oraz 

zwiększeniem produkcji gnojowicy zostanie wybudowany drugi zbiornik 

buforowy.  

W programie obliczeniowym Operat FB wykorzystanym w tracie wykonywania 

raportu do przestawienia modelowego rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w 

powietrzu, uwzględniono również emisję ze zbiornika buforowego na gnojowicę 

(Z1, Z2), który będzie znajdować się na terenie inwestycji.  
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Emisja z zamkniętego zbiornika na gnojowice jest bardzo niska. Wiąże się 

z: 

→ samo- tworzącą się na powierzchni gnojowicy warstwy izolującej parowanie 

amoniaku 

→ przykryciem zbiornika szczelnym zadaszeniem, ograniczający swobodny 

przepływ powietrza nad gnojowicą oraz ograniczający mieszanie (które to 

mogłoby przyczynić się do zwiększania emisji).  

Takie zabezpieczenia pozwalają na ograniczenie emisji do powietrza o 90%. 

Emisja głównie odbywała się z wierzchniej warstwy gnojowicy (ok. 10 cm).  

a) amoniak  

− maksymalna zawartość azotu 1 m3 gnojowicy wynosi 4,2 kg, 

− z 1 kg azotu maksymalnie może powstać 1,2143 kg amoniaku – informacja 

oparta na reakcji chemicznej (przy nieograniczonym dostępie wodoru). 

W związku z powyższym maksymalna (w rzeczywistości nie osiągalna wartość) 

zawartość amoniaku w 1 m3 gnojowicy wynosi 5,1 kg.  

− W zbiorniku będzie gromadzona gnojowica pochodząca z chowu zwierząt 

bezściółkowo, Gazy będą odprowadzane emitorem o wysokości ok. 6 m i 

przekroju 0,2 m.  

− Objętość gnojowicy z której występować będzie emisja (górna warstwa) 

wynosi 5,024 m3. 

W związku z tym podczas gromadzenia gnojowicy ww. zbiorniku może zostać 

uwolniona rocznie do powietrza następująca ilość amoniaku:  

5,024 m3 x 5,1 kg NH3/m3 x 10% (zbiornik zamknięty – ograniczona 

emisja) = 2,5622 kg/rok = 0,0003 kg/h = 0,0833 mg/s amoniaku 

b) siarkowodór 

Wielkość emisji siarkowodoru wynosi ok. 8% emisji amoniaku, co daje:  

0,0833 mg/s x 8% = 0,0067 mg/s siarkowodoru. 

Emisja ze zbiorników na poferment  

Zbiorniki końcowe (Z3 –Z6) to 4 zbiorniki o pojemności  ok. 5000 m3 – 

projektowane na potrzeby hodowli zbiorniki do gromadzenia  

i przetrzymywania reszty pofermentacyjnej. Zbiorniki będą szczelne i od 

wierzchniej strony zamknięte.  
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Emisja z zamkniętego zbiornika na poferment jest bardzo niska, Wiąże się 

to z:  

→ samo-tworzącą się na powierzchni nawozu warstwy izolującej parowanie 

amoniaku, 

→ przykryciem zbiornika szczelnym zadaszeniem, ograniczający swobodny 

przepływ powietrza nad nawozem oraz ograniczający mieszanie (które to 

mogłoby przyczynić się do zwiększania emisji).  

 Takie zabezpieczenia pozwalają na ograniczenie emisji do powietrza o 90%.  

→ Emisja będzie głównie odbywała się z wierzchniej warstwy pofermentu (ok. 10 

cm):  

a) Amoniak 

− zawartość azotu w 1 m3 pofermentu wynosi 4,0 kg, 

− z 1 kg azotu maksymalnie może powstać 1,2143 kg amoniaku 

− W związku z powyższym maksymalna (w rzeczywistości nie osiągalna wartość) 

zawartość amoniaku w 1 m3 wynosi 4,8572 kg.  

− Emisja amoniaku będzie występowała głównie z 0,1 m powierzchniowej 

warstwy. Gazy będą odprowadzane emitorem o wysokości 6 m                         

i przekroju 0,2 m.  

− Objętość gnojowicy z której występować będzie emisja (górna warstwa) wynosi 

83,4267 m3. 

W związku z tym podczas gromadzenia gnojowicy ww. zbiorniku może 

zostać uwolniona rocznie do powietrza następująca ilość amoniaku:  

83,4267 m3 x 4,8572 kg amoniaku/m3 x 10% (zbiornik zamknięty – 

ograniczona emisja) = 40,522 kg/rok = 0,005 kg/h = 1,3888 mg/s 

b) siarkowodór 

Szacuje się, że emisja siarkowodory stanowi 8% emisji amoniaku,                  

w związku z czym emisja siarkowodoru wynosić będzie: 

1,3888 mg/s x 8% = 0,1111 mg/s 

Emisja z agregatu prądotwórczego – olej opałowy 

Zapasowymi źródłami energii będzie agregat prądotwórczy o mocy ok. 320 kW 

(np. ZGI – 400D). W celu utrzymywania pełnej sprawności agregat uruchamiany 

będzie 1 x w tygodniu przez ok. 15 min przy obciążeniu 75%. Łączny czas pracy 
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w roku ok. 12 godzin. Spaliny z silnika agregatu odprowadzane będą do 

powietrza rura wydechową o parametrach wysokość ok. 2300 mm, średnica ok. 

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

63,8 l/h tj. w ciągu 15 min wyniesie ok. 15,95 l,       tj. 13,48 kg, w ciągu 

godziny 53,92 kg,  rocznie 647,04 kg.  

W wyniku spalania oleju napędowego do powietrza emitowane będą pył, 

dwutlenek azotu oraz tlenek węgla. Wskaźniki emisji 96 zestawione w tabeli (zg. 

Z pismem Pzoa/1159/96 MOŚZNiL – Warszawa 1996) z uwzględnieniem, iż 

zawartość NO2 w ogólnej masie tlenków azotu wynosi 14%. 

Tabela 48 Emisja z agregatu prądotwórczego 

 

Emisja z mieszalni pasz 

Wytwórnia pasz została wyposażona w urządzenie wentylujące powietrze 

podczas procesu śrutowania – Autofiltr WAM. Czyszczalnia zbożowa Rotar 2 w 

postaci wentylatora wyciągowego, cyklonu odpylającego, śluzy celkowej 

dozującej zanieczyszczenia lekkie do pojemniku typu: Big Bag.  

Czyszczalnie typu ROTAR stosuję się zarówno do dokładnego jak                    

i wstępnego separowania wszystkich gatunków zbóż, rzepaku, kukurydzy oraz 

nasion roślin strączkowych. Praca sit w ruchu oscylacyjnym oraz pod 

odpowiednim kątem daje gwarancję zamierzonej wydajności. Nowoczesne 

rozwiązanie wymiany sit oraz niezawodność działania są potwierdzeniem 

funkcjonalności. Zasypanie ziarna do czyszczenia odbywa się przez szeroki lejek 

zasypowy, gdzie produkt kierowany jest na sita poziomu górnego. Odpowiednio 

dobrane sita górne powodują oddzielenie ziarna od grubych zanieczyszczeń, 

które odprowadzane są na zewnątrz przesiewacza. Wstępnie oczyszczony 

materiał trafia na sita poziomu dolnego , gdzie ostatecznie dzielony jest na 

ziarno I-gatunku oraz zanieczyszczenia drobne. W zależności od zastosowanych 

sit urządzenie może pracować w różnych trybach czyszczenia (wstępnym lub 

Substancja Wskaźnik emisji  Emisja z silników 
 g/kg paliwa kg/h kg/rok 

Tlenki azotu (NOx) 50 2,696 32,352 
Dwutlenek azotu (14% 

NOx) 
7 0,3774 4,5293 

Pył PM10 = PM2,5 4 0,2157 2,588 
Tlenek węgla  20 1,0784 12,9408 
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dokładnym). Za pomocą aspiracji wyciągane są wszystkie lekkie 

zanieczyszczenia. 

Przy zastosowanych powyżej rozwiązaniach nie przewiduje się emisji 

pyłów. 

Emisja z silosów paszowych 

Do magazynowania paszy potrzebnej na cele inwestycji wykorzystywane 

będzie 7 oddzielnych kompleksów silosów, każdy wyposażony w oddzielny 

emitor.  Silosy znajdować się będą przy budynkach inwentarskich oraz kuchni 

żywienia na mokro.  

Rury odpowietrzające ze zbiorników skierowane będą do dołu (wysokość 2 

m), a wylot zabezpieczony filtrem w postaci worka jutowego. Emisja 

zorganizowana pyłu do powietrza w czasie operacji napełnienia silosu 

praktycznie nie występuje. Prowadzone czynności związane z napełnianiem 

silosów nie będą  wykazywać znaczącego oddziaływania na środowisko. Inwestor 

dąży do ograniczenia pylenia z przedmiotowej instalacji również z powodu 

ewentualnych strat paszy – aspekt ekonomiczny. 

Źródłem emisji pyłu z instalacji związany będzie z pneumatycznym 

załadunkiem zbiorników. Podczas tej operacji do otoczenia, przez rurę 

odpowietrzającą, stanowiącą wyposażenie silosu, odprowadzane są pyliste 

frakcje pasz. 

Zgodnie z materiałem źródłowym Komisji Europejskiej  

pt. ”Zintegrowane zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola.” Lipiec 2006 r. 

zauważono że:  

„Zastosowanie: przenośniki pneumatyczne są odpowiednie dla 

drobnocząsteczkowych krystalicznych materiałów masowych takich jak cement, 

wapno lub gips i są stosowane, np. do rozładunku  

Emisje: Nie ma praktycznie żadnych emisji pyłu z zamkniętego systemu 

przenoszenia wykorzystującego tylną linię odpowietrzania. Systemy bez tylnej 

linii odpowietrzania, wyposażone w system filtracyjny charakteryzują się niskim 

poziomem emisji. Pobieranie materiału  to prawdopodobnie jedyny element 

procesu powodujący emisję. 
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Emisja technologiczna z budynków inwentarskich 

Zaproponowana technologia chowu świń w systemie utrzymania na 

pełnych rusztach w planowanej inwestycji będzie przyczyną emisji 

technologicznej z budynków chlewni. Na przedmiotowym terenie oraz                    

w sąsiedztwie nie istnieją inne obiekty inwentarskie.   

Przedsięwzięcie wiązać się będzie z emisją zanieczyszczeń, głównie 

amoniaku (NH3) i siarkowodoru (H2S). Dla substancji tych ustalono wartości 

odniesienia w powietrzu i ich uciążliwość można jednoznacznie określić. 

W celu określenia wielkości emisji amoniaku (NH3) przyjęto  wskaźniki z  

Decyzji Wykonawczej 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.   
 

Tabela 49. Zestawienie emisji amoniaku po realizacji całości inwestycji 

 

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 ma na celu ustalenie 

standardów środowiska, gdzie najistotniejszym elementem jest stosowanie 

technologicznych zabiegów zgodnie z wymogami tam zawartymi. Skutkiem 

stosowania pozostałych BAT technologicznych jest wielkość emisji do powietrza 

w tym emisja graniczna BAT-AEL. 

Nr Budynku 
Obsada 
[szt.] 

Współczynnik 
emisji amoniaku 
[kg/szt./rok] 

Emisja amoniaku 

[kg/rok] [kg/h] 

1 
546 loch 

416 tuczników żeńskich 
6 knurów 

2,7 
2,6 
5,2 

2587 0,2953 

2 1152 loch 2,7 3120,8 0,3563 

3 
5232 prosiąt 

3632 warchlaków 
0,53 4697,92 0,5363 

4 
384 macior z prosiętami 

(porodówka) 
5,6 2150,4 0,2455 

5,6,7,8 660 warchlaków 0,53 349,8 0,0399 
9 660 tuczników 2,6 1716 0,1959 

13,14,15 988 tuczników 2,6 2548 0,2909 
RAZEM: 17169,92 1,9601 
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Jako wskaźnik emisji siarkowodoru do obliczeń przyjęto, wskaźnik 

zaproponowany przez Stanisława Hławiczka w opracowaniu „Uciążliwość 

zapachowa jako element ocen oddziaływania na środowisko” wynoszący 0,04 

g/DJP/h.  

Tabela 50. Zestawienie emisji siarkowodoru po realizacji całości inwestycji 

Nr Budynku 
Obsada 
[szt.] 

Współczynnik emisji 
siarkowodru 
[kg/szt./rok] 

Emisja siarkowodoru  

[kg/rok] [kg/h] 

1 
546 loch 

416 tuczników żeńskich 
6 knurów 

0,04 g/DJP/h 

285,4344 0,0326 

2 1152 loch 141,5616 0,0162 

3 
5232 prosiąt 

3632 warchlaków 
125,7515 0,0144 

4 
384 macior z prosiętami 

(porodówka) 
84,7688 0,0097 

5,6,7,8 660 warchlaków 16,1885 0,0018 

9 660 tuczników 32,377 0,0037 

13,14,15 988 tuczników 48,0749 0,0055 
RAZEM: 734,16 0,0839 

Do oszacowania wielkości emisji pyłu 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. 

Tabela 51 Zestawienie emisji pyłu ogólnego po realizacji całości inwestycji 

Nr Budynku 
Obsada 
[szt.] 

Współczynnik 
emisji pyłu 
[kg/szt./rok] 

Emisja pyłu  

[kg/rok] [kg/h] 

1 
546 loch 
416 tuczników żeńskich 
6 knurów 

0,86700 
kg/szt./rok 

839,2560 0,0958 

2 1152 loch 1000,5180 0,1142 

3 
5232 prosiąt 
3632 warchlaków 

7685,0880 0,8773 

4 
384 macior z prosiętami 
(porodówka) 

332,9280 0,0380 

5,6,7,8 660 warchlaków 572,2200 0,0653 

9 660 tuczników 572,2200 0,0653 

13,14,15 988 tuczników 849,6600 0,0970 

RAZEM: 11851,89 1,3529 
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Tabela 52 Parametry wentylatorów wprowadzone do programu Operat FB – III etap 

Numeracja emitora 
przyjęta w programie 

obliczeniowym 

Wymiary 
wentylatora 

[m] 

min. 
wysokość 

wylotu  
[m] 

Prędkość 
wylotowa 

[m/s] 

Emisja 
Amoniaku 

[kg/h] 

Emisja 
Siarkowodoru 

[mg/s] 

Emisja 
pyłu 

ogólnego 
[mg/s] 

Budynek 1  

B1E1 0,63 HP 5,6 17,02 7,2105 0,7956 2,3392 

B1E2 0,63 HP 5,6 17,02 7,2105 0,7956 2,3392 

B1E3 0,63 HP 5,6 17,02 7,2105 0,7956 2,3392 

B1E4 0,63 HP 5,6 17,02 7,2105 0,7956 2,3392 

B1E5 0,63 HP 5,6 17,02 7,2105 0,7956 2,3392 

B1E6 0,63 HP 5,6 17,02 7,2105 0,7956 2,3392 

B1E7 0,63 HP 5,6 17,02 7,2105 0,7956 2,3392 

B1E8 0,63 HP 5,6 17,02 7,2105 0,7956 2,3392 

B1E9 0,63 HP 5,6 17,02 7,2105 0,7956 2,3392 

B1E10 0,50 5,5 11,6 3,0956 0,3415 1,0043 

B1E11 0,50 5,5 11,6 3,0956 0,3415 1,0043 

B1E12 0,50 5,5 11,6 3,0956 0,3415 1,0043 

B1E13 0,50 5,5 11,6 3,0956 0,3415 1,0043 

B1E14 0,50 5,5 11,6 3,0956 0,3415 1,0043 

B1E15 0,40 5,5 9,73 1,6611 0,1833 0,5389 

Budynek nr 2 

B2E1 0,63 HP 5,6 17,02 7,6123 0,3453 2,4405 

B2E2 0,63 HP 5,6 17,02 7,6123 0,3453 2,4405 

B2E3 0,63 HP 5,6 17,02 7,6123 0,3453 2,4405 

B2E4 0,63 HP 5,6 17,02 7,6123 0,3453 2,4405 

B2E5 0,63 HP 5,6 17,02 7,6123 0,3453 2,4405 

B2E6 0,63 HP 5,6 17,02 7,6123 0,3453 2,4405 

B2E7 0,63 HP 5,6 17,02 7,6123 0,3453 2,4405 

B2E8 0,63 HP 5,6 17,02 7,6123 0,3453 2,4405 

B2E9 0,63 HP 5,6 17,02 7,6123 0,3453 2,4405 

B2E10 0,63 HP 5,6 17,02 7,6123 0,3453 2,4405 

B2E11 0,63 HP 5,6 17,02 7,6123 0,3453 2,4405 

B2E12 0,63 HP 5,6 17,02 7,6123 0,3453 2,4405 

B2E13 0,63 HP 5,6 17,02 7,6123 0,3453 2,4405 

Budynek nr 3 

B3E1 0,63 5,8 9,62 4,4840 0,1200 7,3352 

B3E2 0,63 5,8 9,62 4,4840 0,1200 7,3352 

B3E3 0,63 5,8 9,62 4,4840 0,1200 7,3352 

B3E4 0,63 5,8 9,62 4,4840 0,1200 7,3352 

B3E5 0,63 5,8 9,62 4,4840 0,1200 7,3352 

B3E6 0,63 5,8 9,62 4,4840 0,1200 7,3352 

B3E7 0,63 5,8 9,62 4,4840 0,1200 7,3352 

B3E8 0,63 5,8 9,62 4,4840 0,1200 7,3352 

B3E9 0,63 5,8 9,62 4,4840 0,1200 7,3352 

B3E10 0,63 5,8 9,62 4,4840 0,1200 7,3352 

B3E11 0,63 5,8 9,62 4,4840 0,1200 7,3352 

B3E12 0,63 5,8 9,62 
4,4840 

0,1200 7,3352 

B3E13 0,63 5,8 9,62 4,4840 0,1200 7,3352 

B3E14 0,63 5,8 9,62 4,4840 0,1200 7,3352 

B3E15 0,63 5,8 9,62 4,4840 0,1200 7,3352 
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Numeracja emitora 
przyjęta w programie 

obliczeniowym 

Wymiary 
wentylatora 

[m] 

min. 
wysokość 

wylotu  
[m] 

Prędkość 
wylotowa 

[m/s] 

Emisja 
Amoniaku 

[kg/h] 

Emisja 
Siarkowodoru 

[mg/s] 

Emisja 
pyłu 

ogólnego 
[mg/s] 

B3E16 0,63 5,8 9,62 4,4840 0,1200 7,3352 

B3E17 0,63 5,8 9,62 4,4840 0,1200 7,3352 

B3E18 0,63 5,8 9,62 4,4840 0,1200 7,3352 

B3E19 0,63 5,8 9,62 4,4840 0,1200 7,3352 

B3E20 0,63 5,8 9,62 4,4840 0,1200 7,3352 

B3E21 0,63 5,8 9,62 4,4840 0,1200 7,3352 

B3E22 0,63 5,8 9,62 4,4840 0,1200 7,3352 

B3E23 0,63 5,8 9,62 4,4840 0,1200 7,3352 

B3E24 0,63 5,8 9,62 4,4840 0,1200 7,3352 

B3E25 0,63 5,8 9,62 4,4840 0,1200 7,3352 

B3E26 0,63 5,8 9,62 4,4840 0,1200 7,3352 

B3E27 0,63 5,8 9,62 4,4840 0,1200 7,3352 

B3E28 0,63 5,8 9,62 4,4840 0,1200 7,3352 

B3E29 0,63 5,8 9,62 4,4840 0,1200 7,3352 

B3E30 0,63 5,8 9,62 4,4840 0,1200 7,3352 

B3E31 0,63 5,8 9,62 4,4840 0,1200 7,3352 

B3E32 0,63 5,8 9,62 4,4840 0,1200 7,3352 

B3E33 0,40 5,8 9,73 1,8268 0,0489 2,9884 

B3E34 0,40 5,8 9,73 1,8268 0,0489 2,9884 

B3E35 0,40 5,8 9,73 1,8268 0,0489 2,9884 

Budynek nr 4 

B4E1 0,40 5,8 9,73 1,3347 0,0526 0,2066 

B4E2 0,40 5,8 9,73 1,3347 0,0526 0,2066 

B4E3 0,63 5,8 9,62 3,2760 0,1291 0,5072 

B4E4 0,63 5,8 9,62 3,2760 0,1291 0,5072 

B4E5 0,63 5,8 9,62 3,2760 0,1291 0,5072 

B4E6 0,63 5,8 9,62 3,2760 0,1291 0,5072 

B4E7 0,63 5,8 9,62 3,2760 0,1291 0,5072 

B4E8 0,63 5,8 9,62 3,2760 0,1291 0,5072 

B4E9 0,63 5,8 9,62 3,2760 0,1291 0,5072 

B4E10 0,63 5,8 9,62 3,2760 0,1291 0,5072 

B4E11 0,63 5,8 9,62 3,2760 0,1291 0,5072 

B4E12 0,63 5,8 9,62 3,2760 0,1291 0,5072 

B4E13 0,63 5,8 9,62 3,2760 0,1291 0,5072 

B4E14 0,63 5,8 9,62 3,2760 0,1291 0,5072 

B4E15 0,63 5,8 9,62 3,2760 0,1291 0,5072 

B4E16 0,63 5,8 9,62 3,2760 0,1291 0,5072 

B4E17 0,63 5,8 9,62 3,2760 0,1291 0,5072 

B4E18 0,63 5,8 9,62 3,2760 0,1291 0,5072 

B4E19 0,63 5,8 9,62 3,2760 0,1291 0,5072 

B4E20 0,63 5,8 9,62 3,2760 0,1291 0,5072 

B4E21 0,63 5,8 9,62 3,2760 0,1291 0,5072 

B4E22 0,63 5,8 9,62 3,2760 0,1291 0,5072 

Budynek nr 5 

B5E1 0,63 HP 4,6 17,02 2,2231 0,1029 3,6366 

B5E 0,63 HP 4,6 17,02 2,2231 0,1029 3,6366 

B5E 0,63 HP 4,6 17,02 2,2231 0,1029 3,6366 

B5E 1,027 1,6 12,74 4,4229 0,2047 7,2351 
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Numeracja emitora 
przyjęta w programie 

obliczeniowym 

Wymiary 
wentylatora 

[m] 

min. 
wysokość 

wylotu  
[m] 

Prędkość 
wylotowa 

[m/s] 

Emisja 
Amoniaku 

[kg/h] 

Emisja 
Siarkowodoru 

[mg/s] 

Emisja 
pyłu 

ogólnego 
[mg/s] 

Budynek nr 6 

B6E1 0,63 HP 4,6 17,02 2,2231 0,1029 3,6366 

B6E2 0,63 HP 4,6 17,02 2,2231 0,1029 3,6366 

B6E3 0,63 HP 4,6 17,02 2,2231 0,1029 3,6366 

B6E4 1,027 1,6 12,74 4,4229 0,2047 7,2351 

Budynek nr 7 

B7E1 0,63 HP 4,6 17,02 2,2231 0,1029 3,6366 

B7E2 0,63 HP 4,6 17,02 2,2231 0,1029 3,6366 

B7E3 0,63 HP 4,6 17,02 2,2231 0,1029 3,6366 

B7E4 1,027 1,6 12,74 4,4229 0,2047 7,2351 

Budynek nr 8 

B8E1 0,63 HP 4,6 17,02 2,2231 0,1029 3,6366 

B8E2 0,63 HP 4,6 17,02 2,2231 0,1029 3,6366 

B8E3 0,63 HP 4,6 17,02 2,2231 0,1029 3,6366 

B8E4 1,027 1,6 12,74 4,4229 0,2047 7,2351 

Budynek nr 9 

B9E1 0,63 HP 4,6 17,02 10,9056 0,2058 3,6366 

B9E2 0,63 HP 4,6 17,02 10,9056 0,2058 3,6366 

B9E3 0,63 HP 4,6 17,02 10,9056 0,2058 3,6366 

B9E4 1,027 1,6 12,74 21,6971 0,4094 7,2351 

Budynek nr 10 

B10E1 0,63 HP 5,5 17,02 11,5597 0,2181 3,8547 

B10E2 0,63 HP 5,5 17,02 11,5597 0,2181 3,8547 

B10E3 0,63 HP 5,5 17,02 11,5597 0,2181 3,8547 

B10E4 0,63 HP 5,5 17,02 11,5597 0,2181 3,8547 

B10E5 0,63 HP 5,5 17,02 11,5597 0,2181 3,8547 

B10E6 1,027 1,6 12,74 22,9983 0,4339 7,6690 

Budynek nr 11 

B11E1 0,63 HP 5,5 17,02 11,5597 0,2181 3,8547 

B11E2 0,63 HP 5,5 17,02 11,5597 0,2181 3,8547 

B11E3 0,63 HP 5,5 17,02 11,5597 0,2181 3,8547 

B11E4 0,63 HP 5,5 17,02 11,5597 0,2181 3,8547 

B11E5 0,63 HP 5,5 17,02 11,5597 0,2181 3,8547 

B11E6 1,027 1,6 12,74 22,9983 0,4339 7,6690 

Budynek nr 12 

B12E1 0,63 HP 5,5 17,02 11,5597 0,2181 3,8547 

B12E2 0,63 HP 5,5 17,02 11,5597 0,2181 3,8547 

B12E3 0,63 HP 5,5 17,02 11,5597 0,2181 3,8547 

B12E4 0,63 HP 5,5 17,02 11,5597 0,2181 3,8547 

B12E5 0,63 HP 5,5 12,74 11,5597 0,2181 3,8547 
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Tabela 53 Wyniki obliczeń rozkładu przestrzennego zanieczyszczeń po realizacji całości 
inwestycji 

 
Nazwa substancji 

 

Maks. stężenia 
60 --- min 

Stężenie 
średnioroczne 

Częstość 
przekroczenia 

wartości odniesienia 
µg/m3 µg/m3 % 

Amoniak 83,4 15,233 0 

Siarkowodór 3,72 0,7102 0 

Pył PM10 257,6 2,402 0 

Pył PM2,5 257,6 2,402 0 

Dwutlenek siarki  5,5 0,208 0 

Dwutlenek azotu 923,5 1,508 0,09 
Tlenek węgla 3012,2 66,826 0 

 
Spodziewane poziomy stężenia średniego badanych zanieczyszczeń                 

w powietrzu w żadnym miejscu nie są wyższe od wartości odniesienia. 

Spodziewane poziomy stężenia maksymalnego badanych zanieczyszczeń w 

powietrzu w żadnym miejscu nie są wyższe od wartości odniesienia.  

Szczegółowe wyniki emisji technologicznej po realizacji III etapu inwestycji 

przedstawia załącznik nr 9 (dane, wyniki maksymalnych stężeń oraz mapy 

zostały załączone w formie elektronicznej i papierowej).  

8.1.2 Oddziaływanie na klimat akustyczny wariantu alternatywnego                

dla środowiska 

Rodzaj przedsięwzięcia 

Budynek 1 (projektowany): Tuczarnia loszek, lochy remontowe, knury, izolatki, 

sektor krycia: 

� długość budynku - ok. 110,92 m 

� szerokość budynku - ok. 21,98 m 

� powierzchnia zabudowy - ok. 2438,02 m2 

� komin wentylacyjny 0 50 - 5 szt. 

� komin wentylacyjny 0 40 - 1 szt. 

� komin wentylacyjny 0 63 HP - 9 szt. 

� wysokość umieszczenia wentylatorów min. 5,5 m 

� kanały 0,9 m 
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Budynek 2 (projektowany): lochy prośne: 

� długość budynku - ok. 117,88 m, 

� szerokość budynku - ok. 24,58 m, 

� powierzchnia zabudowy - ok. 2897,49 m2, 

� komin wentylacyjny 0 63 HP- 13 szt., 

� wysokość umieszczenia wentylatorów min. 5,6 m, 

� kanały 0,9 m, 

Sektor krycia, loch remontowych oraz knurów zostanie przeniesiony do 

budynku nr 1. Budynek 3 (projektowany): odchowalnia prosiąt, baby 

room: 

� długość budynku - ok. 138,94 m, 

� szerokość budynku - ok. 33,32 m, 

� powierzchnia zabudowy - ok. 6429,48 m2, 

� komin wentylacyjny 0 63 - 32 szt., 

� komin wentylacyjny 0 40 - 3 szt., 

� wysokość umieszczenia wentylatorów min. 5,8 m, 

� kanały 0,7 m, 

Budynek 4 (projektowany): Sektor porodowy: 

� Długość budynku - ok. 96,20 m, 

� Szerokość budynku - ok. 33,32 m, 

� Powierzchnia zabudowy - ok. 3205,38 m2, 

� Komin wentylacyjny 0 63 - 22 szt., 

� wysokość umieszczenia wentylatorów min. 5,8 m, 

� sektor porodowy - kanały 0,5 m, 

Odchowalnia prosiąt zostanie w całości przeniesiona do 

budynku nr 3. Powierzchnia wszystkich dobudowanych łączników 

wynosić będzie ok. 53 m2. W III etapie zostanie wybudowany zostanie 

również: 

� budynek mieszalni pasz wraz z infrastrukturą i elewatorem 

zbożowym, wagę samochodową, niecki dezynfekcyjne, budynek stróża. 

� Zbiornik buforowy o pojemności ok. 300 m3 
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Przewidywany obiekt inwentarski zostanie wyposażony w następujące 

instalację oraz sieci: elektryczną, w tym oświetlania, wodną, w tym pojenia, 

gnojowicowe (wewnętrzne szczelne zbiorniki), system wentylacji nawiewnej oraz 

mechanicznej wentylacji, dystrybucji paszy - system automatycznego zadawania 

paszy, kanalizacji sanitarnej, grzewczą. 

WENTYLACJA 

Zaprojektowano wentylację mechaniczną komór poprzez zastosowanie 

wentylatorów kominowych i szczytowych.  
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Tabela 54 Parametry techniczne zaprojektowanych wentylatorów na poszczególnych 
etapach realizacji inwestycji 

 

 

Nr budynku Rodzaj wentylatora Ilość [szt.] Wydajność [m3/h] Poziom hałasu [dB] 

I ETAP 

1 EMI 50 5 8200 56 

EMI 40 1 4400 52 

2 Multifan 63 HP 13 19100 82 (poziom mocy 

akustycznej) 

3 EMI 63 4 10800 57 

EMI 40 3 4400 52 

4 EMI 40 2 4400 52 

EMI 63 20 10800 57 

5,6,7,8,9 Multifan 63 HP 3 19100 82 (Poziom mocy 

akustycznej) 

Master (1,38 x 1,38)* 1 38000 81,4 

10 EMI 63 1 10800 57 

II ETAP 

1 j.w. j/w. j.w. j.w. 

2 j.w. j/w. j.w. j.w. 

3 j.w. j.w. j.w. j.w. 

4 j.-w. j.w. j.w. j.w. 

5,6,7,8,9 j/w. j.w. j.w. j.w. 

10 j.-w. j.w. j.w. j.w. 

11 brak Brak brak brak 

12 brak Brak brak brak 

13,14,15,16,17 Multifan 63 HP 5 19100 82 (Poziom mocy 

akustycznej) 

Master (1,38 x 1,38)* 1 38000 81,4 

III ETAP 

1 Multifan 63 HP 9 19100 82 (Poziom mocy 

akustycznej) 

EMI 50 5 8200 56 

EMI 40 1 4400 52 

2 Multifan 63 HP 13 19100 82 (poziom mocy 

akustycznej) 

3 EMI 63 32 10800 57 

EMI 40 3 4400 52 

4 EMI 40 2 4400 52 

 EMI 63 20 10800 10800 

5,6,7,8,9 bez zmian - - - 

10 bez zmian - - - 

11 brak Brak brak brak 

12 brak Brak brak brak 

13,14,15,16,17 Bez zmian Bez zmian Bez zmian Bez zmian 

* Wentylatory szczytowe Master posiadają obudowę o wymiarach 1,38 x 1,38 m, średnica wentylatora wynosi 1,27 m. 
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Obliczenia emisji hałasu dla wariantu alternatywnego zostały wykonane 

przez firmę AJDAR Sp. z o.o. Aleksandra Mitura, Augustowo 6, 86-022 Dobrcz 

we wrześniu 2018 r. W wariancie alternatywnym inwestycja nosi nazwę 

„Instytutu Hodowlano-Dydaktycznego. 

Lokalizacja obiektu z punktu widzenia akustycznego 

Teren planowanego przedsięwzięcie znajduje się we wsi Chotcza - Józefów. 

Grunty te oznaczone są jako tereny usługowo - produkcyjno - rolne. Działki 

bezpośrednio sąsiadujące z terenem planowanej inwestycji nie są chronione 

akustycznie. 

Przedmiotowe działki nie są objęte miejscowym planem zagospodarowania 

przestrzennego.  

Wartości dopuszczalne poziomu hałasu 

Dopuszczalne poziomy hałasu dla terenów o danym charakterze 

zagospodarowania określa Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia                  

15 października 2013 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu                     

w środowisku (Dz. U. z 2014 r., poz. 112). Poniższa tabela przedstawia 

określone w ww. rozporządzeniu dopuszczalne poziomy hałasu. 

Tabela 55 Dopuszczalne poziomy hałasu 

Lp. Rodzaj terenu Dopuszczalny poziom hałasu w [dBI 

 Drogi lub linie kolejowe Pozostałe obiekty i 
działalność będąca źródłem 
hałasu 

 '"Aeg D '"AEq N '"Asą D '"Asą N 

 przedział 
czasu 
odniesienia 

równy 
16 
godzinom 

przedział 
czasu 
odniesienia 

równy 3 
godzinom 

przedział 
czasu 
odniesienia 
równy 8 naj-
mniej 
korzystnym 
godzinom 
dnia kolejno 
po sobie
następującym 

przedział 
czasu 
odniesienia 
równy 1 naj-
mniej korzyst-
nej godzinie
nocy 

i a) Strefa ochronna ,rA" 
uzdrowiska 
b) Tereny szpitali poza 
miastem 

50 45 45 40 
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Zgodnie z pismem Wójta Gminy Chotcza z dnia 27 sierpnia 2018 r. 

najbliżej położone tereny chronione akustycznie to tereny zabudowy zagrodowej 

znajdujące się w odległości: 

• Tereny położone na wschód od planowanej inwestycji wykorzystywane są 

jako tereny leśne i tereny rolnicze, które zgodnie z rozporządzeniem nie 

podlegają ochronie akustycznej, 

• Tereny położone na zachód od planowanej inwestycji wykorzystywane są 

jako tereny leśne i grunty orne, które zgodnie z rozporządzeniem nie 

podlegają ochronie akustycznej, 

• Tereny położone na południe od planowanej inwestycji wykorzystywane są 

jako tereny leśne i grunty orne, które zgodnie                  z 

rozporządzeniem nie podlegają ochronie akustycznej, 

• Tereny położone na północ od planowanej inwestycji wykorzystywane są 

jako tereny leśne i grunty orne, które zgodnie z rozporządzeniem nie 

podlegają ochronie akustycznej. 

Najbliżej położony budynek chroniony akustycznie od terenu planowanej 

inwestycji to teren zabudowy zagrodowej znajdujący się                      w 

odległości ok. 370 m na południe na działce nr 1170/1 w miejscowości Chotcza 

- Józefów, obręb 0005 Chotcza - Józefów. 

 

 

2 a) Tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej 
b) Tereny zabudowy 
związanej ze stałym lub 
czasowym pobytem dzieci i 
młodzieży 
cl Tereny domów opieki 
społecznej 
d) Tereny szpitali w miastach 

55 50 50 40 

3 a) Tereny zabudowy 
mieszkaniowej wielorodzinnej 
i zamieszkania zbiorowego 
b) Tereny zabudowy 
zagrodowej cl Tereny 
rekreacyjno-wypoczynkowe 
d) Tereny mieszka niowo-
uslugo- we 

60 50 55 45 

4 Tereny w strefie śródmiejskiej
miast powyżej 100 tys. 
mieszkańców 

65 55 55 45 
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Najbliższy położony budynek chroniony akustycznie dla którego 

dopuszczalny poziom hałasu wynosi 40 dB dla pory nocy to budynek 

mieszkalny usytuowany na działce o nr ewid. 1170/1, obręb 0005 Chotcza - 

Józefów. 

Klasyfikacja akustyczna została przedstawiona w piśmie poniżej. 
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Metodyka badania uciążliwości akustycznej 

Obliczenia zasięgu uciążliwości hałasu w środowisku zostały wykonane 

przy pomocy programu komputerowego LEQ 6f, zgodnej z PN-ISO 9613-2:2002. 

Obliczenia zastosowane w programie opierają się na zależności pomiędzy 

emisją dźwięku ze źródła hałasu, a imisją dźwięku w interesującym obszarze 

oddziaływania hałasu, scharakteryzowaną równoważnym poziomem dźwięku 

LAeq. 
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Parametry przyjęte do pomiaru hałasu: 

— Warunki atmosferyczne (wilgotność 70% i temperatura 10 stopni 

Celsjusza), 

— Grunt - obecnie obszar objęty analizą to przede wszystkim użytki zielone, 

jednak na potrzeby wyliczeń założono, że cały teren stanowi beton , 

— Punkty obserwacji, w których obliczano równoważny poziom dźwięku 

LAeq usytuowano w siatce receptorów wokół obiektu, 

— Źródła hałasu na mapach oznaczone są czerwonymi kropkami, 

— Przedstawione na mapie akustycznej izofony posiadają opis wartości, 

— Przedstawione na mapie akustycznej punkty kontrolne posiadają opis 

wartości, 

— obliczenia przeprowadzono na wysokości 4,0 m zarówno w porze dziennej 

jak i nocnej, 

— punkty referencyjne siatki obliczeniowej określono dokładnym krokiem: 

20 x 20 na wysokości 4 m (w porze nocnej i w porze dziennej); 

Źródła hałasu w planowanym obiekcie inwentarskim 

Planowana inwestycja - stanie się przyczyną powstania nowych źródeł 

emisji hałasu do środowiska, wskutek czego zostanie zmieniony istniejący 

klimat akustyczny w najbliższym otoczeniu. Obecnie w pobliżu działek 

planowanej inwestycji w obrębie Chotcza - Józefów nie znajdują się żadne 

obiekty mogące stanowić źródło hałasu (pomijając ruch pojazdów poruszających 

się po drodze sąsiadującą z działkami inwestycji). Większość tego terenu 

stanowią użytki rolne. Po realizacji inwestycji wentylatory staną się głównym 

źródłem hałasu. W związku z tym zostanie zmieniony istniejący klimat 

akustyczny w najbliższym otoczeniu przedmiotowych działek. Ponadto w 

związku z planowaną budową uwzględniono pojazdy ciężarowe poruszające się 

po terenie planowanej chlewni oraz źródła hałasu związane        z 

funkcjonowaniem biogazowni oraz mieszalnią pasz.  
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Tabela 56 Parametry techniczne zastosowanych wentylatorów (III etap realizacji 
inwestycji) 

 

0 40 1 76,88 min.. 5,5 B1E6 

0 63 HP 9 82 min. 5,6 B1E7 - B1E15 

 
0 40 3 76,88 min. 5,8 B3E33 - B3E35 

 
0 63 20 81,88 min. 5,8 B4E3 - B4E22 

 
0 127,7 1 89,38 min. 1,6 B5E4 

 
0 127,7 1 89,38 min. 1,6 B6E4 

 
0 127,7 1 89,38 min. 1,6 B7E4 

 
0 127,7 1 89,38 min. 1,6 B8E4 

 
0 127,7 1 89,38 min. 1,6 B9E4 

 
0 127,7 1 89,38 min. 1,6 B10E6 

 
0 127,7 1 89,38 min. 1,6 B11E6 

 
0 127,7 1 89,38 min. 1,6 B12E6 

 
0 127,7 1 89,38 min. 1,6 B13E6 

 
0 127,7 1 89,38 min. 1,6 B14E6 

 
AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY (rezerwowy): 

Ponieważ urządzenie to traktowane jest jako rezerwa uruchamiane 

będzie jedynie w porze dziennej wg wymogów serwisowych czyli na ok. 15 

minut. Równoważny poziom mocy akustycznej wyniesie w tym układzie  

dla punktowego źródła zastępczego 96,4 dB - oznaczony jako A1                          

na wysokości 2,3 m. 

FUNKCJONOWANIE BIOGAZOWNI: 

Budynek Średnica [cm] 
Ilość 
[szt.] 

Poziom mocy 
akustycznej [dB] 

Wysokość wylotu 
[m] 

Oznaczenie w 
programie 

1 0 50 5 80,88 min.. 5,5 B1E1 - B1E5 

2 0 63 HP 13 82 min. 5,6 B2E1 - B2E13 

3 0 63 32 81,88 min. 5,8 B3E1 - B3E32 

4 0 40 2 76,88 min. 5,8 B4E1 - B4E2 

5 0 63 HP 3 82 min. 4,6 B5E1 - B5E3 

6 0 63 HP 3 82  4,6 B6E1 - B6E3 

7 0 63 HP 3 82 min. 4,6 B7E1 - B7E3 

8 0 63 HP 3 82 min. 4,6 B8E1 - B8E3 

9 0 63 HP 3 82 min. 4,6 B9E1 - B9E3 

10 0 63 HP 5 82 min. 5,5 B10E1 - B10E5 

11 0 63 HP 5 82 min. 5,5 B11E1 - B11E5 

12 0 63 HP 5 82 min. 5,5 B12E1 - B12E5 

13 0 63 HP 5 82 min. 5,5 B13E1 - B13E5 

14 0 63 HP 5 82 min. 5,5 B14E1 - B14E5 

15 0 63 1 81,88 min. 5,5 B15E1 



Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na chowie i hodowli trzody 
chlewnej w cyklu zamkniętym w m. Chotcza - Józefów 

 

 

210 

Urządzeniami hałasującymi są: 

a) silnik spalinowy układu kogeneracyjnego: poziom hałasu poniżej 85 dB - 

oznaczony, jako S1 na wysokości 1,0 m. 

b) silnik spalinowy układu kogeneracyjnego w pomieszczeniu 

pompowni: poziom hałasu 79 dB - oznaczony, jako S2 na wysokości 1 m. c) 

kompresor zamontowany w pomieszczeniu pompowni: poziom hałasu 79 dB - 

oznaczony jako P1 na wysokości 1,0 m. 

MIESZALNIA PASZ: 

Urządzenia związane z emisją hałasu: 

• Kosz zasypowy - ok. 70 dB (h = ok. 1,5 m poniżej poziomu 0,0, oznaczony 

w programie M1) 

• suszarnia zbożowa - 6 wentylatorów 

- 2 wentylatory o poziomie mocy akustycznej ok. 87 dB (h1= ok. 3,3 m, h2= 

ok. 5,1 m, oznaczone w programie M2 - M3), 

- 4 wentylatory o poziomie mocy akustycznej ok. 89 dB (h1= ok. 7,2 m, h2= 

ok. 9,6 m, h3= ok. 12 m, h4= ok. 14,6 m, oznaczenie w programie M4 - 

M7), czyszczalnia zboża (sitowa) - ok. 80 dB (h = ok. 5 m, oznaczenie w 

programie M8), mieszalnik - ok. 80 dB (h = ok. 1,0 m, oznaczenie w 

programie M9), Autofiltr Wamo - ok. 78 dB (h = do 2 m, oznaczenie w 

programie M10), śrutownik bijakowy - ok. 80 dB (h = do 2 m, oznaczenie 

w programie M11), zasuwa elektryczna przenośnika - 60 dB (h = ok. 25 m, 

oznaczenie w programie M12), przenośnik łańcuchowy - ok. 70 dB 

(wysokość - 1m i 25 m, oznaczenie w programie M13 - M16), podnośnik 

kubełkowy - ok. 75 dB (h = ok. 25 m, oznaczenie w programie M17 - 

M19), przenośnik ślimakowy - ok. 75 dB (h = do 1,5 m, oznaczenie w 

programie M20 - M28), 

 

 

 

 

 

 

Ruchome źródła hałasu - transport: 
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Hałas powodowany jest przez maszyny rolnicze, pojazdy ciężarowe               

i osobowe obsługujące inwestycję. W związku z tym podczas analizy 

rozchodzenia się dźwięku w środowisku, uwzględniono również kilka punktów 

mających odzwierciedlać źródła hałasu pochodzących z tych urządzeń. 

Poniżej został przedstawiony wariant emisji hałasu związanego z ruchem 

pojazdów i maszyn teoretycznie najbardziej niekorzystny dla środowiska                

i otoczenia (emisja chwilowa). W wariancie tym założono, że w jednym momencie 

na terenie inwestycji odbędzie się: 

− transport ewentualnych padłych sztuk - 1 pojazd ciężarowy (czas trwania 30 

minut, przyjęty poziom mocy akustycznej 102 dB, wyznaczono 2 punkty 

oznaczone w programie A1a-A1b wysokość źródła 0,5 m), 

− transport paszy - 1 pojazd ciężarowy (czas trwania 15 minut, przyjęty poziom 

mocy akustycznej 102 dB, wyznaczono 8 punków oznaczonych w programie 

A2a-A2h wysokość źródła 0,5 m), transport zwierząt - 1 pojazd (czas trwania 

15 minut, przyjęty poziom mocy akustycznej 102 dB, wyznaczono 10 punktów 

oznaczonych na mapie A3a-A3j o, wysokość źródła 0,5 m), wywóz pofermentu - 

1 maszyna rolnicza (czas trwania 60 minut, przyjęty poziom mocy akustycznej 

102 dB, wyznaczono 2 punkty oznaczone na mapie A4a-A4b, wysokość źródła 

0,5 m), 

− inne prace - 1 maszyna rolnicza (czas trwania 60 minut, przyjęty poziom mocy 

akustycznej 102 dB, wyznaczono 2 punkty oznaczone na mapie A6a-A6b, 

wysokość źródła 0,5 m), ruch samochodów osobowych - 2 pojazdy (czas 

trwania 10 minut, przyjęty poziom mocy akustycznej 98 dB, wyznaczono 2 

punkty oznaczone na mapie A7a-A7b, wysokość źródła 0,5 m). transport zboża 

do mieszalni pasz - 1 pojazd ciężarowy (czas trwania 30 min, przyjęty poziom 

mocy akustycznej 102 dB, wyznaczono 2 punkty oznaczone w programie A8a - 

A8b, wysokość źródła 0,5 m), Hałas powodowany przez pojazdy, agregat 

prądotwórczy, biogazownię oraz mieszalnie pasz związany jest wyłącznie z 

porą dzienna, dlatego w obliczeniach dla pory nocnej nie uwzględniono tych 

źródeł. 

Obliczenia akustyczne przeprowadzone zostały w oparciu o uzyskaną 

aktualną ocenę zagospodarowania terenów otaczających rozpatrywaną 
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lokalizację. Podstawą do obliczeń były dane uzyskane od Inwestora                       

i Zespołu Projektowego. Obliczenia wykonuje się dla najmniej korzystnej 

sytuacji akustycznej - w tym przypadku dla pełnej eksploatacji układu 

wentylacyjnego występującej jedynie w szczególnie upalne dni - temperatura 

powyżej 28°. Można stwierdzić, że dla tak założonych warunków eksploata-

cyjnych, oczekiwany poziom emisji hałasu do środowiska winien spełniać 

warunki emisyjne dla najbliższej zabudowy zagrodowej zarówno w porze 

dziennej jak i nocnej. Uzyskane w programie LEQ Professional wyniki obrazują, 

że planowana inwestycja nie przyczyni się do pogorszenia klimatu akustycznego 

na działkach zabudowanych. 

Szczegółowe zestawienia danych wejściowe i wynikowe z programu oraz mapy 

dla III etapu dołączono w Załączniku nr 8 (mapy zostały dołączone                w 

formie elektronicznej oraz papierowej). 

9 OKREŚLENIE PRZEWIDYWANEGO ODDZIAŁYWANIA WRAZ 

Z UZASADNIENIEM WARIANTU NAJKORZYSTNIEJSZEGO DLA 

ŚRODOWISKA 

Na podstawie przeprowadzonej analizy wskazano, że najbardziej 

korzystnym wariantem z punktu widzenia społecznego i środowiskowego jest 

wariant 1, proponowany przez Wnioskodawcę.  

Z grupy kryteriów, które można zastosować w analizie wariantów 

planowanej inwestycji, wybrano te, które są najbardziej zróżnicowane  

i miarodajne dla podejmujących decyzję. Ze względu na ogólne pojęcie 

środowiska wyodrębniono kryteria dotyczące środowiska przyrodniczego oraz 

społecznego.  

Analiza wielokryterialna wariantów inwestycyjnych przedsięwzięcia bazuje 

na czterech głównych grupach kryteriów: 

− kryteria techniczno-ekonomiczne, 

− kryteria ochrony środowiska, 

− kryteria społeczne. 

Kryteria techniczne nieznacznie różnią się w wariancie proponowanym 

przez Wnioskodawcę, polegającym na chowie i hodowli trzody chlewnej,  

w porównaniu do wariantu alternatywnego, polegającego na budowie instytutu 
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hodowlano-dydaktycznego, biogazowni i 2 budynków inwentarskich. Dostęp do 

mediów na terenie działek inwestycyjnych jest taki sam, nie jest wymagane 

doprowadzenie przyłączy. Zakres inwestycyjny jest zdecydowanie większy w 

wariancie alternatywnym ale rozwiązania techniczne                             są 

zaawansowane, odpowiednie do zamierzeń budowlanych w wariancie 

proponowanym przez Wnioskodawcę i wariancie alternatywnym.  

Kryterium ekonomiczne uznano za najmniej ważne przy wyborze wariantu. 

Za najbardziej istotne przy wyborze wariantu realizacji inwestycji uznano 

kryteria ochrony środowiska i kryteria społeczne. 

Na potrzeby analizy stworzono trzy modele preferencji: 

− model techniczno-ekonomiczny – w tym ujęciu brano pod uwagę rozwiązania 

techniczne i ekonomiczne realizacji przedsięwzięcia, 

− model społeczny – mający na uwadze aspekt akceptacji społeczeństwa 

funkcjonowania przedsięwzięcia; 

− model ekologiczny – kierujący się zasadami ochrony środowiska.  

Do poszczególnych modeli przypisano procentowe wagi grup głównych 

kryteriów. Największą wagę przypisano kryterium środowiskowym i 

społecznym, a najmniejszą – techniczno-ekonomicznym. 

Poniżej przedstawiono preferencje kryteriów dla każdego z modeli.  

Tabela 57 Wyniki dla poszczególnych modeli preferencji 

Wariant 
Techniczno-ekonom. Społ. Eko. 

Wariant proponowany  
przez Wnioskodawcę 

0,2 0,4 0,4 

Wariant alternatywny 0,5 0,2 0,4 

 

Korzystniejszy, z punktu widzenia społecznego jest wariant 

proponowany przez Wnioskodawcę, natomiast z punktu widzenia 

ekonomicznego korzystniejszy jest wariant alternatywny. Aspekt ekologiczny 

jest na takim samym poziomie ze względu na brak oddziaływania na 

środowisko przy zastosowaniu wskazanych zaleceń zarówno w wariancie 

proponowanym przez Wnioskodawcę, jak i w wariancie alternatywnym. 
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Z uwagi na dużą wagę elementu społecznego i minimalizację wagi 

elementu ekonomiczno-technicznego bardziej korzystnym wariantem 

realizacji przedsięwzięcia jest wariant proponowany przez Wnioskodawcę. 

Powyższa analiza służy jako system wspomagania decyzji pozwalający 

na przedstawienie podejmującym decyzję różne punkty widzenia 

poszczególnych wariantów inwestycyjnych, mając na uwadze zasady 

zrównoważonego rozwoju.  

10 PORÓWNANIE ODDZIAŁYWAŃ ANALIZOWANYCH WARIANTÓW 

Porównanie oddziaływań analizowanych wariantów na środowisko został 

sporządzony w formie tabelarycznej z podziałem na wariant 1 – proponowany 

przez Wnioskodawcę o wariat 2 – wariant alternatywny. 
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Tabela 58 Matryca przewidywanych oddziaływań dla W1 i W2 

Element 
środowiska 

Oddziaływanie 
wynikające z: 

W1 W2 

Ludzie 

Istnienia 
przedsięwzięcia 

Najbliższa zabudowa względem obiektów inwentarskich, zlokalizowana jest ok. 350 m na południe w obrębie 
Chotcza – Józefów oraz w obrębie m. Gniazdków ok. 980 m na północny wschód. 

Brak oddziaływania. 

Wykorzystania 
zasobów 
środowiska 

Mniejsze oddziaływanie niż w wariancie W2 ze względu 

na mniejszy zakres prac budowlanych w tym 
wariancie. 

Większe oddziaływanie niż w wariancie W1 ze 

względu na większy zakres prac budowlanych w tym 
wariancie. 

Emisji 

Mniejsze oddziaływanie niż w wariancie W2 ze względu 

na: 

− mniejszą obsadę o ok. 78 %, 

− mniejszy zakres inwestycji. 

Większe oddziaływanie niż w wariancie W1 ze 

względu na: 

− większą obsadę o ok. 78 %, 

− większy zakres inwestycji. 

Dobra 
materialne 

Istnienia 
przedsięwzięcia 

Mniejsze oddziaływanie niż w wariancie W2 , z uwagi 
na mniejszy zakres inwestycji a co za tym idzie 

mniejszy zysk ekonomiczny dla Inwestora 

Większe oddziaływanie niż w wariancie W1, z uwagi 
na większy zakres inwestycji a co za tym idzie 

większy zysk ekonomiczny dla Inwestora 

Wykorzystania 
zasobów 
środowiska 

Mniejsze oddziaływanie niż w wariancie W2 ze względu 
na mniejszy zakres prac budowlanych w tym 

wariancie. 

Większe oddziaływanie niż w wariancie W1 ze 
względu na większy zakres prac budowlanych w tym 

wariancie. 

Emisji 

Ze względu na tą samą lokalizację inwestycji zarówno w wariancie W1 jak i w wariancie W2, oddziaływanie na 

dobra materialne społeczeństwa będą na tym samym poziomie, natomiast  z uwagi na dobra materialne 
Wnioskodawcy bardziej korzystny będzie wariant W2. 

Zwierzęta i 
rośliny, w 

Istnienia 
przedsięwzięcia Z uwagi na niewielką bioróżnorodność terenu i tą samą lokalizację dla W1 i W2 brak wpływu. 
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Element 
środowiska 

Oddziaływanie 
wynikające z: 

W1 W2 

tym 
chronione w 

ramach 
Natura 2000 

 

Wykorzystania 
zasobów 
środowiska 

Brak oddziaływania zarówno w wariancie W1 jak i w wariancie W2 z uwag na nie wykraczanie z inwestycją na 
obszary, na których znajdują się gatunki cenne przyrodniczo oraz obszary Natura 2000. 

Emisji 

Brak oddziaływania zarówno w wariancie W1 jak i w wariancie W2 z uwag na zamknięcie oddziaływania 

inwestycji w granicach działek przeznaczonych pod przedsięwzięcie i nie wykraczanie z inwestycją na obszary, 
na których znajdują się gatunki cenne przyrodniczo oraz obszary Natura 2000. 

Wody 
podziemne 

Istnienia 
przedsięwzięcia 

Brak oddziaływania ze względu na zastosowanie rozwiązań techniczno-technologicznych, które zatrzymają 
oddziaływanie przedsięwzięcia na wody podziemne, z tytułu istnienia, w tym szczelne zbiorniki na gnojowicę, 

szczelne zbiorniki na ścieki, szczelne posadzki, właściwa gospodarka gnojowicą. 

Wykorzystania 
zasobów 
środowiska 

Mniejsze oddziaływanie niż w wariancie W2 ze względu 
na: 

− mniejszą obsadę o ok. 78 %, 

− mniejszy zakres inwestycji. 

Większe oddziaływanie niż w wariancie W1 ze 
względu na: 

− większą obsadę o ok. 78 %, 

− większy zakres inwestycji. 

Emisji 

Brak oddziaływania ze względu na zastosowanie rozwiązań techniczno-technologicznych, które zatrzymają 

oddziaływanie przedsięwzięcia na wody podziemne, z tytułu emisji, w tym szczelne zbiorniki na gnojowicę, 
szczelne zbiorniki na ścieki, szczelne posadzki, właściwa gospodarka gnojowicą. 

Wody 
powierzchni

owe 

Istnienia 
przedsięwzięcia 

Brak oddziaływania zarówno w wariancie W1 jak i w wariancie W2 z uwagi na zamknięcie oddziaływania 
inwestycji w granicach działek przeznaczonych pod przedsięwzięcie. 

Wykorzystania 
zasobów 
środowiska 

Emisji 

Powietrze 

Istnienia 
przedsięwzięcia 

Mniejsze niż w W2, ze względu na mniejszy zakres prac 

budowlanych. 

Większe niż w wariancie W1 ze względu na większy 

obszar zabudowy działek inwestycyjnych. 

Wykorzystania 
zasobów 

Mniejsze oddziaływanie niż w wariancie W2 ze względu 

na mniejszy zakres prac budowlanych w tym 

Większe oddziaływanie niż w wariancie W1 ze 

względu na większy zakres prac budowlanych w tym 
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Element 
środowiska 

Oddziaływanie 
wynikające z: 

W1 W2 

środowiska wariancie. wariancie. 

Emisji 
Sekwestracja mniejsza niż w wariancie W2 ze względu 

na mniejszą powierzchnię zabudowy. 
Sekwestracja większa niż w wariancie W1 ze względu 

na większa powierzchnię zabudowy. 

Klimat 
akustyczny 

Istnienia 
przedsięwzięcia 

Brak oddziaływania zarówno w wariancie W1 jak i w wariancie W2 z uwagi na zamknięcie oddziaływania 

inwestycji w granicach działek przeznaczonych pod przedsięwzięcie. 
Wykorzystania 
zasobów 
środowiska 

Emisji 

Krajobraz 

Istnienia 
przedsięwzięcia 

Przedsięwzięcie w wariancie W1 i W2 wpłynie na polepszenie lokalnego krajobrazu poprzez:  

− zachowanie naturalnych stonowanych barw w elewacji i infrastrukturze (odcienie brązów, zieleni), 

które będą komponowały się z otaczającym krajobrazem leśnym, 

− zachowanie ogrodzenia w podobnej tonacji kolorystycznej,  

− zachowanie pasa (w zachodniej i wschodniej części terenu inwestycyjnego) zieleni drzew gatunków 
rosnących w sąsiednim lesie (sosny zwyczajne), które są gatunkami szybkorosnącymi i szybko 

zamaskują budynki będące przedmiotem inwestycji,   
planowane nasadzenia roślin ozdobnych (kwietnych) i liczne nasadzenia drzew wpłyną pozytywnie na estetykę 

tego miejsca. 

Wykorzystania 
zasobów 
środowiska 

Emisji 

Zabytki i 
krajobraz 
kulturowy 

Istnienia 
przedsięwzięcia Brak oddziaływania zarówno w wariancie W1 jak i W2 ze względu na lokalizację terenu przedsięwzięcia poza 

obszarami zabytków ruchomych, m.in.: krajobrazu kulturowego, układu urbanistycznego, ruralistycznego i 

zespołów budowlanych, cmentarzy, parków, ogrodów, miejsc upamiętniających wydarzenia historyczne bądź 
działalność wybitnych osobowości lub instytucji. Na przedmiotowym terenie nie występują zabytki 

nieruchome, ani też archeologiczne. 

Wykorzystania 
zasobów 
środowiska 

Emisji 
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Element 
środowiska 

Oddziaływanie 
wynikające z: 

W1 W2 

Powierzchni
a terenu, w 
tym gleba 

Istnienia 
przedsięwzięcia 

Mniejsze oddziaływanie niż w wariancie W2 ze względu 

na wykorzystanie istniejących budynków 
inwentarskich. 

Większe oddziaływanie niż w wariancie W1 ze 

względu na wykorzystanie istniejących budynków 
inwentarskich oraz budowę 2 nowych budynków 

inwentarskich. 

Wykorzystania 
zasobów 
środowiska 

Mniejsze oddziaływanie niż w wariancie W2 ze względu 

na mniejszy zakres prac budowlanych w tym 
wariancie. 

Większe oddziaływanie niż w wariancie W1 ze 

względu na większy zakres prac budowlanych w tym 
wariancie. 

Emisji 
Brak oddziaływania dla wariantu W1 i wariantu W2 z uwagi na zastosowanie gnojowicy jako nawóz w 

wariancie W1 i przerób gnojowicy w biogazowni Wnioskodawcy w wariancie W2. 
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Należy podkreślić, że zarówno wariant proponowany przez 

Wnioskodawcę W1, jak i wariant alternatywny W2 nie przyczyni się  

do znaczącego oddziaływania na środowisko.  

Podsumowując powyższą tabelę, należy stwierdzić, że mniejsze 

oddziaływanie na środowisko wywołuje wariant proponowany przez 

Wnioskodawcę, głównie ze względu na mniejszy zakres przedsięwzięcia  

i mniejszą obsadę. 

11 Wzajemne oddziaływanie między elementami 

Poszczególne elementy środowiska przyrodniczego pozostają ze sobą 

w ścisłej korelacji co oznacza, że oddziaływanie na pojedynczy komponent 

skutkuje bezpośrednio na niego oraz pośrednio na inne z nim powiązane. 

Zanieczyszczenie pojedynczego elementu może oddziaływać na pozostałe 

i może prowadzić do zachwiania równowagi ekologicznej. 

Rozważając rodzaj oraz zakres planowanych prac należy stwierdzić,  

że oddziaływanie przedmiotowego przedsięwzięcia na poszczególne 

komponenty środowiska ograniczy się do terenu przeznaczonego pod 

przedsięwzięcie. 

Chwilowe oddziaływania ujemne emisji zanieczyszczeń na ludzi mogą 

wystąpić na etapie realizacji przedsięwzięcia. Emisja zanieczyszczeń 

pyłowych oraz hałasu, tak jak przy każdej budowie może powodować 

uciążliwości dla przebywających w sąsiedztwie ludzi. Właściwa organizacja 

prac prowadzonych w porze dnia ograniczy czas oddziaływania  

do koniecznego minimum. 

Przy prawidłowej eksploatacji planowanego przedsięwzięcia nie będą 

występowały ponadnormatywne emisje zanieczyszczeń do powietrza i hałasu 

oraz nie będą miały miejsca znaczące oddziaływania na wody podziemne 

i powierzchniowe oraz na powierzchnię ziemi. 
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12 PORÓWNANIE PROPONOWANEJ TECHNOLOGII 

Z TECHNOLOGIĄ SPEŁNIAJĄCĄ WYMAGANIA, O KTÓRYCH 

MOWA W ART. 143 USTAWY Z DNIA 27 KWIETNIA 2001 R. – 

PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA 

Zgodnie z art. 143 Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo 

ochrony środowiska (Dz. U. 2020 poz. 1219 z późn. zm.), technologia 

stosowana w nowo uruchamianych instalacjach i urządzeniach powinna 

spełniać wymagania, przy których uwzględnia się: 

� stosowanie substancji o małym potencjale zagrożeń, 

� efektywne wytwarzanie oraz wykorzystanie energii, 

� zapewnienie racjonalnego zużycia wody i innych surowców  

oraz materiałów i paliw, 

� stosowanie technologii bezodpadowych i małoodpadowych  

oraz możliwość odzysku powstających odpadów, 

� rodzaj, zasięg oraz wielkość emisji, 

� wykorzystanie porównywalnych procesów i metod, które zostały 

skutecznie zastosowane w skali przemysłowej, 

� postęp naukowo – techniczny. 

Stosowanie substancji o małym potencjale zagrożeń 

Wymaganie będzie spełnione.  

Do chowu trzody chlewnej nie będą wykorzystywane substancje 

stanowiące potencjalne zagrożenie dla środowiska. W przedmiotowym 

Gospodarstwie wykorzystywane będą substancje, które są powszechnie 

stosowane przy chowie i hodowli trzody chlewnej. 

Stosowane będą pasze pełnoporcjowe, które nie będą stwarzać 

zagrożenia dla zdrowia organizmów żywych i środowiska. 

Zapewnienie racjonalnego zużycia wody i innych surowców oraz 

materiałów i paliw, efektywne wytwarzanie oraz wykorzystanie energii 

W czasie eksploatacji Gospodarstwa zapewnione będzie racjonalne 

zużycie wody. Pobór wody będzie ograniczony do celów pojenia zwierząt.  

Na cele spożywcze (do picia) dla pracowników Wnioskodawca będzie 

zapewniał wodę butelkowaną. 
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Racjonalne zużycie wody będzie zapewnione poprzez stosowanie poideł 

automatycznych, które będą zabezpieczać przed nadmiernym rozlewaniem 

wody oraz przez regulowanie przepływu wody, aby unikać nadmiaru 

wypływu wody. System będzie w pełni zautomatyzowany i monitorowany. 

Energia elektryczna będzie wykorzystywana do zasilania urządzeń 

technologicznych, instalacji wentylacyjnej i oświetleniowej. Urządzenia 

technologiczne, a także instalacje, jakie będą stosowane w budynkach są 

nowymi urządzeniami, oszczędzającymi energię, m.in. automatyzacja 

wentylacji (co jest dla Wnioskodawcy uzasadnione również ze względów 

ekonomicznych).  

Wnioskodawca będzie posiadał agregat prądotwórczy. 

Stosowanie technologii bezodpadowych i małoodpadowych oraz 

możliwość odzysku powstających odpadów 

Na terenie przedsięwzięcia będzie stosowana zorganizowana 

gospodarka odpadami z kontrolowaniem ich powstawania 

i zagospodarowywania. 

W związku z eksploatacją przedsięwzięcia odpady będą zbierane 

i magazynowane selektywnie, a następnie przekazywane uprawnionym 

odbiorcom do odzysku lub unieszkodliwienia. 

 

Rodzaj, zasięg oraz wielkość emisji 

Technologia realizacji i eksploatacji planowanego przedsięwzięcia 

została dobrana w sposób minimalizujący możliwe oddziaływania  

na środowisko. 

Z przeprowadzonych w niniejszym raporcie analiz i obliczeń wynika, 

iż eksploatacja przedsięwzięcia nie będzie przekraczać obowiązujących 

standardów w zakresie wartości dopuszczalnych (emisja hałasu, emisja 

zanieczyszczeń, emisja ścieków, odpadów). Zasięg oddziaływania 

przedsięwzięcia ograniczy się do terenu Gospodarstwa. 

Po przeanalizowaniu warunków lokalizacyjnych planowanego 

przedsięwzięcia, oraz określeniu wpływu inwestycji na poszczególne 

komponenty środowiska, nie ma potrzeby ustanawiania obszaru 

ograniczonego użytkowania dla tej inwestycji. 
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Wykorzystanie porównywalnych procesów i metod, które zostały 

skutecznie zastosowane w skali przemysłowej oraz postęp naukowo – 

techniczny 

W Raporcie przeanalizowano procesy i metody, które zostały 

skutecznie zastosowane w skali przemysłowej w podobnych obiektach. 

Technologia funkcjonowania urządzeń oraz zastosowanie 

nowoczesnych materiałów i rozwiązań techniczno – technologicznych 

w planowanym przedsięwzięciu w znacznym stopniu ograniczy oddziaływanie 

na środowisko i będzie uwzględniać postęp naukowo – techniczny. 

W planowanym przedsięwzięciu będą stosowane powszechnie 

wykorzystywane metody produkcji zwierzęcej, a także sposoby postępowania 

ze zwierzętami. 

Inwestor planuje zakup nowych, wysokosprawnych urządzeń, o niskiej 

awaryjności. Zaplanowane systemy pojenia zwierząt będą oszczędzać wodę, 

a urządzenia będą energooszczędne (m.in. oświetlenie). 

Wnioskodawca będzie stale udoskonalał, a także wprowadzał 

najnowsze technologie służące poprawie dobrostanu zwierząt. 

13 Porównanie proponowanej techniki z najlepszymi 

dostępnymi technikami (BAT) 

W niniejszym rozdziale przedstawiono najlepsze dostępne techniki, 

które znajdą zastosowanie na terenie Instalacji. 

Koncepcja Najlepszej Dostępnej Techniki (BAT - ang. Best available 

technology) dla ferm produkcyjnych oznacza stosowanie zasady dobrej 

praktyki rolniczej w zakresie zarządzania, odżywiania zwierząt oraz 

warunków bytowania zwierząt. 

Najlepsze Dostępne techniki BAT zawarte w dokumentach 

referencyjnych zostały opracowane dla instalacji mogących powodować 

znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo 

środowiska jako całości, które wymagają posiadania pozwolenia 

zintegrowanego. 
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W poniższym rozdziale odniesiono się do zapisów dokumentu pn.: 

„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” (notyfikowana jako 

dokument nr C(2017) 688) (Tekst mający znaczenie dla EOG. ). 

Niniejsze konkluzje dotyczące BAT odnoszą się do następujących 

rodzajów działalności określonych w pkt. 6.6 załącznika I do dyrektywy 

2010/75/UE: „6.6. Intensywny chów drobiu lub świń”:  

a) z ponad 40 000 stanowisk dla drobiu;  

b) z ponad 2 000 stanowisk dla tuczników (powyżej 30 kg);  

c) z ponad 750 stanowiskami dla loch.  

W szczególności konkluzje dotyczące BAT obejmują następujące 

procesy i rodzaje działalności mające miejsce w gospodarstwie:  

— system żywienia drobiu i świń,  

— przygotowanie paszy (mielenie, mieszanie i przechowywanie),  

— chów (utrzymanie) drobiu i świń,  

— gromadzenie i przechowywanie obornika,  

— przetwarzanie obornika,  

— aplikacja obornika,  

— przechowywanie martwych zwierząt. 
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Tabela 59 Porównanie proponowanej techniki z najlepszymi dostępnymi technikami (BAT) 

Konkluzja BAT Wymagania konkluzji BAT Odniesienie do wymagań konkluzji BAT 
BAT 1  
 
Systemy zarządzania 
środowiskowego (EMS) 

W celu poprawy ogólnej efektywności środowiskowej 
gospodarstw w ramach BAT należy zapewniać wdrażanie 
i przestrzeganie systemu zarządzania środowiskowego 
zawierającego w sobie wszystkie następujące cechy:  
1. zaangażowanie kierownictwa, w tym kadry kierowniczej 
wyższego szczebla;  
2. określenie przez kierownictwo polityki ochrony 
środowiska, która obejmuje ciągłe doskonalenie 
efektywności środowiskowej instalacji;  
3. planowanie i ustalanie niezbędnych procedur, celów, 
zadań w powiązaniu z planami finansowymi i 
inwestycjami;  
4. wdrożenie procedur ze szczególnym uwzględnieniem:  
a) struktury i odpowiedzialności  
b) szkoleń, podnoszenia świadomości i kompetencji;  
c) komunikacji;  
d) zaangażowania pracowników;  
e) dokumentacji;  
f) wydajnej kontroli procesu;  
g) programów obsługi technicznej;  
h) gotowości i reagowania na sytuacje awaryjne i 
reagowania;  
i) zapewnienia zgodności z przepisami dotyczącymi  
środowiska;  
5. sprawdzanie efektywności i podejmowanie działań 
korygujących, ze szczególnym uwzględnieniem:  
a) monitorowania i pomiarów;  
b) działań naprawczych i zapobiegawczych; 
c) prowadzenia zapisów;  
d) niezależnego (jeżeli jest to możliwe) audytu 
wewnętrznego lub zewnętrznego w celu określenia, czy 
system zarządzania środowiskowego jest zgodny z 
zaplanowanymi ustaleniami  

System zarządzania środowiskowego 
(EMS), obejmujący wskazane w wymogach 
BAT1 zostanie wdrożony najpóźniej do 21 
lutego 2021 r. 
Działki inwestycyjne nie sąsiadują z 
terenami chronionymi akustycznie.  
Zapachy będą eliminowane przez 
zastosowanie systemu Plocher 
pobudzającego bakterie tlenowe, a tym 
samym zwalczające bakterie beztlenowe, 
których metabolizm jest związany z emisją 
substancji złowonnych. 
Szczegółowy opis dotyczący zapobieganiu 
emisji hałasu i odorów – BAT9, BAT10, 
BAT12. 
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Konkluzja BAT Wymagania konkluzji BAT Odniesienie do wymagań konkluzji BAT 
oraz czy jest właściwie wdrożony i utrzymywany;  
6. przegląd systemu zarządzania środowiskowego 
przeprowadzony przez kadrę kierowniczą wyższego 
szczebla pod kątem stałej przydatności systemu, jego 
prawidłowości i skuteczności;  
7. podążanie za rozwojem czystszych technologii;  
8. uwzględnienie – na etapie projektowania nowego 
zespołu urządzeń i przez cały okres jego eksploatacji – 
wpływu na środowisko wynikającego z ostatecznego 
wycofania instalacji z eksploatacji;  
9. stosowanie sektorowej analizy porównawczej (np. 
sektorowy dokument referencyjny EMAS) w regularnych 
odstępach czasu. Szczególnie w odniesieniu do 
intensywnej hodowli drobiu lub świń do BAT należą 
następujące cechy systemu zarządzania środowiskowego:  
10. wdrożenie planu zarządzania hałasem (zob. BAT9 i 
BAT10);  
11. wdrożenie planu zarządzania zapachami (zob. BAT 12). 

BAT 2  
 
Dobre  
gospodarowanie 

Aby zapobiec wywieraniu wpływu na środowisko, lub aby 
ten wpływ ograniczyć, w ramach BAT należy stosować 
wszystkie z poniższych technik:  
a) prawidłowe usytuowanie zespołu 
urządzeń/gospodarstwa i prawidłowa aranżacja 
przestrzeni dla działań w celu:  
- ograniczenia transportu zwierząt i materiałów (w tym 
obornika),  
- zapewnienia odpowiedniej odległości od obiektów 
wrażliwych wymagających ochrony, 
- uwzględnienia panujących zazwyczaj warunków 
klimatycznych (np. wiatru, opadów atmosferycznych);  
- rozważenia ewentualnego przyszłego wzrostu zdolności 
produkcyjnych gospodarstwa;  
- zapobiegania zanieczyszczeniu wody.  
(może nie mieć zastosowania do istniejących zespołów 
urządzeń lub gospodarstw).  
b) kształcenie i szkolenie personelu, w szczególności w 

Przedmiotowa instalacja będzie spełniać 
wszystkie wymienione techniki (a,b,c,d) – 
poza punktami dotyczącymi obornika, 
którego instalacja nie dotyczy ze względu 
na hodowlę na ruszcie. 
 
Lokalizacja inwestycja w odpowiednim 
oddaleniu od zabudowań mieszkalnych, 
przy uwzględnieniu przeważających 
kierunków wiatru. Działki, na których 
będzie realizowane przedsięwzięcie 
zapewniają możliwość ewentualnego 
rozwoju. Wszystkie zbiorniki wykonane 
będą jako szczelne, co będzie zapobiegać 
zanieczyszczaniu wody. Będą się odbywać 
systematyczne szkolenia personelu 
w zakresie dobrostanu, zdrowia i hodowli 
zwierząt oraz przepisów BHP. 
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Konkluzja BAT Wymagania konkluzji BAT Odniesienie do wymagań konkluzji BAT 
odniesieniu do:  
- odpowiednich przepisów, hodowli zwierząt, zdrowia i 
dobrostanu zwierząt, gospodarowania obornikiem,  
bezpieczeństwa pracowników,  
- transportu i aplikacji obornika,  
- planowania działań,  
- planowania awaryjnego i zarządzania,  
- naprawy i konserwacji urządzeń.  
c) przygotowanie planu awaryjnego dotyczącego 
reagowania na nieprzewidywane emisje i zdarzenia, takie 
jak zanieczyszczenia wód. Może to obejmować:  
- plan gospodarstwa przedstawiający systemy odwadniania 
oraz źródła wody/ścieków,  
- plany reagowania w przypadku niektórych potencjalnych 
zdarzeń (jak np. pożar, niekontrolowany spływ wody z 
pryzm obornika, wycieki oleju), 
- dostępny sprzęt służący do postępowania w przypadku 
zdarzenia związanego z zanieczyszczeniem gruntów (np. 
sprzęt do zamykania kanalizacji, budowania tam w rowach 
czy przegród w przypadku wycieku oleju). 
d) regularne kontrole, naprawy i utrzymanie obiektów i 
urządzeń, takich jak:  
- obiekty do przechowywania gnojowicy, mieszadła,  
separatory, systemy nawadniania,  
- systemy dostarczania wody i paszy,  
- systemy wentylacji i czujniki temperatury,  
- silosy i sprzęt transportowy (np. zawory, rury), 
- systemy oczyszczania powietrza (np. w ramach 
regularnych kontroli).  
Może to obejmować czystość gospodarstwa i system 
ochrony przed szkodnikami.  
e) przechowywanie martwych zwierząt w taki sposób, aby 
zapobiec emisjom lub je zredukować. 

Przygotowany zostanie plan reagowania na 
wypadek np. pożaru, wycieku gnojowicy, 
a w miejscach ogólnodostępnych będą 
umieszczone instrukcje postępowania na 
wypadek wystąpienia awarii. 
Przeprowadzane będą regularne kontrole, 
naprawy i konserwacje obiektów oraz 
urządzeń, w tym systemów wentylacji, 
zadawania paszy i wody, zbiorników na 
gnojowicę.  
W celu ochrony przed chorobami 
przenoszonymi przez szkodniki wdrożony 
zostanie program ochrony przed 
szkodnikami. Do monitoringu programu 
wykorzystane zostaną: pułapki lepowe, 
obserwacja własna. 
Zwierzęta martwe – sztuki padłe - będą 
przechowywane w specjalistycznym 
pojemniku(kontenerze) przy bramie 
wjazdowej „brudnej” opróżnianym przez 
specjalistyczną jednostkę, posiadającą 
uprawnienia w tym zakresie. 

BAT 3  
 
System żywienia 

W celu ograniczenia całkowitych emisji azotu i w 
konsekwencji amoniaku wydalanego przy zaspokajaniu 
potrzeb żywieniowych zwierząt w ramach BAT należy 

Stosowany system żywienia będzie 
uwzględniał dostosowaną do potrzeb 
pokarmowych zwartość białka w dawkach 
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Konkluzja BAT Wymagania konkluzji BAT Odniesienie do wymagań konkluzji BAT 
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. 
c) dodawanie kontrolowanych ilości istotnych 
aminokwasów do diety ubogiej w białko. 
d) stosowanie dopuszczonych dodatków paszowych, 
które zmniejszają całkowitą ilość wydalanego azotu. 

pokarmowych, żywienie wieloetapowe 
dostosowane do potrzeb pokarmowych w 
różnych fazach wzrostu zwierząt oraz 
różnym stanie fizjologicznym, w oparciu o 
składniki niezbędne składniki mineralne 
i aminokwasy. 
Ponadto będzie stosowany system Plocher, 
który powoduje witalny klimat hodowli  
i lepsze przyrosty. 
Karmienie „na mokro” również przyczynia 
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 zawartość fosforu, 
wykorzystanie wysokostrawnych form 
fosforu.  
Żywienie wieloetapowe dostosowane do 
różnych potrzeb pokarmowych w różnych 
fazach wzrostu oraz stanie fizjologicznym. 
Planuje się stosowanie pasz z dodatkiem 
fitazy, poprawiających stopień 
wykorzystania fosforu.  

BAT 5  
 
Efektywne zużycie wody 

Aby zapewnić efektywne zużycie wody, w ramach BAT 
należy stosować kombinację poniższych technik: 
a) prowadzenie rejestru zużycia wody. 
b) wykrywanie źródeł wycieku wody i ich naprawa. 
c) stosowanie środków czyszczących pod wysokim 
ciśnieniem do czyszczenia pomieszczeń dla zwierząt i 
urządzeń. (nie ma zastosowania do chowu drobiu z 
wykorzystaniem systemu czyszczenia na sucho). 
d) wybieranie i stosowanie odpowiednich urządzeń 

Na terenie instalacji będzie prowadzone 
efektywne wykorzystanie wody. 
Zainstalowany zostanie niewyciekowy 
system pojenia z wykorzystaniem poideł 
smoczkowych. Na bieżąco będzie 
prowadzony rejestr zużycia wody 
w oparciu o odczyty wskazań wodomierzy. 
Instalacja wodna będzie poddawana 
przeglądom i naprawom na bieżąco, w celu 
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Konkluzja BAT Wymagania konkluzji BAT Odniesienie do wymagań konkluzji BAT 
(np. poideł smoczkowych, poideł miskowych, koryt) dla 
konkretnych kategorii zwierząt przy jednoczesnym 
zapewnieniu dostępności wody (swobodny dostęp do 
wody). 
e) regularne kontrolowanie i korygowanie (w razie 
potrzeby) kalibracji urządzeń do dystrybucji wody pitnej. 
f) ponowne wykorzystanie zanieczyszczonej wody 
opadowej do czyszczenia. 

likwidacji nieszczelności 
i niekontrolowanych przecieków. 
W procesie mycia wykorzystane będą 
wysokociśnieniowe urządzenia myjące. 

BAT 6  
 
Emisje ze ścieków  
(ograniczenie powstawania 
ścieków) 

Aby ograniczyć powstawanie ścieków, w ramach BAT 
należy stosować kombinację poniższych technik 
a) utrzymywanie możliwie najmniejszych obszarów 
zanieczyszczonych 
b) ograniczenie zużycia wody 
c) oddzielenie niezanieczyszczonej wody opadowej od 
strumieniu ścieków wymagających oczyszczenia. 

Budynki (porodówka i budynek loch 
prośnych) będą połączone łącznikiem 
służącym również jako korytarz 
przepędowy, co wykluczy bezpośrednie 
zanieczyszczenie terenu odchodami 
zwierząt.  
Mycie powierzchni inwentarskich będzie 
się odbywać z wykorzystaniem 
wysokociśnieniowych urządzeń myjących. 
Gnojowica będzie magazynowana 
w zbiornikach (kanałach gnojowicowych 
pod rusztami), skąd przepompowywana 
będzie zbiorników na gnojowicę. Zbiorniki 
będą wykonane jako szczelne co 
uniemożliwi zanieczyszczenie wód 
opadowych, powierzchniowych 
i podziemnych. Woda użyta do mycia 
pomieszczeń inwentarskich, charakterem 
przypominająca rozcieńczone odchody 
odprowadzana będzie do kanałów 
gnojowicowych, co również wykluczy 
możliwość kontaktu z wodami opadowymi, 
powierzchniowymi i podziemnymi i ich 
zanieczyszczenie. 

BAT 7 
 
Ograniczenie emisji do wody ze 
ścieków 

Aby ograniczyć emisję do wody ze ścieków, w ramach BAT 
należy stosować jedną z poniższych technik lub ich 
kombinację: 
a) odprowadzanie ścieków do specjalnego pojemnika 

Na terenie instalacji będą powstawać 
ścieki (zgodnie z definicją zawartą 
w konkluzjach BAT). Powstająca gnojowica 
i ścieki z mycia kojców będą odprowadzane 
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lub miejsca przechowywania gnojowicy. 
b) oczyszczanie ścieków. 
c) rozprowadzanie wody ściekowej, np. przy 
wykorzystaniu systemu nawadniania, za pomocą urządzeń 
takich jak zraszacz, przewoźne urządzenie nawadniające, 
cysterna, wtryskiwacz startowy. 

przez kanały gnojowe do zbiorników na 
gnojowicę. Do mycia nie będą stosowane 
żadne detergenty, co daje możliwość 
takiego zagospodarowania wód z mycia. 
Wody opadowe będą odprowadzane 
powierzchniowo do ziemi poprzez 
infiltrację. Ścieki bytowe będą gromadzone 
w oddzielnych zbiornikach 
bezodpływowych i przekazywane do 
oczyszczalni. 

BAT 8 
 
Efektywne wykorzystanie energii 

Aby zapewnić efektywne wykorzystanie energii 
w gospodarstwie, w ramach BAT należy stosować 
kombinację poniższych technik: 
a) wysokosprawne systemy ogrzewania/chłodzenia 
oraz wentylacyjne. 
b) optymalizacja systemów wentylacji i 
ogrzewania/chłodzenia oraz zarządzanie nimi, zwłaszcza 
gdy stosowane są systemy oczyszczania powietrza. 
c) izolacja ścian, podłóg i/lub sufitów w 
pomieszczeniach dla zwierząt. (nie stosuje się w przypadku 
zastosowania naturalnej wentylacji. Izolacja może nie mieć 
zastosowania do istniejących zespołów urządzeń ze 
względu na ograniczenia strukturalne). 
d) wykorzystanie energooszczędnego oświetlenia. 
stosowanie wymienników ciepła. Można zastosować jednej 
z następujących układów: 1) powietrze - powietrze; 2) 
powietrze - woda, 3) powietrze - ziemia. (wymienniki ciepła 
typu powietrze - ziemia mogą być stosowane wyłącznie w 
przypadku dostępności miejsca, ponieważ wymagają 
dużych powierzchni gleby). 
f) wykorzystywanie pomp cieplnych w celu 
odzyskiwania ciepła. (Możliwość zastosowania pomp 
cieplnych w celu odzyskania ciepła geotermalnego przy 
zastosowaniu rur poziomych jest ograniczona ze względu 
na potrzebę dostępności powierzchni). 
g) stosowanie naturalnej wentylacji. 

Instalacja zostanie wyposażona 
w wysokosprawny system wentylacji 
i ogrzewania, z możliwością regulacji w 
zależności od potrzeb, np. fazy chowu, 
pory roku, pory dnia.  
System oświetlenia obiektów będzie 
wykorzystywał energooszczędne źródła 
światła. 
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(nie ma zastosowania w przypadku wykorzystania 
scentralizowanego systemu wentylacji.  
W przypadku chowu drobiu może nie mieć zastosowania: 
- na początkowym etapie chowu, oprócz chowu 
kaczek, 
- ze względu na ekstremalne warunki klimatyczne). 

BAT 9 
 
Emisja hałasu 

W celu zapobiegania występowaniu emisji hałasu lub, 
jeżeli jest to niemożliwe, ich ograniczenia w ramach BAT 
należy opracować i wdrożyć plan zarządzania hałasem jako 
część systemu zarządzania środowiskowego (zob. BAT 1), 
który obejmuje wszystkie następujące elementy: 
(I) protokół zawierający odpowiednie działania 
i harmonogramy; 
(II) protokół monitorowania hałasu, 
(III) protokół reagowania na stwierdzone przypadki 
wystąpienia hałasu; 
(IV) program zapobiegania emisjom hałasu mający na 
celu np. określenie ich źródeł , monitorowanie emisji 
hałasu, określenie udziału poszczególnych źródeł oraz 
wprowadzanie środków w zakresie zapobiegania emisjom 
hałasu i/lub ich ograniczania; 
(V) przegląd historycznych przypadków wystąpienia 
hałasu i środków zaradczych oraz upowszechnianie wiedzy 
na ten temat. 
 
Zastosowanie BAT 9 ma zastosowanie jedynie w 
przypadkach, w których oczekuje się, że obiekty wrażliwe 
odczują dokuczliwość hałasu lub gdy jego występowanie 
została udowodnione. 

Analiza rozprzestrzeniania hałasu z terenu 
przedmiotowej inwestycji nie wykazała 
przekroczeń norm. Instalacja będzie 
podlegała obowiązkowi wykonania 
okresowych pomiarów hałasu, w wyniku 
których wykazane zostanie negatywne 
oddziaływanie (przekroczenie norm) lub 
brak oddziaływania (spełnienie norm) dla 
terenów podlegających ochronie 
akustycznej. 

BAT 10 
 
Emisja hałasu 

W celu zapobiegania emisjom hałasu lub, jeżeli jest to 
niemożliwe, ich ograniczenia w ramach BAT należy 
stosować jedną z następujących technik lub ich 
kombinację: 
a) zapewnienie odpowiedniej odległości między 
zespołem urządzeń/gospodarstwem, a obiektem 
wrażliwym. 

Instalacja będzie zlokalizowana 
w odpowiednim oddaleniu od obszarów  
chronionych. Analiza akustyczna, przy 
uwzględnieniu maksymalnego 
oddziaływania poszczególnych źródeł 
hałasu wykazała spełnienie 
dopuszczalnych norm na terenach 
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b) umiejscowienie urządzeń. 
Poziom hałasu można ograniczyć poprzez: 
(I) zwiększenie odległości między źródłem emisji, a ich 
odbiorcą (poprzez umieszczenie urządzenia możliwie jak 
najdalej od obiektu wrażliwego); 
(II) skracając długość rur doprowadzających paszę; 
(III) umieszczając żłoby i silosy z paszą w taki sposób, 
aby ograniczyć ruch pojazdów na terenie gospodarstwa. 
c) środki operacyjne: Obejmują one środki, takie jak: 
(I) zamknięcie drzwi i otworów budynku, zwłaszcza 
podczas karmienia, o ile to możliwe; 
(II) obsługa urządzeń przez doświadczony personel; 
(III) unikanie przeprowadzania hałaśliwych czynności w 
nocy i podczas weekendów, o ile to możliwe; 
(IV) zapewnienie kontroli hałasu podczas czynności 
konserwacyjnych; 
(V) eksploatowanie podajników i dozowników, gdy są 
całkowicie wypełnione paszą, jeśli jest to możliwe; 
(VI) ograniczenie do minimum obszarów oczyszczanych 
za pomocą skrobania w celu zmniejszenia hałasu 
powodowanego przez ciągniki ze zgarniaczami obornika. 
d) urządzenia o niskim poziomie emisji hałasu. 
Obejmuje to urządzenia, takie jak: 
(I) wysoko sprawne wentylatory, jeśli naturalna 
wentylacja nie jest możliwa lub jest niewystarczająca; 
(II) pompy i sprężarki; 
(III) system podawania paszy, który ogranicza bodźce 
związane z karmieniem (np. kosze zasypowe, pasywne 
dozowniki dozujące paszę - swobodny dostęp, karmniki 
kompaktowe). 
e) urządzenia do kontroli hałasu. Obejmuje to: 
(I) reduktory hałasu ; 
(II) izolację wibracji; 
(III) obudowanie hałaśliwych urządzeń (np. młynów, 
przenośników pneumatycznych); 
(IV) zastosowanie izolacji dźwiękoszczelnej budynków. 

chronionych akustycznie. Faktyczne 
oddziaływanie może zostać 
udokumentowane pomiarami hałasu, 
które dla instalacji będą obligatoryjne. 
Wdrożone środki operacyjne: 
- obsługa instalacji przez kwalifikowany 
personel,  
- przeprowadzanie powodujących hałas 
o wysokich poziomach czynności w porze 
dnia,  
- stały dostęp zwierząt do wody i paszy 
(zminimalizuje odgłosy karmienia), 
- stosowanie nowych „cichych” urządzeń. 
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f) Redukcja hałasu. 
Rozchodzenie się hałasu można ograniczyć, umieszczając 
bariery między źródłami emisji, a ich odbiorcami. 

BAT 11 
 
Emisje pyłów 
 

Aby ograniczyć emisje pyłów z każdego budynku dla 
zwierząt, w ramach BAT należy stosować jedną z 
poniższych technik lub ich kombinacje: 
a) Ograniczenie wytwarzania pyłów wewnątrz budynków 
dla zwierząt gospodarskich. W tym celu można zastosować 
kombinację następujących technik: 
1. Wykorzystanie na ściółkę materiału o grubszej 
strukturze (np. długich źdźbeł słomy lub wiórów 
drzewnych zamiast sieczki). W systemach 
wykorzystujących gnojowicę nie można wykorzystywać 
długich źdźbeł trawy; 
2. Rozrzucanie świeżej ściółki przy użyciu techniki o 
niskiej emisji pyłu (np. ręcznie); 
3. Stosowanie podawania paszy ad libitum; 
4. Wykorzystywanie paszy wilgotnej, paszy 
granulowanej lub dodawanie surowców oleistych lub 
substancji wiążących w systemach stosujących paszę 
suchą; 
5. Wyposażenie napełnianych pneumatycznie 
magazynów z paszą suchą w separatory pyłu; 
6. Projektowanie i eksploatowanie systemu wentylacji 
przy niskiej prędkości powietrza w pomieszczeniu. 
b) zmniejszenie stężenia pyłu poprzez zastosowanie w 
budynku jednej z następujących technik: 
1. Zamgławianie przy pomocy wody; 
2. Jonizacja. 
c) Oczyszczanie powietrza wylotowego w systemie 
oczyszczania powietrza, takim jak: 
1. Studzienka kontrolna; 
2. Suchy filtr; 
3. Płuczka gazowa mokra; 
4. Płuczka kwaśna mokra; 
5. Płuczka biologiczna (lub biofiltr ze zraszanych złożem); 

Zwierzęta w budynkach nr 1 i nr 2 będą 
miały nieograniczony dostęp do paszy. 
Pasza będzie miała odpowiednią 
granulację, dostosowaną do wieku 
zwierząt. 
W tuczarniach zwierzęta będą karmione 4 
razy w ciągu doby mieszankami fazy 
płynnej i suchej. System mieszania jest 
szczelny, co uniemożliwi pylenie podczas 
procesu przygotowywania pokarmu dla 
tuczników. 
Rury odpowietrzające z silosów skierowane 
będą do dołu (wysokość 2 m), a wylot 
zabezpieczony filtrem w postaci worka 
jutowego. Emisja zorganizowana pyłu do 
powietrza w czasie operacji napełnienia 
silosu praktycznie nie występuje. 
Prowadzone czynności związane z 
napełnianiem silosów nie będą wykazywać 
znaczącego oddziaływania na środowisko. 
Źródłem emisji pyłu z instalacji związany 
będzie z pneumatycznym załadunkiem 
zbiorników. Podczas tej operacji do 
otoczenia, przez rurę odpowietrzającą, 
stanowiącą wyposażenie silosu, 
odprowadzane są pyliste frakcje pasz. Nie 
występują praktycznie żadne emisji pyłu z 
zamkniętego systemu przenoszenia 
wykorzystującego tylną linię 
odpowietrzania. Systemy bez tylnej linii 
odpowietrzania, wyposażone w system 
filtracyjny charakteryzują się niskim 
poziomem emisji. 



Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na chowie i hodowli trzody chlewnej w cyklu zamkniętym w m. Chotcza - 
Józefów 

 

 

233 

Konkluzja BAT Wymagania konkluzji BAT Odniesienie do wymagań konkluzji BAT 
6. Dwu- lub trzystopniowy system oczyszczania powietrza; 
7. Filtr biologiczny. 

BAT 12 
 
Emisje zapachów 
 

W celu zapobiegania występowaniu emisji zapachów lun, 
jeżeli jest to niemożliwe, ich ograniczenia w ramach BAT 
należy opracować, wdrożyć i regularnie poddawać 
przeglądowi plan zarządzania zapachami jako część 
systemu zarządzania środowiskowego (zob. BAT 1), który 
obejmuje wszystkie następujące elementy: 
(I) protokół zawierający odpowiednie działania i 
harmonogramy; 
(II) protokół monitorowania zapachów; 
(III) protokół reagowania na stwierdzone przypadki 
wystąpienia uciążliwego zapachu; 
(IV) program zapobiegania występowaniu zapachów i 
ich ograniczania mający na celu określenie ich źródeł, 
monitorowanie emisji zapachów (zob. BAT 26), określenie 
udziału poszczególnych źródeł oraz wprowadzenie środków 
w zakresie zapobiegania ich powstawaniu lub ograniczania 
ich; 
(V) przegląd historycznych przypadków wystąpienia 
zapachów i środków zaradczych oraz upowszechnianie 
wiedzy na ten temat. 
 
BAT 12 ma zastosowanie jedynie w przypadkach, których 
oczekuje się, że obiekty wrażliwe odczują dokuczliwość 
zapachu lub gdy jego występowanie zostało stwierdzone. 

Produkcja zwierzęca może powodować 
uciążliwość zapachową, jednak biorąc pod 
uwagę specyfikę całkowite jej 
wyeliminowanie nie jest możliwe. Miejscem 
powstawania uciążliwości zapachowej 
mogą być budynki inwentarskie oraz 
miejsca magazynowania gnojowicy. Należy 
podkreślić, że całkowita ilość gnojowicy 
wyprodukowanej w instalacji 
magazynowana w kanałach gnojowicowych 
i (po przepompowaniu) w 2 szczelnych 
zbiornikach na gnojowicę, co w znaczący 
sposób zminimalizuje możliwość 
potencjalnego wystąpienia uciążliwości 
zapachowej.  
Należy podkreślić, że użytki rolne, na 
których zagospodarowywana będzie 
gnojowica będą nią nawożone 
z uwzględnieniem obowiązujących 
przepisów.  
Od początku funkcjonowania instalacji 
Wnioskodawca zamierza stosować program 
zapobiegania występowaniu zapachów i 
ich ograniczania poprzez zastosowanie 
systemu Plocher. 
System Plocher 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,  
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− produkcję własnego płynnego 

HUMUSU-nawozu, a co za tym idzie 
poprawę struktury gleby a w 
konsekwencji wyższe zbiory,  

− redukcję populacji much,  
− witalny klimat w hodowli,  
− redukcję kosztów weterynaryjnych.  
 

BAT 13 
 
Emisje zapachów 
 

W celu zapobiegania emisjom zapachu i ich skutkom lun, 
jeżeli jest to niemożliwe, ich ograniczenia w ramach BAT 
należy stosować kombinację następujących technik: 
a) zapewnienie odpowiedniej odległości między 
gospodarstwem/zespołem urządzeń a obiektem 
wrażliwym. 
b) stosowanie pomieszczeń, w których realizuje się co 
najmniej jedną z poniższych zasad: 
- utrzymywanie zwierząt i powierzchni w stanie 
czystym i suchym (należy np. unikać rozlewania paszy, 
zapobiegać wyciekom obornika w miejscach, gdzie 
zwierzęta leżą na częściowo rusztowych podłogach), 
- ograniczenie powierzchni obornika uwalniającej 
emisje (należy np. stosować podesty szczelinowe z metali 
lub tworzyw sztucznych, kanały zmniejszające dostęp do 
obornika), 
- częste przerzucanie obornika do zewnętrznego 
(przykrytego) zbiornika. 
- obniżenie temperatury obornika (np. przez 
chłodzenie gnojowicy) oraz pomieszczeń, 
- zmniejszenie przepływu powietrza nad 
powierzchnią obornika i jego prędkości. 
- utrzymywanie ściółki w stanie suchym i w 
warunkach aerobowych w gospodarstwach stosujących 
ściółkę. 
c) poprawa warunków odprowadzania gazów 
wylotowych poprzez zastosowani jednej z następujących 
technik lub ich kombinacji: 

Lokalizacja instalacji w znacznym 
oddaleniu od obiektów wrażliwych. 
Gnojowica magazynowana w szczelnych 
zbiornikach (kanałach pod rusztami) skąd 
będzie przekazywana do szczelnych 
zbiorników na gnojowicę (po 
przepompowaniu).  
Wyloty z kominów wentylacyjnych będą 
umieszczone powyżej linii dachu.  
Obniżenie temperatury pomieszczeń będzie 
odbywało się z pomocą wysokosprawnego 
systemu wentylacji. 
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- umieszczenie otworu wylotowego na większej 
wysokości (np. powyżej dachu, kominów, przekierowanie 
gazów wylotowych nad kalenicą zamiast przez niższe 
partie ścian), 
- zwiększenie prędkość gazów wylotowych w 
wentylacji pionowej. 
- skuteczne umieszczanie zewnętrznych barier w 
celu tworzenia turbulencji w przepływie wylotowego 
powietrza (np. roślinność). 
- stosowanie żaluzji w otworach wylotowych 
umieszczonych w niższych partiach ścian, tak aby 
kierować powietrze wylotowe w stronę podłoża. 
- rozpraszanie powietrza wylotowego po tej stronie 
budynku, która znajduje się dalej od obiektów wrażliwych, 
- umiejscowienie osi kalenicy naturalnie 
wentylowanego budynku poprzecznie w stosunku do 
dominującego kierunku wiatru. 
d) wykorzystanie jednego z wymienionych poniżej 
systemów oczyszczania powietrza: 
1) płuczka biologiczna (lub biofiltr ze zraszanym złożem); 
2. filtr biologiczny; 
3. dwu- lub trzystopniowy system oczyszczania 
powietrza.  
e) Zastosowanie jednej z poniższych technik lub ich 
kombinacji do przechowywania obornika: 
1. przechowywanie gnojowicy lub obornika stałego 
pod przykryciem (BAT 16 b); 
2. umiejscowienie zbiornika z uwzględnieniem 
kierunku, w którym najczęściej wieje wiatr, oraz 
zastosowanie środków ograniczających prędkość wiatru 
w okolicy zbiornika i nad nim (np. drzewa, przeszkody 
naturalne). 
3. ograniczenie mieszania gnojowicy. 
f) przetwarzanie obornika z wykorzystaniem jednej 
z następujących technik w celu ograniczenia emisji 
zapachów podczas aplikacji nawozu (lub przed nim):  
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1. rozkład tlenowy (napowietrzanie) gnojowicy (BAT 19 d),  
2. kompostowanie obornika stałego (BAT 19 f); 
3. rozkład beztlenowy (BAT 19 b). 
g) zastosowanie jednej z poniższych technik lub ich 
kombinacji do aplikacji obornika:  
1. rozlewacz pasmowy, wtryskiwacz płytki lub głęboki do 
rozprowadzania gnojowicy (BAT 21 b, BAT 21 c lub BAT 
21d).  
2. możliwie jak najszybsza aplikacja obornika (BAT 22). 

BAT 14 
 
Emisje z przechowywania 
obornika stałego 
 

Aby ograniczyć emisje amoniaku do powietrza z 
przechowywania obornika stałego w ramach BAT należy 
stosować jedną z następujących technik lub ich 
kombinację: 
a) zmniejszenie stosunku powierzchni obszaru 
uwalniającego emisję do objętości pryzmy obornika 
stałego. 
b) przykrywanie pryzm obornika stałego. 
c) przechowywanie wysuszonego obornika stałego w 
pomieszczeniu gospodarczym. 

Nie dotyczy – w instalacji nie będzie 
powstawał obornik stały. Chów i hodowla 
będą prowadzone na rusztach, w wyniku 
czego będzie powstawać wyłącznie 
gnojowica. 

BAT 15 
 
Emisje z przechowywania 
obornika stałego 
 

W celu zapobiegania emisjom do gleby i wody z 
przechowywania obornika stałego lub, jeżeli jest to 
niemożliwe, ich ograniczenia w ramach BAT należy 
stosować kombinację następujących technik z zachowanie 
następującej hierarchii: 
a) przechowywanie wysuszonego obornika stałego w 
pomieszczeniu gospodarczym. 
b) wykorzystywanie betonowego silosa do 
przechowywania obornika stałego. 
c) przechowywanie obornika stałego na 
nieprzepuszczalnym podłożu wyposażonym w stanie 
odwadniania i ze zbiornikiem na spływającą wodę. 
d) wybranie zbiornika o pojemności wystarczającej do 
przechowywania obornika stałego w okresach, w których 
nie jest możliwa jego aplikacja. 
e) przechowywanie obornika w pryzmach 
umieszczonych z dala od cieków powierzchniowych i 

Nie dotyczy – w instalacji nie będzie 
powstawał obornik stały. Chów i hodowla 
będą prowadzone na rusztach, w wyniku 
czego będzie powstawać wyłącznie 
gnojowica. 
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podziemnych, które mogłyby zostać zanieczyszczone przez 
spływającą wodę. 

BAT 16 
 
Emisje z przechowywania 
gnojowicy  

Aby ograniczyć emisje amoniaku do powietrza z 
przechowywania gnojowicy, w ramach BAT należy 
stosować kombinację poniższych technik: 
a) odpowiednie zaprojektowanie zbiornika do 
przechowywania gnojowicy i zarządzanie nim w wyniku 
zastosowania kombinacji następujących technik: 
1) zmniejszenie stosunku powierzchni obszaru 
uwalniającego emisje do objętości zbiornika z gnojowicą; 
2) ograniczenie prędkości wiatru i wymiany powietrza 
na powierzchni gnojowicy poprzez obniżenie poziomu 
napełnienia zbiornika 
3) ograniczenie mieszania gnojowicy 
b) przykrywanie zbiornika z gnojowicą 
1. sztywne przykrycie, 
2. przykrycie elastyczne, 
3. przykrycia pływające, 
c) zakwaszanie gnojowicy 

Powstająca w instalacji w wyniku 
prowadzenia chowu i hodowli trzody 
chlewnej gnojowica przechowywana będzie 
w szczelnych zbiornikach (kanałach 
gnojowicowych pod rusztami), a następnie 
przepompowywana do 2 zbiorników na 
gnojowicę. Zewnętrzne zbiorniki gnojowicy 
będą szczelne, przykryte. 
Gnojowica będzie aplikowana bezpośrednio 
do gleby przy użyciu aplikatura 
doglebowego. 
Stosowanie systemu Plocher – BAT12. 

BAT 17 
 
Emisje z przechowywania 
gnojowicy 
 

Aby ograniczyć emisje do powietrza ze zbiornika z 
gnojowicą umieszczonego w wykopie ziemnym (lagunie), w 
ramach BAT należy stosować kombinację poniższych 
technik: 
a) Ograniczenie mieszania gnojowicy 
b) Przykrycie umieszczonego w wykopie ziemnym zbiornika 
z gnojowicą (laguny) elastyczną lub pływającą pokrywą, 
taką jak:  
— arkusze z elastycznego tworzywa sztucznego;  
— lekkie materiały sypkie;  
— powłoka naturalna;  
— słoma. 
 

Nie dotyczy – w instalacji nie będzie 
zlokalizowany zbiornik z gnojowicą 
umieszczony w wykopie ziemnym (lagunie). 
Zbiorniki będą szczelne, zamknięte. 

BAT 18 
 
Emisje do gleby i wody 
z przechowywania gnojowicy 

Aby zapobiec emisjom do gleby i wody pochodzącym z 
gromadzenia, przepompowywania oraz przechowywania 
gnojowicy, w ramach BAT należy stosować kombinację 
poniższych technik: 

Zbiorniki do przechowywania gnojowicy 
będą wykonane z materiałów odpornych 
na mechaniczne, chemiczne i termiczne  
oddziaływania. Zbiorniki będą poddawane 
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 a) wykorzystanie zbiorników, które są w stanie 

wytrzymać oddziaływanie mechaniczne, chemiczne i 
termiczne. 
b) wybranie zbiornika o pojemności wystarczającej do 
przechowywania gnojowicy w okresach, w których nie jest 
możliwe jej rozprowadzanie. 
c) budowa szczelnych, odpornych na wycieki 
urządzeń i sprzętu do zbierania i przemieszczania 
gnojowicy (np. kanałów gnojowicowych, kanałów, drenów, 
pompowni). 
d) Przechowywanie gnojowicy w zbiornikach 
umieszczonych w wykopie (lagunie) o nieprzepuszczalnym 
podłożu i ścianach, np. z gliny lub okładzin  
z tworzywa sztucznego (lub dwuwarstwowych). 
e) zainstalowanie systemu wykrywania wycieków, np. 
składającego się z geomembrany, warstwy odwadniającej 
oraz drenów odwadniających 
f) sprawdzania stanów konstrukcji zbiorników co 
najmniej raz w roku. 

systematycznym przeglądom,  
nie rzadziej niż raz w roku.  
Kanały gnojowicowe i zbiorniki na 
gnojowicę będą szczelne. 

BAT 19 
 
Przetwarzanie obornika 
w gospodarstwie 
 

Jeżeli prowadzi się przetwarzanie obornika w 
gospodarstwach, w celu zmniejszenia emisji azotu, fosforu, 
zapachu i drobnoustrojów chorobotwórczych do powietrza 
i wody oraz ułatwienia przechowywania obornika lub jego 
aplikacji w ramach BAT należy przetwarzać obornik przez 
zastosowanie jednej techniki lub kombinacji technik 
przedstawionych poniżej:  
a) mechaniczne oddzielenie gnojowicy, obejmuje ono np.: 
— separator z prasą śrubową;  
— separator z wirówką dekantacyjną;  
— koagulacja i flokulacja;  
— odcedzanie za pomocą sit;  
— korzystanie z prasy filtracyjnej. 
b) rozkład beztlenowy obornika w instalacji biogazowej,  
c) Wykorzystanie zewnętrznego tunelu do suszenia 
obornika, 
d) rozkład tlenowy (napowietrzanie gnojowicy),  

 
Nie dotyczy w zakresie obornika. 
 
W instalacji będzie zastosowany system 
Plocher do gnojowic i gnojówek, na bazie 
melasy lub węglanu wapnia, który 
uaktywnia bakterie tlenowe. W tlenowym 
środowisku zmniejsza się liczebność 
bakterii beztlenowych. Dochodzi wówczas 
do skompostowania ich pozostałości – 
BAT12. 
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e) nitryfikacja - denitryfikacja gnojowicy, 
f) kompostowanie obornika stałego. 

BAT 20 
 
Aplikacja obornika 
 

W celu uniknięcia lub, jeżeli nie jest to możliwe, w celu 
zmniejszenia emisji azotu i fosforu oraz drobnoustrojów 
chorobotwórczych do gleby i wody z aplikacji obornika 
w ramach BAT należy stosować wszystkie poniższe 
techniki: 
a) ocena gruntów, które mają być nawożone 
obornikiem, umożliwiająca określenie ryzyka spływów, 
z uwzględnieniem: rodzaju gleby, warunków w terenie i 
nachylenia terenu, warunków klimatycznych, systemu 
drenowania i nawadniania pól, rotacji upraw, zasobów 
wody i stref ochronnych wody. 
b) utrzymanie odpowiedniej odległości (pozostawienie 
nienawożonego pasa pasa ziemi) pomiędzy polami, na 
których dokonuje się aplikacji obornika, a: 
1) obszarami, na których istnieje ryzyko spływu do 
wód, takich jak cieki wodne, źródła, otwory po odwiertach 
itp.; 
2) sąsiadującymi posesjami (włącznie z żywopłotami). 
c) unikanie aplikacji obornika, gdy ryzyko spływu 
może być znaczne. W szczególności obornika nie stosuje 
się, gdy: 
1. pole jest zalane, zamarznięte lub pokryte śniegiem; 
2. warunki glebowe (np. nasycenie gleby wodą lub jej 
zagęszczenie) w połączeniu z nachyleniem pola lub 
systemem odwadniania są takie, że ryzyko spływu lub 
drenażu jest wysokie; 
3. można oczekiwać, że dojdzie do spływu z uwagi na 
oczekiwane opady deszczu. 
d) dostosowanie częstotliwości aplikacji obornika w 
zależności od jego zawartości azotu i fosforu i przy 
uwzględnieniu cech gleby (np. zwartość substancji 
biogennych), sezonowym wymogów upraw i warunków 
pogodowych lub polowych, które mogłyby spowodować 
spływ wody. 

W odniesieniu do oddziaływania na gleby 
przedsięwzięcie będzie zgodne 
z obowiązującymi przepisami w zakresie 
stosowania gnojowicy.  
Instalacja będzie spełniać wymagania 
obowiązujących aktów prawnych, 
a ponadto Wnioskodawca będzie stosował 
innowacyjne technologie ograniczające 
wpływ powstającej gnojowicy na 
środowisko. 

Poniżej wyszczególniono wybrane 
obostrzenia, dotyczące nawożenia gruntów 
rolnych (określone w obowiązujących 
przepisach prawa), których Wnioskodawca 
będzie przestrzegał: 

• nawozy naturalne płynne 
przechowuje się w bezpieczny dla 
środowiska sposób, zapobiegający 
przedostawaniu się ich do wód i gruntu; 
• pojemność zbiorników na nawozy 
naturalne płynne będzie umożliwiać ich 
przechowanie przez okres 4 miesięcy i 6 
dni (wg Wskazania poniżej); 
• nawozy naturalne i organiczne, w 
postaci stałej lub płynnej, stosować 
należy w okresie 6 miesięcy (Tabela 5. 
"Programu działań mających na celu 
zmniejszenie zanieczyszczenia wód 
azotanami pochodzącymi ze źródeł 
rolniczych oraz zapobieganie dalszemu 
zanieczyszczeniu"; 
• nawozy w postaci płynnej, 
stosowane będą przy użyciu aplikatora 
doglebowego, 
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e) synchronizacja procesu aplikacji obornika 
z zapotrzebowaniem na składniki pokarmowe roślin. 
f) kontrolowanie w regularnych odstępach czasu 
nawożonych pól w celu zidentyfikowania wszelkich oznak 
spływu wody i odpowiednie reagowanie w razie potrzeby. 
g) zapewnienie odpowiedniego dostępu do zbiornika z 
obornikiem oraz dążenie do tego, aby przy załadunku 
obornika nie dochodziło do jego wycieku. 
h) sprawdzenie, czy urządzania do aplikacji obornika 
są w dobrym stanie i ustalenie odpowiedniego tempa 
aplikacji. 

• gnojowicę stosować się będzie na 
gruntach rolnych w odległości co 
najmniej 10 m od brzegu: 
− jezior i zbiorników wodnych o 
powierzchni do 50 ha; 
− cieków wodnych (naturalnych); 
− rowów, z wyłączeniem rowów o 
szerokości do 5 m liczonej na wysokości 
górnej krawędzi brzegu rowu; 
− kanałów; 
• nawozów nie będzie się stosować 
na terenach o dużym nachyleniu w 
kierunku wód powierzchniowych w 
odległościach określonych w punkcie 
powyżej, zwiększonych o 5 m; 
• nie będzie myty aplikator 
doglebowy oraz nie będą rozlewane wody 
z mycia w odległości mniejszej niż 25 m 
od brzegu zbiorników wodnych, jezior, 
cieków naturalnych, rowów, kanałów, 
ujęć wody, jeżeli nie ustanowiono strefy 
ochronnej na podstawie przepisów 
ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo 
wodne; 
• dawka nawozu naturalnego, 
zastosowana w ciągu roku, nie może 
zawierać więcej niż 170 kg azotu (N) w 
czystym składniku na 1 ha użytków 
rolnych; 
• zabrania się stosowania nawozów 
na glebach zamarzniętych (za glebę 
zamarzniętą nie uznaje się gleby, która 
rozmarza co najmniej powierzchniowo w 
ciągu dnia), zalanych wodą, nasyconych 
wodą, pokrytych śniegiem (przepisu nie 
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stosuje się do nawożenia stawów 
wykorzystywanych do chowu lub hodowli 
ryb); 
• zabrania się stosowania nawozów 
naturalnych w postaci płynnej podczas 
wegetacji roślin przeznaczonych do 
bezpośredniego spożycia przez ludzi. 

BAT 21 
 
Aplikacja obornika 
 

Aby ograniczyć emisje amoniaku do powietrza z procesu 
aplikacji gnojowicy, w ramach BAT należy stosować jedną 
z poniższych technik lub ich kombinację: 
a) rozcieńczanie gnojowicy, po którym 
wykorzystywane są techniki, takie jak niskociśnieniowy 
system nawadniania. 
b) pasmowe rozlewacze, przy zastosowaniu jednej z 
następujących technik:  
1. wąż wleczony;  
2. redlica stopkowa. 
c) płytki wtryskiwacz (otwarte szczeliny). 
d) głęboki wtryskiwacz (otwarte szczeliny). 
d) głęboki wtryskiwacz (szczeliny zamknięte). 
e) zakwaszenie gnojowicy. 

Przy aplikacji gnojowicy będzie stosowany 
aplikator doglebowy. 

BAT 22 
 
Aplikacja obornika 
 

Aby zredukować emisje amoniaku do powietrza z procesu 
aplikacji obornika, techniką BAT jest wprowadzenie 
obornika do gleby tak szybko, jak to możliwe. 
OPIS: wprowadzenie obornika pozostawionego na 
powierzchni gleby odbywa się poprzez zaoranie lub przy 
użyciu innych maszyn rolniczych, takich jak brony zębowe 
lub brony talerzowe, w zależności od rodzaju gleby i 
warunków. Obornik jest całkowicie wymieszany z glebą 
lub w niej zakopany.  
Rozrzucanie obornika stałego przeprowadza się przy 
pomocy odpowiedniego rozrzutnika (np. rozrzutnik 
ośrodkowy, rozrzutnik obornika z wyrzutem tylnym, 
rozrzutnik o podwójnym przeznaczeniu). Rozprowadzanie 
gnojowicy przeprowadza się zgodnie z BAT 21. 

Rozprowadzanie gnojowicy będzie 
przeprowadzane zgodnie z BAT 20. 

BAT 23 Aby zredukować emisje amoniaku z całego procesu chowu Zostanie zastosowany odpowiednio 
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Emisje z całego procesu produkcji 
 

świń (w tym loch), w ramach BAT należy oszacować lub 
obliczyć zmniejszenie emisji amoniaku z całego procesu 
produkcji z wykorzystaniem BAT stosowanych 
w gospodarstwie. 
 

dobrany system żywienia, dostosowany do 
wieku zwierząt, fazy tuczu oraz stanu 
fizjologicznego, z wykorzystaniem metod 
polegających na zredukowaniu zawartości 
w paszy białka ogólnego z jednoczesną 
suplementacją aminokwasów co będzie 
skutkować obniżeniem zawartości azotu w 
moczu i redukcją emisji amoniaku. 
Ponadto będzie stosowany system 
PLOCHER eliminujące substancje 
złowonne. 

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. 

Całkowite ilości azotu i fosforu 
monitorowane przy użyciu jednej z metod, 
opisanej w BAT 24, co najmniej raz w 
roku. 

BAT 25 
 
Monitorowanie emisji 
i parametrów procesu 
 

W ramach BAT należy monitorować emisje amoniaku do 
powietrza przy użyciu jednej z następujących technik co 
najmniej z częstotliwością podaną poniżej. 
a) oszacowanie z zastosowaniem bilansu masowego w 
oparciu o wydalanie i całkowitą zawartość azotu (lub 
całkowitego azotu amonowego) na każdym etapie 
stosowania obornika. Częstotliwość: raz w roku dla każdej 
kategorii zwierząt. 
b) oszacowanie za pomocą pomiaru stężenia 
amoniaku i współczynnika wentylacji przy zastosowaniu 
norm ISO, krajowych lub międzynarodowych 
standardowych metod lub innych metod zapewniających 
dane o równoważnej jakości naukowej. 

Emisja amoniaku do powietrza będzie 
monitorowana przy użyciu jednej 
z technik, opisanej w BAT 25, co najmniej 
raz w roku.  
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Konkluzja BAT Wymagania konkluzji BAT Odniesienie do wymagań konkluzji BAT 
Częstotliwość: za każdym razem, gdy zachodzą istotne 
zmiany co najmniej jednego z następujących parametrów: 
rodzaj zwierząt utrzymywanych w gospodarstwie; 
pomieszczenia dla zwierząt. (Ma zastosowanie wyłącznie w 
odniesieniu do emisji z każdego budynku dla zwierząt. Nie 
ma zastosowania scentralizowanych systemów 
oczyszczania powietrza. W takim przypadku ma 
zastosowanie BAT 28. Ze względu na koszty pomiarów 
technika ta może nie mieć ogólnego zastosowania.) 
c) szacunki z wykorzystaniem wskaźników emisji. 
Częstotliwość: raz w roku dla każdej kategorii zwierząt. 

BAT 26 
 
Monitorowanie emisji 
i parametrów procesu 
 

W ramach BAT należy regularnie monitorować emisje 
zapachu do powietrza.  
OPIS: 
- stosując normy EN ( np. z wykorzystaniem 
olfaktometrii dynamicznej zgodnie z normą EN 13725 w 
celu określenia stężenia zapachu), 
- przy stosowaniu metod alternatywnych, dla 
których nie są dostępne normy EN (np. 
pomiar/oszacowanie narażenia na zapach, oszacowanie 
skutków takiego narażenia). Można wykorzystać normy 
ISO, normy krajowe lub inne międzynarodowe normy 
zapewniające uzyskiwanie danych o równorzędnej jakości 
naukowej. 
BAT 26 ma zastosowanie jedynie w przypadkach, w 
których oczekuje się, że obiekty wrażliwe odczują 
dokuczliwość zapachu lub gdy jego występowanie zostało 
stwierdzone. 

Ze względu na znaczną odległość od 
instalacji przewiduje się, że obiekty 
wrażliwe nie będą narażone na 
uciążliwości zapachowe związane 
z funkcjonowaniem planowanego 
przedsięwzięcia. Monitorowanie zapachu 
jest możliwe przy użyciu metod 
olfaktometrycznych w porównaniu z 
dokumentami dostępnymi na stronie 
Ministerstwa Środowiska. 
 

BAT 27 
 
Monitorowanie emisji pyłów do 
powietrza 

W ramach BAT należy monitorować emisje pyłu do 
powietrza z każdego budynku dla zwierząt przy użyciu 
jednej z następujących technik co najmniej z 
częstotliwością podaną poniżej. 
a) oszacowanie za pomocą pomiaru stężenia pyłu i 
współczynnika wentylacji przy zastosowaniu metod 
zawartych w normach EN lub innych standardowych 
metod (ISO, krajowych lub międzynarodowych) 

Z przyczyn konstrukcyjnych nie istnieje 
możliwość usytuowania stanowiska 
pomiarowego do pomiaru emisji pyłu. 
Szacunki będą prowadzone 
z wykorzystaniem wskaźników emisji. 
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Konkluzja BAT Wymagania konkluzji BAT Odniesienie do wymagań konkluzji BAT 
zapewniających dane o równoważnej jakości naukowej. 
Częstotliwość: raz na rok. (Ma zastosowanie wyłącznie w 
odniesieniu do emisji pyłu z każdego budynku dla 
zwierząt. Nie ma zastosowania do zespołów urządzeń z 
zamontowanym systemem oczyszczania powietrza. W taki 
przypadku ma zastosowanie BAT 28. Ze względu na koszty 
pomiarów technika ta może nie mieć ogólnego 
zastosowania.) 
b) szacunki z wykorzystaniem wskaźników emisji. 
Częstotliwość: raz na roku. 

BAT 28 
 
Monitorowanie emisji 
i parametrów procesu 
 

W ramach BAT należy monitorować emisje amoniaku, pyłu 
i/lub zapachu do powietrza z każdego budynku dla 
zwierząt wyposażonego w system oczyszczania powietrza 
przy użyciu wszystkich następujących technik co najmniej 
z częstotliwością podaną poniżej: 
a) weryfikacja skuteczności systemu oczyszczania 
powietrza za pomocą pomiaru amoniaku, zapachu i/lub 
pyłu w praktycznych warunkach gospodarstwa i zgodnie 
z określonym protokołem pomiarowym oraz przy 
zastosowaniu metod zawartych w normach EN lub innych 
standardowych metod (ISO, krajowych lub 
międzynarodowych) zapewniających dane o równoważnej 
jakości naukowej. Częstotliwość: raz. 
b) Kontrolowanie skutecznego działania systemu 
oczyszczania powietrza (np. poprzez stałe rejestrowanie 
parametrów operacyjnych lub przy użyciu systemów 
alarmowych). Częstotliwość: codziennie. 

Budynki nie będą wyposażone w systemy 
oczyszczania powietrza ale będzie 
stosowany biologiczny system PLOCHER 
zapobiegający emisji substancji 
złowonnych takich jak amoniak i 
siarkowodór. 

BAT 29 
 
Monitorowanie parametrów 
procesu 
 

W ramach BAT należy monitorować następujące 
parametry procesu co najmniej raz w roku. 
a) Zużycie wody. Rejestrowanie za pomocą np. 
odpowiednich liczników lub faktur. Główne procesy, 
w których zużywana jest woda w pomieszczeniach dla 
zwierząt (sprzątanie pomieszczeń, podawanie paszy itp.) 
mogą być monitorowane oddzielnie. 
b) Zużycie energii elektrycznej. Rejestrowanie za pomocą 
np. odpowiednich liczników lub faktur. Zużycie energii 

Monitoring będzie prowadzony 
systematycznie na podstawie  
przyjętego harmonogramu, tj.:  
- zużycie wody – na podstawie odczytu 
wskazań wodomierza głównego i 
wodomierzy w budynkach produkcyjnych,  
- zużycie energii elektrycznej – na 
podstawie odczytu licznika,  
- zużycie paliwa – na podstawie faktur 
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Konkluzja BAT Wymagania konkluzji BAT Odniesienie do wymagań konkluzji BAT 
elektrycznej w pomieszczeniach dla zwierząt monitoruje się 
oddzielnie od innych zespołów urządzeń znajdujących się 
w gospodarstwie. Można monitorować oddzielnie główne 
procesy, w których zużywana jest energia elektryczna 
w pomieszczeniach dla zwierząt (ogrzewanie, wentylacja, 
oświetlenie itp.). 
c) Zużycie paliwa. Rejestrowanie za pomocą np. 
odpowiednich liczników lub faktur. 
d) Liczba przybywających i ubywających zwierząt, w tym 
w stosownych przypadkach urodzeń i zgonów. 
Rejestrowanie za pomocą np. istniejących rejestrów. 
e) Spożycie paszy. Rejestrowanie za pomocą np. faktur lub 
istniejących rejestrów. 
f) Produkcja obornika. Rejestrowanie za pomocą np. 
istniejących rejestrów. 

zakupu,  
- stan zwierząt – na podstawie rejestrów,  
- spożycie paszy – na podstawie faktur 
zakupu,  
- ilość wytwarzanej gnojowicy – na 
podstawie zużycia wody do pojenia oraz 
rejestrowane na podstawie ilości 
przekazywanej do nawożenia gnojowicy.  
Wszystkie parametry procesu będą 
monitorowane co najmniej raz w roku. 

BAT 30 
 
Emisje amoniaku z pomieszczeń 
dla świń 
 

Aby ograniczyć emisje do powietrza z każdego 
pomieszczenia dla świń, w ramach BAT należy stosować 
jedną z poniższych technik lub ich kombinację: 
a) Jedna z poniższych technik, w których realizuje się co 
najmniej jedną z poniższych zasad: 
(I) zmniejszenie powierzchni emitującej amoniak; 
(II) zwiększenie częstotliwości usuwania gnojowicy 
(obornika) do zewnętrznego zbiornika; 
(III) oddzielenie kału od moczu; 
(IV) utrzymywanie ściółki w stanie czystym i suchym. 
0. W przypadku głębokiego kanału gnojowicowego (w 
przypadku gdy podłoga jest w pełni lub częściowo 
zarusztowana) jedynie w połączeniu z dodatkowym 
środkiem zmniejszającym ryzyko, np.: 
- połączenie technik żywieniowych, 
- system oczyszczania powietrza, 
- zmniejszenie pH gnojowicy, 
- chłodzenie gnojowicy 
1. Dla wszystkich świń: system próżniowy do często 
usuwania gnojowicy (w przypadku gdy podłoga jest w pełni 
lub częściowo rusztowa). 

Stosowany 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 
składniki niezbędne składniki mineralne 
i aminokwasy. 
Gnojowica będzie odprowadzana 
z wykorzystaniem kanałów gnojowicowych 
do 2 zbiorników na gnojowicę, przez 
przepompownię. 
Będzie stosowany biologiczny system 
PLOCHER zapobiegający emisji substancji 
złowonnych takich jak amoniak  
i siarkowodór. 
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2. Dla wszystkich świń: pochyłe ściany w kanale 
z obornikiem (w przypadku gdy podłoga jest w pełni lub 
częściowo rusztowa). 
3. Dla wszystkich świń: zgarniacz obornika do 
częstego usuwania gnojowicy (w przypadku gdy podłoga 
jest w pełni lub częściowo rusztowa). 
4. Dla wszystkich świń: częste usuwanie gnojowicy za 
pomocą spłukiwania (w przypadku gdy podłoga jest w 
pełni lub częściowo rusztowa). 
5. Dla loch luźnych i prośnych oraz dla tuczników: 
mniejszy kanał gnojowicowy (w przypadku gdy podłoga 
jest w części rusztowa). 
6. Dla loch luźnych i prośnych, dla prosiąt 
odsadzonych oraz dla tuczników: podłoga w pełni ścielona 
ściółką (w przypadku podłogi z litego betonu). 
7. Dla loch luźnych, prośnych, dla prosiąt 
odsadzonych oraz dla tuczników: klatki/szałasy 
(w przypadku gdy podłoga jest częściowo rusztowa). 
8. Dla prosiąt odsadzonych oraz dla tuczników: 
legowisko ściółkowane samospławialne (w przypadku 
podłogi z litego betonu). 
9. Dla prosiąt odsadzonych oraz dla tuczników: 
wypukła podłoga i oddzielne kanały na obornik i wodę 
(w przypadku kojców częściowo rusztowych). 
10. Dla loch karmiących: kojce wyłożone ściółką w 
systemie mieszanym (gnojowicowym i obornikowym). 
11. Dla loch luźnych i prośnych: boksy do 
karmienia/leżenia na litej podłodze (w przypadku kojców 
ścielonych ściółką). 
12. Dla loch karmiących: Niecka obornikowa (w 
przypadku gdy podłoga jest w pełni lub częściowo 
rusztowa). 
13. Dla prosiąt odsadzonych i tuczników: gromadzenie 
obornika w wodzie. 
14. Dla tuczników: przenośnik taśmowy gnojowicy o 
przekroju V (w przypadku gdy podłoga jest częściowo 
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rusztowa). 
15. Dla loch karmiących: łączone kanały na wodę i 
obornik (w przypadku gdy podłoga jest w pełni rusztowa). 
16. Dla tuczników: w pełni ścielony ściółką korytarz 
zewnętrzny (w przypadku podłogi z litego betonu). 
b) chłodzenie gnojowicy. 
c) Dla wszystkich świń: wykorzystanie jednego z 
wymienionych poniżej systemów oczyszczania powietrza:  
1. Płuczka kwaśna mokra;  
2. Dwu- lub trzystopniowy system oczyszczania powietrza;  
3. Płuczka biologiczna (lub biofiltr ze zraszanym złożem). 
d) Dla wszystkich świń: zakwaszanie gnojowicy. 
e) Dla tuczników: stosowanie pływających kulek w kanale 
obornika. 

BAT 31 
 
Emisje amoniaku z pomieszczeń 
dla drobiu 
 

Nie obowiązuje w odniesieniu do planowanego 
przedsięwzięcia 

Nie obowiązuje w odniesieniu  
do planowanego przedsięwzięcia 

BAT 32 
 
Emisje amoniaku z pomieszczeń 
dla brojlerów 
 

Nie obowiązuje w odniesieniu do planowanego 
przedsięwzięcia 

Nie obowiązuje w odniesieniu  
do planowanego przedsięwzięcia 

BAT 33 
 
Emisje amoniaku z pomieszczeń 
dla kaczek 
 

Nie obowiązuje w odniesieniu do planowanego 
przedsięwzięcia 

Nie obowiązuje w odniesieniu do 
planowanego przedsięwzięcia 

 

BAT 34 
 
Emisje amoniaku z pomieszczeń 
dla indyków 
 

Nie obowiązuje w odniesieniu do planowanego 
przedsięwzięcia 

Nie obowiązuje w odniesieniu  
do planowanego przedsięwzięcia 
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14 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 

W tabeli poniżej przedstawiono propozycję emisji dopuszczalnej  

dla amoniaku, z uwzględnieniem emisji granicznej BAT-AEL dla obliczeń 

wykonanych w Raporcie OOŚ.  

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 Raporcie OOŚ. 
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Tabela 60 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) 

1720 
brak emisji 
granicznej 

0 3,9 6708 3085,7 - 

warchlaki 1815 0,1-2,6 182-4719 1,4 2541 1168,9 0,6 

SUMA DLA 
BUDYNKU NR 1 

3631 -  220-5257   9460,2 4351,8 - 

knury 4 
brak emisji 
granicznej 

0 3,1 0 0 

1,0 

- 

lochy remontowe 38 02-2,7 8-103 2,2 83,6 38,5 1,0 

lochy w strefie 
krycia i prośne 

236 0,2-2,7 47-637 2,2 519,2 238,8 1,0 

SUMA DLA 
BUDYNKU NR 2 

278   762   602,8 277,3 1,0 

warchlaki 390 0,1-2,6 39-1014 1,4 546 251,2 

1,1 

0,6 

tuczniki 415 5,65 2345 3,5 1452,5 668,2 1,6 

SUMA DLA 
POJEDYNCZEGO

BUDYNKU 
TUCZARNI 

805  - 39-3359  - 1998,5 919,4 - 

RAZEM -   - 259-9378  - 12061,5 5548,5 -  - 

*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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15 POWIĄZANIA Z INNYMI PRZEDSIĘWZIĘCIAMI, 

W SZCZEGÓLNOŚCI KUMULOWANIA SIĘ ODDZIAŁYWAŃ 

PRZEDSIĘWZIĘĆ REALIZOWANYCH, ZREALIZOWANYCH LUB 

PLANOWANYCH, DLA KTÓRYCH WYDANO DECYZJĘ 

O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH, ZNAJDUJĄCYCH 

SIĘ NA TERENIE, NA KTÓRYM PLANUJE SIĘ REALIZACJĘ 

PRZEDSIĘWZIĘCIA, ORAZ W OBSZARZE ODDZIAŁYWANIA 

PRZEDSIĘWZIĘCIA LUB KTÓRYCH ODDZIAŁYWANIA MIESZCZĄ 

SIĘ W OBSZARZE ODDZIAŁYWANIA PLANOWANEGO 

PRZEDSIĘWZIĘCIA W ZAKRESIE, W JAKIM ICH 

ODDZIAŁYWANIA MOGĄ PROWADZIĆ DO SKUMULOWANIA 

ODDZIAŁYWAŃ Z PLANOWANYM PRZEDSIĘWZIĘCIEM 

Teren, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia jest terenem  

po istniejącej fermie trzody chlewnej, znajduje się w otoczeniu lasów.  

W niniejszym Raporcie uwzględniono elementy zarówno istniejące, 

będące w trakcie realizacji, jak i planowane, mogące mieć wpływ  

na poszczególne elementy środowiska bądź środowiska, jako całości. 

W sąsiedztwie przedsięwzięcia nie istnieją przedsięwzięcia 

zrealizowane, realizowane lub planowane, które mogłyby prowadzić  

do oddziaływania skumulowanego. 

16 OPIS METOD PROGNOZOWANIA ZASTOSOWANYCH PRZEZ 

WNIOSKODAWCĘ 

Opracowanie Raportu oddziaływania na środowisko poprzedzono liczne 

wizje terenu przeznaczonego pod przedsięwzięcie. Wraz z Wnioskodawcą, 

technologiem, projektantem i kierowaniem budowy omówiono możliwości 

techniczne dla realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia. 

Podczas oceny wpływu przedsięwzięcia na środowisko zastosowano 

dostępne metody interpretacji zaprojektowanych rozwiązań 

technologicznych. W określeniu zużycia wody, emisji ścieków i odpadów, 

a także oddziaływania przedsięwzięcia w tym zakresie na środowisko 

wykorzystano metodę szacowania na podstawie dotychczasowych 
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doświadczeń Wnioskodawcy, założeń projektowych i kart charakterystyki 

planowanych do zainstalowania urządzeń. 

W zakresie analizy oddziaływania na powietrze wykorzystano metodę 

symulacji komputerowej za pomocą programu komputerowego Operat FB. 

Emitory oraz rozkład imisji zostały przedstawione graficznie na 

mapach. Przedstawienie zagadnień w formie kartograficznej, w skali 

odpowiadającej przedmiotowi i szczegółowości analizowanych w Raporcie 

zagadnień miało na celu zobrazowanie przeprowadzonych analiz 

oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. 

Przewidywane oddziaływanie na klimat akustyczny określono za 

pomocą programu SON2 pracującego na algorytmie zgodnym z normą 

PN ISO 9613-2 „Akustyka - Tłumienie dźwięku podczas propagacji  

w przestrzeni otwartej, Ogólna metoda obliczenia”. 

Poziom mocy akustycznej poszczególnych źródeł określono na 

podstawie informacji od Wnioskodawcy instrukcji ITB 311 „Metoda 

prognozowania hałasu emitowanego z obszarów dużych źródeł 

powierzchniowych” wskazanej w instrukcji ITB nr 338/2008 jako właściwa 

dla obliczania ruchu z niewielką prędkością oraz danych literaturowych. 

Uwzględniając emitory punktowe, liniowe i kubaturowe 

odzwierciedlające pracę maszyn i urządzeń oraz ekrany akustyczne, 

przeprowadzono symulację z wykorzystaniem programu SON2. Za pomocą 

programu Mapy kompatybilnego z programem SON2 wygenerowano 

graficzne przedstawienie wyników obliczeń przeprowadzonych przez program 

SON2. Przy pomocy programu AutoCad wykonano załączniki graficzne 

przedstawiające rozkład przestrzenny izofon hałasu oraz izolinie stężeń 

średniorocznych i maksymalnych. 
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17 OPIS PRZEWIDYWANYCH ZNACZĄCYCH ODDZIAŁYWAŃ 

PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO, 

OBEJMUJĄCY BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, WTÓRNE, 

SKUMULOWANE, KRÓTKO-, ŚREDNIO- I DŁUGOTERMINOWE, 

STAŁE I CHWILOWE ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO, 

WYNIKAJĄCE Z ISTNIENIA PRZEDSIĘWZIĘCIA, 

WYKORZYSTYWANIA ZASOBÓW ŚRODOWISKA, EMISJI 

W tabeli poniżej zostały przeanalizowane możliwe oddziaływania 

przedsięwzięcia na poszczególne elementy środowiska. 

Poniżej przedstawiono spis skrótów stosowanych w tabelach 

oddziaływań: 

 1 - oddziaływanie dodatnie,  
-1 - oddziaływanie ujemne, 

 0 - brak oddziaływań, 

Z – znaczące, 
N – nieznaczące, 

K – krótkoterminowe, 

Ś – średnioterminowe, 

D – długoterminowe, 
St – stałe, 

Ch – chwilowe, 

B – bezpośrednie, 

P – pośrednie, 

W – wtórne, 
S – skumulowane, 

Od – odwracalne, 

No – nieodwracalne. 

Tabela 61 Matryca przewidywanych oddziaływań etapu eksploatacji przedsięwzięcia 

Element 
środowiska 

Oddziaływanie 
wynikające z: 

Etap realizacji 

Z N K Ś D St Ch B P W S Od No 

Ludzie 

Istnienia * 0 0 0 * * 0 * * * * 0 * 

Wykorzystania zasobów 
środowiska 0 * 0 0 * * 0 * * 0 0 0 * 

Emisji 0 * 0 0 * * 0 * 0 0 0 0 * 

Dobra materialne 

Istnienia 
przedsięwzięcia * 0 0 0 * * 0 * * 0 0 0 * 

Wykorzystania zasobów 
środowiska * 0 0 0 * * 0 * * 0 0 0 * 
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Element 
środowiska 

Oddziaływanie 
wynikające z: 

Etap realizacji 

Z N K Ś D St Ch B P W S Od No 

Emisji 0 * 0 0 * * 0 * * 0 0 0 * 

Zwierzęta i 
rośliny, w tym 
chronione w 

ramach Natura 
2000 

Istnienia 
przedsięwzięcia * * 0 0 * * 0 * * 0 0 0 * 

Wykorzystania zasobów 
środowiska 0 * 0 0 * * 0 * 0 0 0 0 * 

Emisji 0 * * 0 0 0 * * * 0 0 * 0 

Wody podziemne 

Istnienia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Wykorzystania zasobów 
środowiska 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Emisji 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Wody 
powierzchniowe 

Istnienia 
przedsięwzięcia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Wykorzystania zasobów 
środowiska 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Emisji 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Powietrze 

Istnienia 
przedsięwzięcia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Wykorzystania zasobów 
środowiska 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Emisji 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 

Klimat akustyczny 

Istnienia 
przedsięwzięcia 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Wykorzystania zasobów 
środowiska 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Emisji 0 * 0 0 * * 0 0 * 0 0 0 * 

Krajobraz 

Istnienia 
przedsięwzięcia 0 * 0 0 * * 0 0 * 0 0 0 * 

Wykorzystania zasobów 
środowiska 0 * 0 0 * * 0 0 * 0 0 0 * 

Emisji 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Zabytki i krajobraz 
kulturowy 

Istnienia 
przedsięwzięcia 0 * * 0 0 0 * * 0 0 0 0 * 

Wykorzystania zasobów 
środowiska 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Emisji 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Powierzchnia 
terenu, w tym 

gleba 

Istnienia 0 * 0 0 * * 0 * 0 0 0 0 * 

Wykorzystania zasobów 
środowiska 0 * 0 0 * * 0 * 0 0 0 0 * 

Emisji 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Przeprowadzona analiza wykazała brak znaczących oddziaływań 

planowanego przedsięwzięcia na poszczególne komponenty środowiska. 

Wszelkie oddziaływania związane z realizacją planowanego 

przedsięwzięcia będą mieścić się w granicach określonych obowiązującymi 

aktami prawnymi (emisja hałasu, zanieczyszczeń do powietrza, postępowanie 

z gnojowicą, odpadami, pobór wody). 

17.1 Oddziaływania wynikające z istnienia przedsięwzięcia 

Planowane przedsięwzięcie będzie zlokalizowane na terenie już w chwili 

obecnej w znacznym stopniu przekształconym antropogenicznie.  

Na analizowanym terenie nie występują cenne przyrodniczo siedliska 

grzybów, roślin ani zwierząt. Realizacja przedsięwzięcia nie będzie przyczyną 

wystąpienia znaczących oddziaływań, co zostało wykazane w obliczeniach 

oraz analizach wpływu inwestycji na środowisko. 

17.2 Oddziaływania wynikające z wykorzystywania zasobów 

środowiska 

Wykorzystanie zasobów środowiska wynikające z planowanego 

przedsięwzięcia ograniczone będzie do poboru wody w ilości 31,5 

tys. m3/rok.  

Biorąc pod uwagę zasoby wód podziemnych dostępne  

do zagospodarowania w obrębie JCWPd nr 87, w ilości 95 577 440 m3/rok, 

pobór wody na potrzeby funkcjonowania planowanego Gospodarstwa będą 

stanowić ok. 0,04% zasobów (przy obecnym wykorzystaniu na poziomie 

20%), a co za tym idzie przedsięwzięcie nie będzie w sposób znaczący 

wykorzystywać dostępnych zasobów wód podziemnych. 

Na terenie planowanego przedsięwzięcia nie jest planowana budowa 

kotłowni, w związku z tym nie będą wykorzystywane inne zasoby środowiska 

(drewno, węgiel, gaz ziemny etc.). 
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17.3 Oddziaływania wynikające z emisji 

Znaczące oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko 

wynikające z emisji nie będą występować. 

Planowana inwestycja generować będzie emisje z chowu i hodowli 

trzody chlewnej, w wyniku której do atmosfery będą trafiały m.in.: amoniak, 

siarkowodór oraz pył zawieszony, emisje pyłów z silosów paszowych, emisje 

niezorganizowane ze środków transportu. 

Z przedstawionej w raporcie analizy wynika, że poza terenem,                       

do którego Inwestor posiada tytuł prawny emisja zanieczyszczeń nie będzie 

powodowała przekroczeń standardów jakości powietrza atmosferycznego. 

Z przedstawionej w niniejszym raporcie analizy emisji hałasu                        

do środowiska wynika, iż najbliższe obszary, które podlegają ochronie 

akustycznej nie będą narażone na przekroczenia obowiązujących norm 

określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 

r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku  

(t.j.: Dz.U. 2014 poz. 112 z późn. zm.). 

Proces technologiczny planowanego przedsięwzięcia nie będzie 

generował znaczących ilości ścieków. Odchody będą stanowiły nawóz              

do stosowania na polach. 

Ścieki bytowe będą odprowadzane do szczelnych zbiorników 

bezodpływowych, a następnie taborem asenizacyjnym transportowane                  

do oczyszczalni ścieków. 

Powstawanie odpadów nie będzie generować znaczących oddziaływań 

na środowisko. Odpady będą gromadzone na szczelnym podłożu, 

w pojemnikach lub kontenerach. Będą odbierane przez specjalistyczne firmy 

posiadające pozwolenia na transport, odzysk lub unieszkodliwianie odpadów. 
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18 WSKAZANIE, CZY DLA PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA 

JEST KONIECZNE USTANOWIENIE OBSZARU OGRANICZONEGO 

UŻYTKOWANIA, O KTÓRYM MOWA W USTAWIE Z DNIA 

27 KWIETNIA 2001 R. - PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA 

Z uwagi na brak przekroczeń standardów jakości środowiska (wartości 

odniesienia lub dopuszczalnych w powietrzu atmosferycznym oraz 

dopuszczalnych poziomów hałasu) poza terenem Gospodarstwa, nie 

przewiduje się potrzeby ustanowienia obszaru ograniczonego użytkowania. 

19 ANALIZA MOŻLIWYCH KONFLIKTÓW SPOŁECZNYCH 

ZWIĄZANYCH Z PLANOWANYM PRZEDSIĘWZIĘCIEM 

Przedmiotowe przedsięwzięcie polegające na hodowli trzody chlewnej, 

zgodnie z danymi przedstawionymi w przedmiotowym raporcie oraz 

wykonanymi na ich podstawie analizami nie będzie znacząco oddziaływać na 

żaden komponent środowiska.  

Teren na którym ma być zrealizowana inwestycja jest terenem, na 

którym od lat była prowadzona produkcja trzody chlewnej. Chów i hodowla 

zwierząt będzie prowadzona właśnie na działkach o takiej lokalizacji  

i przeznaczeniu.  

Około rok temu Wnioskodawca planował realizację w tej samej 

lokalizacji instytutu hodowlano-dydaktycznego z biogazownią  

dla 1944,54 DJP. 

Po zakończeniu obecnie planowanego procesu inwestycyjnego 

maksymalna obsada na terenie przedmiotowego zespołu inwentarskiego 

wyniesie po realizacji całości inwestycji 633,45 DJP trzody chlewnej.  

Zakres przedsięwzięcia w wariancie alternatywnym jest o wiele 

większy, aniżeli w wariancie proponowanym przez Wnioskodawcę, stąd 

emisje wprowadzane do środowiska podczas funkcjonowania wariantu 

alternatywnego będą wyższe, aniżeli w wariancie proponowanym przez 

Wnioskodawcę. Zaznaczyć należy, że zarówno dla wariantu rozpatrywanego 

w niniejszym Raporcie jako proponowanego przez Wnioskodawcę jak i dla 

wariantu alternatywnego wszystkie normy  środowiska będą dotrzymane. 
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Inwestycja planowana rok temu, jako instytutu hodowlano-badawczy 

spotkała się z nieprzychylnością ze strony głównie dwóch osób 

zamieszkujących okresowo na terenie Gminy Chotcza i Gminy sąsiedniej. 

W wyniku skarg Urząd Gminy Chotcza organizował kolejne spotkania 

ze społecznością. Ostatecznie na teren Gminy została sprowadzona telewizja, 

która w negatywnym i nieprawdziwym świetle, wg Wnioskodawcy, 

przedstawiła planowaną inwestycję. W wyniku emisji programu telewizyjnego 

dotyczącego inwestycji oraz zniszczeniu wizerunku Wnioskodawcy, 

zrezygnował on z realizacji planowanego instytutu hodowlano-badawczego. 

Wnioskodawcy zależało na nieeskalowaniu konfliktu.  

Po analizie stanu istniejącego Gospodarstwa, Wnioskodawca ograniczył 

obsadę o ok. 78 % i zakres przedsięwzięcia o ok. 85 %. Postanowił 

wykorzystać tylko obiekty inwentarskie istniejące i uzupełnić je niezbędną 

infrastrukturą. Wnioskodawcy zależy na funkcjonowaniu Gospodarstwa                 

w zgodzie z mieszkańcami gminy Chotcza, dlatego podejmie szereg działań 

mających na celu minimalizację emisji do środowiska i wyeliminowanie 

uciążliwości zapachowej, gdyż największe obawy mieszkańców zwykle wiążą 

się z uciążliwością odorową. 

W celu wyeliminowania uciążliwości odorowej, Wnioskodawca będzie 

stosował system Plocher, który redukuje stężenia emisji amoniaku w chlewni 

średnio o ok. 54 % i siarkowodoru o ok. 66 %.  

System Plocher, którym 1 raz w tygodniu będą opryskiwane wszystkie 

ściany i podłogi w budynkach inwentarskich jest na bazie melasy lub 

węglanu wapnia i uaktywnia bakterie tlenowe. W tlenowym środowisku 

zmniejsza się liczebność bakterii beztlenowych. Dochodzi wówczas do 

skompostowania ich pozostałości bez jakichkolwiek pozostałości. 

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 – rozdział nr 7.6.2.1. 
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Na podstawie obliczeń i wskazanych powyżej rysunków z izoliniami 

stężeń odczuwalnych dla siarkowodoru stwierdzono, że poza terenem 

Gospodarstwa nie będą występować odory o wartościach przekraczających 

próg wyczuwalności. 

Zastosowanie systemu Plocher ogranicza wpływ na emisję 

zanieczyszczeń do powietrza, zanieczyszczenie gleby i wód gruntowych. 

Przy wykorzystaniu systemu Plocher Wnioskodawca będzie wytwarzał 

własny, wysokowartościowy nawóz naturalny – Plocher - płynny humus 

w postaci tlenowej gnojowicy. Taki nawóz będzie w naturalny sposób 

uaktywniał życie biologiczne w glebie. 

Ponadto Wnioskodawca będzie stosował: 

• zamknięte zbiorniki na gnojowicę, 

• aplikator doglebowy podczas aplikacji gnojowicy na polach, 

Lokalizacja fermy jest w otoczeniu lasu stanowiącego strefę izolacyjną  

i ochronną. 

Przeprowadzone w raporcie obliczenia stężeń amoniaku  

i siarkowodoru, które są wskaźnikowymi odorantami dla obiektów 

inwentarskich nie wykazały przekroczenia dopuszczalnych stężeń tych 

substancji w powietrzu, poza granicami przedsięwzięcia.  

Użycie systemu Plocher, mającemu wyeliminować odory ma na celu 

przede wszystkim brak konfliktów społecznych i dobro wspólne 

mieszkańców. Wnioskodawcy zależy na dobrych stosunkach społecznych. 

Wnioskodawca przedsięwziął wszelkie działania techniczno-

technologiczne, opisane w niniejszym Raporcie, w celu eliminacji konfliktów 

społecznych. Na ewentualne merytoryczne zarzuty społeczeństwa będzie 

odpowiadał, mając na celu ustalenie wspólnych warunków korzystania  

z przestrzeni. 

Na podstawie Konwencji z Aarhus i Ustawy o udostępnianiu informacji 

o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska 

oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. 2019 r., poz. 1712  

z późn. zm.), społeczeństwo będzie uczestniczyć w konsultacjach społecznych 
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i będzie informowane o kolejnych krokach administracyjnych, realizowanych 

w procesie pozyskiwania  decyzji środowiskowej.  

Wymiana informacji pomiędzy Wnioskodawcą, a społeczeństwem jest 

podstawowym warunkiem realizacji założeń Konwencji o dostępie  

do informacji, udziale społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz dostępie 

do wymiaru sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska z Aarhus  

z 1998 r. 

20 PRZEDSTAWIENIE PROPOZYCJI MONITORINGU 

ODDZIAŁYWANIA PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA NA 

ETAPIE JEGO BUDOWY I EKSPLOATACJI LUB UŻYTKOWANIA, 

W SZCZEGÓLNOŚCI NA FORMY OCHRONY PRZYRODY, 

O KTÓRYCH MOWA W ART. 6 UST. 1 USTAWY Z DNIA 16 

KWIETNIA 2004 R. O OCHRONIE PRZYRODY, W TYM NA CELE 

I PRZEDMIOT OCHRONY OBSZARU NATURA 2000, ORAZ 

CIĄGŁOŚĆ ŁĄCZĄCYCH JE KORYTARZY EKOLOGICZNYCH, 

ORAZ INFORMACJE O DOSTĘPNYCH WYNIKACH INNEGO 

MONITORINGU, KTÓRE MOGĄ MIEĆ ZNACZENIE DLA 

USTALENIA OBOWIĄZKÓW W TYM ZAKRESIE 

20.1 Monitoring powietrza 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 16 grudnia 2019 r. 

w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie 

wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów 

ilości pobieranej wody (Dz. U. z 2019 r. poz. 2455 z późn. zm.), żadne ze 

źródeł emisji na terenie Gospodarstwa nie wymaga prowadzenia okresowych 

ani ciągłych pomiarów emisji do powietrza. 

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 
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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 zakresie gazów lub pyłów 

wprowadzanych do powietrza oraz proponowany zakres, metodykę i sposób 

wykonywania tych pomiarów. 

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 

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; 
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 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.  

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 lub szczytowa), 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. 
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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 oraz proponowany zakres, 

metodykę i sposób wykonywania tych pomiarów. Proponuje się przyjęcie 

rozwiązania polegającego na obliczaniu wielkości emisji amoniaku wskazanej 

w BAT 25. Poniżej przedstawiono proponowaną procedurę monitorowania 

procesów technologicznych w zakresie ewidencjonowania wielkości emisji 

amoniaku (BAT 25). 

Tabela 62 Procedura monitorowania procesów technologicznych w zakresie 
ewidencjonowania wielkości emisji amoniaku 

BAT 25 
 

Monitorowanie emisji 
i parametrów procesu 

 

W ramach BAT należy 
monitorować emisje amoniaku do 
powietrza przy użyciu jednej z 
następujących technik co najmniej z 
częstotliwością podaną poniżej. 

a) oszacowanie z 
zastosowaniem bilansu masowego w 
oparciu o wydalanie i całkowitą 
zawartość azotu (lub całkowitego 
azotu amonowego) na każdym etapie 
stosowania obornika. Częstotliwość: 
raz w roku dla każdej kategorii 
zwierząt. 

b) oszacowanie za 
pomocą pomiaru stężenia amoniaku 
i współczynnika wentylacji przy 
zastosowaniu norm ISO, krajowych 
lub międzynarodowych 
standardowych metod lub innych 
metod zapewniających dane 
o równoważnej jakości naukowej. 

Częstotliwość: za każdym 
razem, gdy zachodzą istotne zmiany 
co najmniej jednego z następujących 
parametrów: rodzaj zwierząt 
utrzymywanych w gospodarstwie; 
pomieszczenia dla zwierząt. (Ma 
zastosowanie wyłącznie w 
odniesieniu do emisji z każdego 
budynku dla zwierząt. Nie ma 
zastosowania scentralizowanych 
systemów oczyszczania powietrza. 
W takim przypadku ma zastosowanie 
BAT 28. Ze względu na koszty 
pomiarów technika ta może nie mieć 
ogólnego zastosowania.) 

c) szacunki z wykorzystaniem 
wskaźników emisji. Częstotliwość: raz 
w roku dla każdej kategorii zwierząt. 

Emisja amoniaku do 
powietrza będzie 
monitorowana 
z wykorzystaniem 
oszacowania 
z zastosowaniem bilansu 
masowego w oparciu 
o wydalanie i całkowitą 
zawartość azotu (lub 
całkowitego azotu 
amonowego) na każdym 
etapie stosowania obornika 
z częstotliwością raz do 
roku. 
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Na podstawie „Wytycznych dotyczących praktycznego zastosowania 

Konkluzji BAT w zakresie intensywnego chowu drobiu i świń: część 2 

Instalacje do chowu świń”, NFOŚiGW z 2017 r.  proponuje się zastosowanie 

przyjęcie rozwiązania polegającego na obliczaniu wielkości emisji amoniaku 

według poniższego schematu (obliczenia przykładowe wykonano dla 

przypadku przytoczonego w ww Wytycznych, będącego podstawą określenia 

ilości wydalanego azotu): 

Jak ustalono wcześniej ilość wydalonego wraz z odchodami azotu 

wyniosła 131,1 Mg N –43,3 Mg N = 87,8Mg N. 

Przyjęto, że straty azotu w formie gazowego amoniaku z chlewni 

wyniosą -12%.  

Dlatego też z 87,8Mg N, 10,5Mg N ulegnie emisji do powietrza.  

Do przechowywania zostanie przekazanego 77,3Mg N (87,8Mg –10,5Mg 

= 77,3Mg).  

Ponadto przyjęto, że straty azotu w formie gazowego amoniaku  

z przechowywania wyniosą -2%, czyli 1,55Mg.  

Łączne straty azotu z chlewni i z miejsc przechowywania gnojowicy 

wyniosą 12,05Mg/r.  

W stosunku do ilości azotu pobranego z paszą stanowi to 9,2% strat.  

Wyliczony wskaźnik Sn= 9,2.12,05Mg N / 131,1Mg N x 100 = 9,2% 

Posługując się poniższym wzorem można ustalić wielkości emisji 

amoniaku do powietrza. 

Emisja amoniaku  

ENH3=∑GiP×UiB6,25×100×SN×1714 

Emisja amoniaku: 

ENH3=5238000  

kg×0,15646,25×100×9,2×1714=14643 kg819200kg  

roczne zużycie białka / 5238000kg (∑GiP) roczne zużycie paszy = 

0,1564(UiB) 

Podstawą wyliczeń emisji amoniaku jest masa atomowa azotu  

i wodoru: 

-masa atomowa azotu 14- 

masa atomowa wodoru 1. 
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Stąd też NH3= 14 + (3 x 1) = 17 

Wyliczenie wielkość emisji amoniaku można określić z proporcji: 

14 kg N znajduje się w 17 kg NH 312 050 kgN znajduje się w x kg NH3x =  

= 14 632 kg NH3 

20.2 Monitoring wody i ścieków 

Monitoring wody 

Ilość pobieranej wody będzie określana na podstawie wskazań 

wodomierza zainstalowanego w szachcie studziennym ujęcia wody oraz  

w budynkach produkcyjnych. 

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). 

W analizowanym przypadku woda przeznaczona do celów spożywczych 

zatrudnionych na terenie Gospodarstwa pracowników nie będzie pochodziła 

z własnego ujęcia wody – będzie to zakupywana woda butelkowana. 

W związku z powyższym monitoring jakościowy wody nie będzie 

prowadzony. 
 

Monitoring ilości ścieków bytowych 

Ścieki bytowe będą odprowadzane do szczelnych zbiorników 

bezodpływowych, a następnie odbierane przez wozy asenizacyjne 

i transportowane do oczyszczalni ścieków. 

Ilość wytwarzanych ścieków będzie określana na podstawie objętości 

ścieków wywożonych transportem asenizacyjnym do oczyszczalni ścieków 

w Lipsku. 
 

Monitoring ilości ścieków z mycia kojców 

Monitoring ilości ścieków z mycia kojców będzie prowadzony w sposób 

pośredni, na podstawie ilości zużytej na ten cel wody. Odczyt ilości zużytej 

wody będzie prowadzony na podstawie wskazań wodomierza w budynkach 

produkcyjnych. 
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20.3 Monitoring odpadów 

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 12 grudnia 2012 roku o odpadach 

(tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 150 z późn. zm.), posiadacz odpadów ma obowiązek 

prowadzenia ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów innych, niż 

komunalne zgodnie z przyjętym katalogiem odpadów – rozporządzenie 

Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 roku w sprawie katalogu odpadów 

(Dz. U. 2020 r., poz. 10). 

Ewidencja odpadów będzie prowadzona zgodnie z ustawą o odpadach, 

na podstawie dokumentów: 

– kart ewidencji odpadów, prowadzonych odrębnie dla każdego odpadu, 

– kart przekazania odpadów. 

Dokumenty ewidencji będą gromadzone i przetrzymywane w formie 

elektronicznej. Wnioskodawca jest zobowiązany sporządzić zestawienie 

danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz 

o instalacjach służących do odzysku odpadów, a zbiorcze zestawienie 

przekazywać Marszałkowi Województwa Mazowieckiego w terminie do  

15 marca za poprzedni rok kalendarzowy. 

20.4 Monitoring hałasu 

Na podstawie przeprowadzonej analizy wpływu hałasu na środowisko 

oraz otrzymanych wyników stwierdzić można, że hałas emitowany z terenu 

Inwestycji nie będzie powodował przekroczeń wartości dopuszczalnych norm 

hałasu na granicy terenu przedsięwzięcia. Tereny chronione akustycznie 

zlokalizowane na kierunku południowo – zachodnim od terenu 

przedsięwzięcia również nie będą narażone na ponadnormatywne 

oddziaływania. 

Imisja hałasu w punktach obliczeniowych na granicy terenu osiąga 

wartości niższe od dopuszczalnych poziomów zawartych w rozporządzeniu 

Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 roku w sprawie dopuszczalnych 

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

Dodatkowo przeprowadzona analiza akustyczna z uwzględnieniem tła 
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akustycznego w wysokości 40 dB dla pory dnia i nocy wykazała, że imisja 

hałasu również jest poniżej wartości dopuszczalnych.  

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 16 grudnia 2019 r. 

w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie 

wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów 

ilości pobieranej wody (Dz. U. z 2019 r. poz. 2455 z późn. zm.), monitoring 

hałasu będzie prowadzony raz na 2 lata w wyznaczonych punktach 

badawczych. 

21 WSKAZANIE TRUDNOŚCI WYNIKAJĄCYCH Z NIEDOSTATKÓW 

TECHNIKI LUB LUK WE WSPÓŁCZESNEJ WIEDZY, JAKIE 

NAPOTKANO, OPRACOWUJĄC RAPORT 

Przy opracowywaniu Raportu nie napotkano na trudności wynikające 

z niedostatków współczesnej techniki oraz luk we współczesnej wiedzy. 
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22 STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM 

INFORMACJI ZAWARTYCH W RAPORCIE 

Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na 

chowie i hodowli trzody chlewnej w cyklu zamkniętym w m. Chotcza – 

Józefów został wykonany w celu uzyskania decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach. 

Przedsięwzięcie obejmuje działki nr ewid.: 1065/1, 1066, 1105/1, 

1109, 1110/1, 1111/1, 1111/2, 1108/2, 1107/2, 1106, 1064/1, 1065/2, 

1064/4, 1104, 1103, 1102, 1101/1, 1100/1, 1112, 1113/1 obręb Chotcza-

Józefów gm. Chotcza, powiat lipski, woj. mazowieckie. 

Przedsięwzięcie będzie polegało na chowie i hodowli trzody chlewnej w 

cyklu zamkniętym dla 7127 stanowisk, tj. 633,45 DJP oraz budowie 2 

zbiorników na gnojowicę o pojemności 2 500 m3 każdy, zaplecza socjalnego 

oraz łącznika dla dwóch budynków – budynku porodówki i budynku loch 

prośnych, utwardzenia dróg dojazdowych. 

Przewiduje się zabudowę o powierzchni nie przekraczającej 5000 m2. 

Teren przedsięwzięcia jest zlokalizowany w Obszarze Chronionego Krajobrazu 

„Solec nad Wisłą”. 

Pomimo, iż przedsięwzięcie jest planowane w graniach Obszaru 

Chronionego Krajobrazu „Solec nad Wisłą” to zgodnie z § 3 ust. 1 pkt  

2 rozporządzenia nr 44 Wojewody Mazowieckiego z dnia 5 maja 2005 r.  

w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Solec nad Wisłą (Dz. Urz.  

Woj. Maz. z 2005 r., Nr 105, poz. 2951) w Obszarze tym zapis art. § 3 ust. 2 

nie zakazuje, realizacji przedsięwzięć służących obsłudze ruchu 

komunikacyjnego, turystyki oraz przedsięwzięć bezpośrednio związanych 

 z rolnictwem i przemysłem spożywczym. 

Dla terenu przedsięwzięcia brak jest Miejscowego Planu 

Zagospodarowania Przestrzennego. Wg pisma Urzędu Gminy Chotcza,  

w nieobowiązującym planie zagospodarowania przestrzennego ww. działki 

miały przeznaczenie usługowo - produkcyjno - rolne. Obowiązujące studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Chotcza 

nie zmienia przeznaczenia dla przedmiotowych działek. 
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Omawiany obszar charakteryzuje się specyficznym krajobrazem. Jest 

to teren po byłym Państwowym Gospodarstwie Rolnym (PGR), otoczony 

lasami, ogrodzony betonowym płotem wysokości ok. 2 m.  

Dojazd do Gospodarstwa odbywać się będzie z drogi powiatowej,  

od strony zachodniej. Wnioskodawca przewidział 2 wjazdy na teren fermy: 

− wjazd „czysty” do transportu zwierząt i paszy, 

− wjazd „brudny” - do transportu gnojowicy, odpadów w tym sztuk padłych 

oraz ścieków. 

Otoczenie przedsięwzięcia stanowią w większości tereny leśne,  

od południa - pola uprawne. 

Najbliższa zabudowa zakwalifikowana do zabudowy zagrodowej 

oddalona jest od granicy skrajnej działki inwestycyjnej o ok. 180 m, 

natomiast od budynków inwentarskich o ok. 370 m – działka nr  

ewid. 1170/1. 

Na terenie przedsięwzięcia nie znajdują się zabytki chronione na 

podstawie ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece 

nad zabytkami Przedsięwzięcie będzie polegało na do chowie i hodowli trzody 

chlewnej w cyklu zamkniętym w systemie rusztowym dla 7127 stanowisk, tj. 

633,45 DJP.  

W ramach przedsięwzięcia planowane jest: 

1) Zaadaptowanie istniejącego budynku na potrzeby porodówki - 

budynek nr 1, 

2) Zaadoptowanie istniejącego budynku na budynek loch prośnych – 

budynek nr 2, 

3) Zaadaptowanie istniejących 4 budynków na cele hodowli tuczników – 

budynki nr 3,4,5,6, 

Wraz z niezbędną infrastrukturą w tym: 

4) Budowa 2 zbiorników na gnojowicę o pojemności ok. 2500 m3 każdy i 

suchą przepompownią– obiekt nr 8, 

5) Budowa silosów paszowych dla karmienia na mokro dla celów obsługi 

budynku nr 1 i nr 2: 2 silosy paszowe na serwatkę o pojemności ok. 24 

m3 oraz 5 silosów paszowych o pojemności ok. 9 m3 - obiekt nr 7b, 



Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na chowie i hodowli 
trzody chlewnej w cyklu zamkniętym w m. Chotcza - Józefów 

 

 

269 

6) Budowa kuchni paszowej dla karmienia na mokro – obiekt nr 7,  

w hali namiotowej wraz z 2 silosami na paszę płynną o pojemności 24 

m3 i 3 silosami na paszę suchą o pojemności 9m3  obiekt nr 7a - dla 

obsługi tuczarni –– budynków nr 3,4,5,6, 

7) Montaż wagi najazdowej – obiekt nr 10, 

8) Zaadaptowanie istniejącego budynku na cele biura, obiekt nr 9, 

9) Uruchomienie silosu krytego na ziarno kiszone o wymiarach ok. 

37,5x68,5 m – obiekt nr 13, 

10) Budowa łącznika pomiędzy porodówką a pomieszczeniem 

socjalnym, 

11) Budowa łącznika pomiędzy budynkami tuczarni. 

Wszystkie zwierzęta będą karmione na mokro.  

Woda na potrzeby technologiczne i sanitarne w gospodarstwie 

pobierana będzie z istniejącego ujęcia wody o zatwierdzonych zasobach 

eksploatacyjnych przez Urząd Wojewódzki w Radomiu decyzją nr GT VIII-

8530/24/76 z dnia 27.10.1976 r. w ilości 23,2 m3/h przy depresji S = 9,7 m 

w kat. B Ścieki socjalne będą odprowadzane do 3 bezodpływowych 

zbiorników o pojemności: 2 zbiorniki po ok. 3 m3, 1 zbiornik o pojemności 

ok. 10 m3. 

Po zakończonym cyklu chowu, pomieszczenia będą opróżniane  

z nagromadzonej gnojowicy i myte czystą wodą bez użycia detergentów. 

Mycie prowadzone będzie przy użyciu urządzenia ciśnieniowego. Odcieki 

kanalizacją wewnętrzną dostawać się będą do kanałów. Gnojowica oraz wody 

popłuczne będą przekazywane do nawożenia. Raz do roku Wnioskodawca 

będzie wykonywał badania szczelności systemu kanałów i zbiorników. 

Wody opadowe i roztopowe pochodzące z terenów utwardzonych dróg 

dojazdowych, a także z powierzchni dachowych budynków znajdujących się 

w gospodarstwie odprowadzane będą powierzchniowo na tereny zielone. Brak 

jest zorganizowanego systemu odwodnienia sieci komunikacyjnej na ternie 

inwestycji. 

Trzoda chlewna, w zależności od okresu życia, posiada różne 

wymagania odnośnie temperatury. Prosięta wymagają utrzymania wysokiej 

temperatury, natomiast zbyt wysokie temperatury oddziałują ujemnie na 
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zwierzęta ciężkie. W żadnym z pomieszczeń poza najbliższym otoczeniem 

noworodków temperatura nie może przekraczać 30oC. Przegrzanie zwierząt 

prowadziłoby do znacznych strat w produkcji. Ze względu na ciepłotę własną 

ciężkich zwierząt ich kojce nie wymagają dogrzewania. Utrzymanie właściwej 

temperatury jest realizowane poprzez wentylację. 

Gnojowica będzie spływała kanałami gnojowymi o łącznej pojemności 

ok. 4586 m3 do przepompowni skąd przy użyciu pompy z silnikiem 25 kW 

będzie pompowana do 2 zbiorników o pojemności ok. 2 500 m3 każdy. 

Gnojowica będzie stosowana jako nawóz na polach, na których gospodaruje 

Wnioskodawca. 

Odpady o charakterze innym niż niebezpieczne będą magazynowane  

w wyznaczonym do tego miejscu w hali namiotowej. Jednakże eksploatacja 

instalacji do chowu i hodowli trzody chlewnej będzie wiązała się głównie  

z wytwarzaniem odpadów w postaci zwierząt padłych i odpadowej tkanki 

zwierzęcej. W celu eliminacji wszelkich ewentualnych zakażeń związanych  

ze zwierzętami padłymi, Wnioskodawca zamierza ustawić kontener 

chłodzony (zasilany przez silnik samochodowy) przy bramie wyjazdowej 

”brudnej”, kontener wyposażony w agregat chłodniczy, dla sztuk padłych. 

Padłe zwierzęta będą niezwłocznie przekazywane odpowiednim podmiotom 

posiadającym odpowiednie pozwolenia na ich transport i przetwarzanie. Czas 

odbioru padliny nie przekroczy 24 godzin od zgłoszenia padłej sztuki.  

W związku z powyższym okres magazynowania padliny nie powinien wynosić 

dłużej niż jedną dobę. 

Planowana wielkość obsługi w ciągu doby to 2 pracowników 

produkcyjnych i 2 pracowników biurowych. 

Część socjalna dla pracowników będzie zlokalizowana w łączniku 

pomiędzy budynkiem nr 1 a budynkiem nr 2. Będzie wyposażona w szatnię  

i natryski. Ścieki z w/w pomieszczenia socjalnego będą odprowadzane  

do szczelnego zbiornika na ścieki o pojemności ok. 10 m3. 

Dodatkowo w łączniku tuczarni będzie zlokalizowana szatnia i natrysk, 

stanowiący śluzę dla osób wchodzących i wychodzących z budynku. Ścieki  

z ww natrysku będą odprowadzane do szczelnego zbiornika na ścieki 

 o pojemności ok. 3 m3. 
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Ponadto część socjalna będzie zorganizowana w jednokondygnacyjnym 

budynku biurowym, wyposażonym w pomieszczenia biurowe, pokój śniadań 

i toalety. 

W związku z realizacją przedsięwzięcia nie przewiduje się prac 

rozbiórkowych, które zaliczyłyby się do przedsięwzięć mogących znacząco 

oddziaływać na środowisko. 

Lochy prośne, w 110 dniu ciąży, będą przeganiane korytarzem 

głównym na sektor porodowy. Między 114-115 dniem następuje wyproszenie 

- średnio 11,0 - 14,0 żywo urodzonych prosiąt od maciory. Okres laktacji 

trwa 28 dni, a po tym okresie maciory są przeganiane na sektor krycia.  

Na sektorze krycia lochy przez 7 dni będą karmione paszą bogatą                              

w witaminy, minerały i energię w celu pobudzenia aktywności seksualnej                 

i zwiększenia produkcji komórek jajowych. Lochy będą następnie sztucznie 

inseminowane w obecności knura na 3-5 dzień od odsadzenia prosiąt. Lochy 

przebywać będą na tym sektorze przez okres 30 dni, po stwierdzeniu ciąży 

aparatem USG, zostaną przegonione na sektor loch prośnych. Na sektorze 

loch prośnych w obrębie tygodniowej grupy technologicznej lochy będą 

posegregowane w zależności od wieku, masy i agresywności i będą przebywać 

w kojcach grupowych. W 110 dniu ciąży, lochy będą przeganiane na sektor 

porodowy i cykl się powtórzy. W roku przewiduje się 2,4 cyklu hodowlanego. 

W ramach przedsięwzięcia zapotrzebowanie na energię elektryczną 

będzie na poziomie ok. 525600 kWh/rok. Maksymalne obciążenie obiektu  

to ok. 100 kW. 

Na podstawie rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 

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

niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu 

o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej 

(Dz. U. 2016 r., poz. 138 z późn. zm.) stwierdzono, że planowane 

przedsięwzięcie nie jest kwalifikowane jako zakład o zwiększonym lub dużym 

ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej. 

Na terenie planowanego przedsięwzięcia w trakcie jego eksploatacji 

będą powstawać następujące rodzaje ścieków: 
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• ścieki bytowe, 

• ścieki z mycia kojców. 

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 pochodząca z agregatora prądotwórczego. 

Funkcjonowanie instalacji do chowu i hodowli trzody chlewnej będzie 

powodowała wytwarzanie odpadów takich, jak: 

� zwierzęta padłe i odpadowa tkanka zwierzęca, 

� odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych,  

� oleje przepracowane, 

� sorbenty, tkaniny do wycierania, ubrania ochronne, 

� zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (komputer, drukarka) i jego 

elementy (żarówki i tonery), 

� odpady remontowo-budowlane. 

Poszczególne rodzaje odpadów będą gromadzone selektywnie, w sposób 

eliminujący zmieszanie z innymi odpadami, zabrudzenie oraz 

zabezpieczający je przed działaniem czynników atmosferycznych do czasu 

zgromadzenia odpowiedniej ilości i przekazania przedsiębiorcom mającym 

uprawnienia do transportu odpadów.  

Na terenie Gospodarstwa będą wydzielone miejsce magazynowania 

odpadów. Wszystkie odpady będą gromadzone na terenie należącym  

do Wnioskodawcy, do momentu ich odbioru przez uprawnionych odbiorców. 

W przedmiotowej instalacji do chowu i hodowli trzody chlewnej 

w m. Chotcza Józefów zastosowany będzie bezściółkowy, rusztowy system 

utrzymania zwierząt, a co za tym idzie w analizowanym Gospodarstwie 

będzie powstawać wyłącznie gnojowica. 

Biorąc pod uwagę wartość dopuszczalnej dawki azotu z nawozów 

naturalnych w czystym składniku wynoszącej 170 kg N/ha użytków rolnych 

oraz ilość powstającej gnojowicy areał niezbędny do jej zagospodarowania 

wyniesie 149,4 ha. 



Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na chowie i hodowli 
trzody chlewnej w cyklu zamkniętym w m. Chotcza - Józefów 

 

 

273 

Gnojowica będzie odprowadzana poprzez kanały gnojowe o pojemności 

ok. 4586 m3 oraz 2 zbiorników na gnojowicę o pojemności ok. 2500 m3 

każdy. Ilość powstającej gnojowicy w skali roku to ok. 8807,7 m3. 

Wnioskodawca będzie zagospodarowywał gnojowicę na gruntach 

własnych, dzierżawionych i będzie przekazywał ją rolnikom na podstawie 

umowy. 

Zgodnie z "Programem działań mających na celu zmniejszenie 

zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz 

zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu" pojemność zbiorników na nawozy 

naturalne płynne powinna umożliwiać ich przechowanie przez okres 

6 miesięcy. Biorąc pod uwagę obliczoną ilość powstającej rocznie gnojowicy 

oraz pojemność zbiorników na gnojowicę warunek będzie spełniony. 

Wnioskodawca przewiduje zastosowanie szeregu rozwiązań 

chroniących środowisko zarówno na etapie realizacji jak na etapie 

eksploatacji. 

Skutkiem niepodejmowania przedsięwzięcia będzie zachowanie 

pustostanu, pomimo korzystnej lokalizacji, obecności niezbędnych przyłączy  

i zgodności z miejscowymi dokumentami planistycznymi Gminy Chotcza. 

Po zakończeniu procesu inwestycyjnego maksymalna obsada na 

terenie przedmiotowego zespołu inwentarskiego wyniesie po realizacji całości 

inwestycji 7127 stanowisk tj. 633,45 DJP. 

Zakres przedsięwzięcia w wariancie alternatywnym jest o wiele 

większy, aniżeli w wariancie proponowanym przez Wnioskodawcę, stąd 

emisje wprowadzane do środowiska podczas funkcjonowania wariantu 

alternatywnego będą wyższe, aniżeli w wariancie proponowanym przez 

Wnioskodawcę. 

Wariant najkorzystniejszy dla środowiska w przedmiotowym 

przypadku jest zbieżny z wariantem proponowanym przez Wnioskodawcę                   

ze względu na mniejszą planowaną obsadę, a co za tym idzie mniejsze emisje 

do środowiska i niższe zapotrzebowanie na wodę. 

Racjonalny wariant najkorzystniejszy dla środowiska przewiduje 

obsadę na poziomie 5406 stanowisk, tj. 430,95 DJP, co stanowi 29% obsady 

wariantu alternatywnego, co oznacza, że inwestycja będzie posiadała 
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mniejsza obsadę o 71 %. Powierzchnia zabudowy dla wariantu 

proponowanego przez Wnioskodawcę będzie również mniejsza o ok. 85 %. 

Prawidłowe przeprowadzenie prac remontowych, budowlanych  

i montażowych, zgodnie z zasadami BHP nie przyczyni się do wystąpienia 

znaczących oddziaływań na poszczególne komponenty środowiska. 

Jak wykazano w analizie oddziaływania na powietrze atmosferyczne  

i oddziaływania na klimat akustyczny, przy zaleceniach zawartych  

w Raporcie, wszelkie normy w zakresie imisji zanieczyszczeń do powietrza 

oraz imisji hałasu na etapie eksploatacji zostaną dotrzymane.  

Mając na uwadze lokalizacje przedsięwzięcia w otoczeniu lasów, nie 

wpłynie ono znacząco na ludzi, warunki życia mieszkańców i dobra 

materialne. 

W związku z eksploatacją przedsięwzięcia nie nastąpią znaczące 

oddziaływania na rośliny, zwierzęta, grzyby i siedliska przyrodnicze. 

Oddziaływanie na formy ochrony przyrody, o których mowa w  art. 6 

ust. 1, ustawa o ochronie przyrody nie wystąpi. 

Mając na uwadze planowany sposób postępowania ze ściekami 

i odpadami oraz właściwe nawożenie (w sposób eliminujący możliwość ich 

oddziaływania na wody podziemne) należy stwierdzić, iż przedmiotowa 

instalacja nie będzie wpływać na wody podziemne, ani wody 

powierzchniowe. 

Na etapie eksploatacji inwestycja nie będzie znacząco wpływała na 

gleby ze względu na prawidłowo prowadzoną gospodarkę nawozami 

naturalnymi, wodno-ściekową, gospodarkę odpadami oraz przy prawidłowej 

eksploatacji urządzeń na terenie Gospodarstwa. 

Ze względu na stosowanie dobrej praktyki rolnej oraz innowacyjnego 

systemu Plocher planowane przedsięwzięcie będzie miało korzystny wpływ 

na środowisko glebowe. 

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 
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poza jego terenem. Ponadto stwierdzono, że roczny opad pyłu nie zostanie 

przekroczony na obszarach sąsiednich. 

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. 

Na podstawie obliczeń i wskazanych powyżej rysunków z izoliniami 

stężeń odczuwalnych dla siarkowodoru stwierdzono, że poza terenem 

Gospodarstwa nie będą występować odory o wartościach przekraczających 

próg wyczuwalności. 

Mając na uwadze powyższe, zarówno bezpośredni, jak i pośredni 

wzrost emisji gazów cieplarnianych nie będzie znaczący w skali regionu, 

a tym bardziej globalnej. 

Na podstawie powyższej analizy stwierdzono, że planowane 

przedsięwzięcie będzie przystosowane do zmian klimatu i nie wymaga dalszej 

adaptacji. 

Przeprowadzona analiza akustyczna wykazała, że Inwestycja nie będzie 

powodować przekroczeń wartości dopuszczalnych norm hałasu na terenach 

objętych ochroną akustyczną zgodnie z rozporządzeniem Ministra 

Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 roku w sprawie dopuszczalnych 

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

Nie przewiduje się wystąpienia znaczących oddziaływań  

na powierzchnię ziemi i krajobraz, w szczególności ruchów masowych ziemi 

wynikający z realizacji bądź eksploatacji przedsięwzięcia. Z uwagi na skalę  

i rodzaj planowanego przedsięwzięcia oraz odległość od granicy państwa nie 

przewiduje się wystąpienia transgranicznego oddziaływania na środowisko 

podczas realizacji, likwidacji i eksploatacji przedsięwzięcia. 

Parametry techniczno-technologiczne Gospodarstwa, w szczególności 

profil działalności, rodzaj stosowanych materiałów i surowców jak również 

jego usytuowanie praktycznie wykluczają możliwość wystąpienia poważnej 

awarii przemysłowej, katastrofy naturalnej bądź budowlanej. 
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Wariant alternatywny realizacji przedsięwzięcia był rozpatrywany  

w 2018 r., w Raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla 

Instytutu dydaktyczno-hodowlanego opracowanym przez AJDAR Aleksandra 

Mitura, Augustowo 6, 86 - 022 Dobrcz we wrześniu 2018 r. Opracowane 

w Raporcie OOŚ obliczenia uwzględniające oddziaływanie na środowisko 

wszystkich planowanych elementów wykazały, że oddziaływanie 

planowanych obiektów nie powodowałaby przekroczenia dopuszczalnych 

wartości. 

Na podstawie przeprowadzonej analizy wskazano, że najbardziej 

korzystnym wariantem z punktu widzenia społecznego i środowiskowego jest 

wariant 1, proponowany przez Wnioskodawcę.  

Mniejsze oddziaływanie na środowisko wywołuje wariant proponowany 

przez Wnioskodawcę, głównie ze względu na mniejszy zakres przedsięwzięcia  

i mniejszą obsadę. 

Rozważając rodzaj oraz zakres planowanych prac należy stwierdzić, że 

oddziaływanie przedmiotowego przedsięwzięcia na poszczególne komponenty 

środowiska ograniczy się do terenu przeznaczonego pod przedsięwzięcie. 

Przy prawidłowej eksploatacji planowanego przedsięwzięcia nie będą 

występowały ponadnormatywne emisje zanieczyszczeń do powietrza i hałasu 

oraz nie będą miały miejsca znaczące oddziaływania na wody podziemne 

i powierzchniowe oraz na powierzchnię ziemi. 

Zgodnie z art. 143 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo 

ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.), technologia 

stosowana w nowo uruchamianych instalacjach i urządzeniach powinna 

spełniać wymagania, przy których uwzględnia się: 

� stosowanie substancji o małym potencjale zagrożeń, 

� efektywne wytwarzanie oraz wykorzystanie energii, 

� zapewnienie racjonalnego zużycia wody i innych surowców oraz 

materiałów i paliw, 

� stosowanie technologii bezodpadowych i małoodpadowych oraz 

możliwość odzysku powstających odpadów, 

� rodzaj, zasięg oraz wielkość emisji, 
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� wykorzystanie porównywalnych procesów i metod, które zostały 

skutecznie zastosowane w skali przemysłowej, 

� postęp naukowo – techniczny. 

� Wymaganie będzie spełnione.  

W Raporcie odniesiono się do zapisów dokumentu pn.: „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” (notyfikowana jako dokument  

nr C(2017) 688) (Tekst mający znaczenie dla EOG. ). 

W sąsiedztwie przedsięwzięcia nie istnieją przedsięwzięcia 

zrealizowane, realizowane lub planowane, które mogłyby prowadzić  

do oddziaływania skumulowanego. 

Opracowanie Raportu oddziaływania na środowisko poprzedzono liczne 

wizje terenu przeznaczonego pod przedsięwzięcie. Wraz z Wnioskodawcą, 

technologiem, projektantem i kierowaniem budowy omówiono możliwości 

techniczne dla realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia. 

Z uwagi na brak przekroczeń standardów jakości środowiska (wartości 

odniesienia lub dopuszczalnych w powietrzu atmosferycznym oraz 

dopuszczalnych poziomów hałasu) poza terenem Gospodarstwa, nie 

przewiduje się potrzeby ustanowienia obszaru ograniczonego użytkowania. 

Przeprowadzone w raporcie obliczenia stężeń amoniaku  

i siarkowodoru, które są wskaźnikowymi odorantami dla obiektów 

inwentarskich nie wykazały przekroczenia dopuszczalnych stężeń tych 

substancji w powietrzu, poza granicami przedsięwzięcia.  

Użycie systemu Plocher, mającemu wyeliminować odory ma na celu 

przede wszystkim brak konfliktów społecznych i dobro wspólne 

mieszkańców. Wnioskodawcy zależy na dobrych stosunkach społecznych. 

Wnioskodawca przedsięwziął wszelkie działania techniczno-

technologiczne, opisane w niniejszym Raporcie, w celu eliminacji konfliktów 

społecznych. Na ewentualne merytoryczne zarzuty społeczeństwa będzie 

odpowiadał, mając na celu ustalenie wspólnych warunków korzystania  

z przestrzeni. 
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Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 16 grudnia 2019 r. 

w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie 

wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów 

ilości pobieranej wody (Dz. U. z 2019 r. poz. 2455 z późn. zm.) żadne ze 

źródeł emisji na terenie Gospodarstwa nie wymaga prowadzenia okresowych 

ani ciągłych pomiarów emisji do powietrza. 

Ilość pobieranej wody będzie określana na podstawie wskazań 

wodomierza zainstalowanego w szachcie studziennym ujęcia wody oraz  

w budynkach produkcyjnych. 

Ścieki bytowe będą odprowadzane do szczelnych zbiorników 

bezodpływowych, a następnie odbierane przez wozy asenizacyjne 

i transportowane do oczyszczalni ścieków. 

Ilość wytwarzanych ścieków będzie określana na podstawie objętości 

ścieków wywożonych transportem asenizacyjnym do oczyszczalni ścieków  

w Lipsku. 

Monitoring ilości ścieków z mycia kojców będzie prowadzony w sposób 

pośredni, na podstawie ilości zużytej na ten cel wody. Odczyt ilości zużytej 

wody będzie prowadzony na podstawie wskazań wodomierza w budynkach 

produkcyjnych. 

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 12 grudnia 2012 roku o odpadach 

(tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 150 z późn. zm.), posiadacz odpadów ma obowiązek 

prowadzenia ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów innych, niż 

komunalne zgodnie z przyjętym katalogiem odpadów – rozporządzenie 

Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 roku w sprawie katalogu 

odpadów (Dz. U. 2020 r., poz. 10). 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 16 grudnia 2019 r. 

w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie 

wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów 

ilości pobieranej wody (Dz. U. z 2019 r. poz. 2455 z późn. zm.), monitoring 

hałasu będzie prowadzony raz na 2 lata w wyznaczonych punktach 

badawczych. 

Przy opracowywaniu Raportu nie napotkano na trudności wynikające 

z niedostatków współczesnej techniki oraz luk we współczesnej wiedzy. 
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23 ZAŁĄCZNIKI  

CZĘŚĆ I 
1. Plan zagospodarowania terenu przedsięwzięcia z oznaczeniem obsady  

w poszczególnych budynkach skala:1:2500, 
2. Hałas: 

2.1. Mapa rozkładu przestrzennego izofon imisji hałasu bez tła 

akustycznego - pora dnia, 
2.1.1 Wyniki obliczeń imisji hałasu bez tła akustycznego - pora dnia, 

2.2. Mapa rozkładu przestrzennego izofon imisji hałasu bez tła 

akustycznego - pora nocy, 
2.2.1 Wyniki obliczeń imisji hałasu bez tła akustycznego - pora dnia, 

2.3. Mapa rozkładu przestrzennego izofon imisji hałasu z tłem 
akustycznym - pora dnia, 

2.3.1 Wyniki obliczeń imisji hałasu z tłem akustycznym - pora dnia, 

2.4. Mapa rozkładu przestrzennego izofon imisji hałasu z tłem 
akustycznym - pora nocy, 

2.4.1 Wyniki obliczeń imisji hałasu z tłem akustycznym - pora nocy, 

2.5. Kwalifikacja akustyczna, 
2.6 Karty charakterystyki dla wentylatorów, stacji trafo i agregatu 
prądotwórczego, 

3. Zaświadczenie o przeznaczeniu działek przedsięwzięcia, 
4. Powietrze: 

4.1. Informacja o aktualnym stanie zanieczyszczenia powietrza, 
4.2. Wyniki obliczeń komputerowych imisji – komplet w wersji 

elektronicznej, 

4.3. Mapa z lokalizacja emitorów, 
4.4. Rozkład izolinii stężeń maksymalnych i średnich rocznych dla 

wszystkich substancji, 

4.5. Zaświadczenie o redukcji emisji amoniaku i siarkowodoru firmy 
PLOCHER, 

4.6 Tok obliczeniowy dla każdego z budynków i każdego z emitorów  

emisji z chowu i hodowli na terenie fermy, 
5. Zaświadczenie o braku Miejscowego Planu Zagospodarowania 

Przestrzennego, 
6. Mapa ewidencji gruntów z zasięgiem oddziaływania przedsięwzięcia, 

7. Oświadczenie kierownika prowadzącego prace nad raportem. 
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CZEŚĆ II 
8. Emisja hałasu dla wariantu alternatywnego: 

- Dane wprowadzone do programu dla pory dnia, 
- Wyniki obliczeń imisji hałasu - pora dnia, 
- Mapa rozkładu przestrzennego izofon imisji hałasu - pora dnia, 

- Dane wprowadzone do programu dla pory nocy, 
- Wyniki obliczeń imisji hałasu - pora nocy, 
- Mapa rozkładu przestrzennego izofon imisji hałasu - pora nocy, 

9. Emisja zanieczyszczeń do powietrza dla wariantu alternatywnego: 
- Dane i wyniki obliczeń komputerowych imisji, 

-  Rozkład izolinii stężeń maksymalnych dla wszystkich substancji, 
-  Rozkład izolinii stężeń średnich rocznych dla wszystkich substancji, 

10.Mapy z rozkładem gruntów nawożonych gnojowicą z Gospodarstwa. 

 


