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CZĘŚĆ OPISOWA
1 DANE INWESTORA
Jan Smentoch
ul. Podgórna 46, 83-341 Gowidlino.

2 RODZAJ, SKALA I USYTUOWANIE PRZEDSIĘWZIĘCIA
2.1

Rodzaj i skala przedsięwzięcia

Przedmiotem przedsięwzięcia jest budowa budynku inwentarskiego do chowu
drobiu w systemie ściółkowym zamkniętym z częścią mieszkalną wraz z infrastrukturą
towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu na działce nr 175/8 w miejscowości
Rokiciny, gmina Czarna DąbrówkaKarsin.
Planowane przedsięwzięcie stanowić będzie zabudowę zagrodową i zakresem
obejmuje wykonanie:
•

•
•
•
•
•
•
•

budynku inwentarskiego do chowu drobiu w systemie ściółkowym
zamkniętym z częścią mieszkalną (zintegrowaną z budynkiem hali lub jako
obiekt wolnostojący),
zbiornika bezodpływowego do gromadzenia ścieków bytowych,
zbiornika bezodpływowego do gromadzenia ścieków gospodarczych,
wolnostojących silosów na pasze,
szczelnego pojemnika na konfiskaty (tj. drób niedopuszczony do uboju),
pojemnika (kontenera) na odpady komunalne,
zagospodarowania terenu – wykonanie placu manewrowego i dróg
dojazdowych do budynku,
innych robót pomocniczych i uzupełniających jak:
o prace przygotowawcze (pomiary geodezyjne, dostawę i składowanie
materiałów),
o roboty ziemne (niwelację terenu niezbędną w zakresie posadowienia
budynku i wykonania placów manewrowych, dróg dojazdowych,
wykonanie wykopów pod fundamenty budynku, wykonanie
niezbędnych dróg dojazdowych i placu manewrowego w zakresie
utwardzenia terenu kruszywem),
o roboty instalacyjne (wykonanie instalacji elektrycznej, wodociągowej
i kanalizacyjnej zewnętrznej do budynku, wykonanie przyłącza
kanalizacyjnego do zbiornika na ścieki bytowo-gospodarcze wraz
z wykonaniem tego zbiornika),
o roboty wykańczające – wywiezienie odpadów na składowisko,
uporządkowanie i doprowadzenie terenu wokół inwestycji do stanu
pierwotnego.
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W ramach realizacji przedsięwzięcia planuje się budowę budynku inwentarskiego
przeznaczonego do chowu brojlerów kurzych od dnia zerowego do maksymalnie
43 dnia życia. Produkcja prowadzona będzie w budynku inwentarskim w technologii
ściółkowej.
Planowane jest prowadzenie 6 cykli hodowlanych w skali roku, dla maksymalnej
liczby brojlerów wynoszącej 35.000 szt. w jednym cyklu o liczbie DJP wynoszącej 161.
Obliczenia DJP przeprowadzono w następnym rozdziale karty.
Chów drobiu (brojlerów) prowadzony będzie w instalacji o łącznej liczbie nie
większej niż 40.000 stanowisk dla drobiu, co nie kwalifikuje przedmiotowej instalacji
do instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych
elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości, zgodnie z pkt 6 ppkt 8a
załącznika do rozporządzenia 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), dla której wymagane będzie pozwolenie zintegrowane (IPPC).
Opis technologii realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia przedstawiono w dalszej
części opracowania.

2.2

Klasyfikacja przedsięwzięcia

Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
prowadzone jest na podstawie 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 (t.j. Dz.U.
z 2013 r. poz. 1235 ze zm.). Zgodnie z jej zapisami, pozyskanie decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach następuje przed uzyskaniem decyzji
o warunkach zabudowy, w przypadku braku miejscowego planu (art. 72 ust. 1 pkt 3)
lub decyzji o pozwoleniu na budowę (art. 72 ust. 1 pkt 1).
Kwalifikacja zamierzenia odbywa się zgodnie z zapisami rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco
oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2010 r. nr 213, poz. 1397 ze zm.). Do II grupy (do
przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko),
zgodnie z §3 ust. 1 pkt 102 zaliczamy inwestycje polegające na chowie lub hodowli
zwierząt, inne niż wymienione w §2 ust. 1 pkt 51 (tu: nieprzekraczające 210 DJP),
w liczbie nie mniejszej niż 60 dużych jednostek przeliczeniowych inwentarza (DJP),
oraz zgodnie z §3 ust. 1 pkt 103 – nie mniejszej niż 40 dużych jednostek
przeliczeniowych inwentarza (DJP), jeżeli działalność prowadzona będzie
w odległości mniejszej niż 100 m od następujących terenów […], nie uwzględniając
nieruchomości gospodarstwa, na terenie którego chów i hodowla będą
prowadzone; mieszkaniowych, innych zabudowanych z wyłączeniem cmentarzy
i grzebowisk dla zwierząt, zurbanizowanych niezabudowanych, rekreacyjnowypoczynkowych z wyłączeniem kurhanów, pomników przyrody oraz terenów
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zieleni nieurządzonej niezaliczonej do lasów oraz gruntów zadrzewionych
i zakrzewionych, na obszarach objętych formami ochrony przyrody, o których mowa
w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8-9 ustawy o ochronie przyrody lub w otulinach form ochrony
przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-3 tej ustawy.

Określenie liczy DJP dla przedsięwzięcia
W ocenie wpływu intensywnej produkcji zwierząt na środowisko termin stanowisko
może wprowadzać pewne zamieszanie. Stanowisko może odnosić się do jednego
zwierzęcia, ale istnieje różnica w zasięgu skutków środowiskowych powodowanych
utrzymaniem różnych typów zwierząt należących do tego samego gatunku,
a znajdujących się w różnych okresach produkcji. Na przykład kury, brojlery, kaczki
i indyki należą do gatunku "drób", ale oddziaływanie na środowisko ferm z tymi
typami zwierząt i tą samą liczbą stanowisk jest znacząco różne. Dodatkowo
występuje także różnica w zależności od tego czy młode zwierzęta są przeznaczone
do chowu czy też do tuczu.
Aby przezwyciężyć te problemy, stanowiska zwierząt mogą być wyrażone
w jednostkach masy zwierzęcia (Duża Jednostka Przeliczeniowa DJP, 1 DJP = 500 kg
masy ciała zwierzęcia), gdyż skutki środowiskowe zależą ściśle od średniej masy
zwierząt podczas okresu produkcji. Masa zwierząt jest związana z ilością
wytwarzanych przez nie odchodów i emisjami. Masa ta może być zdefiniowana jako
powiązana z czasem średnia masa zwierzęcia w całym okresie produkcyjnym lub
cyklu, oparta o funkcję wzrostu określonego zwierzęcia, dostępną dla każdego
rodzaju zwierząt. Umożliwia to wzięcie pod uwagę różnych rodzajów (hodowla, tucz)
i etapów produkcji (odsadzenie, odchów-tucz), a także okresów utrzymania
i procesów zmiany produkcji1.
Planowane jest wykonanie budynku inwentarskiego do chowu drobiu (brojlerów
kurzych) w maksymalnej liczbie 35.000 szt.
Parametrem charakteryzującym skalę przedsięwzięcia w przypadku produkcji
zwierzęcej jest ilość stanowisk dla zwierząt w przeliczeniu na DJP.
Zgodnie z poz. 39 tabeli Współczynniki przeliczeniowe sztuk zwierząt na duże
jednostki przeliczeniowe inwentarza (DJP), stanowiącej załącznik do rozporządzenia
Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. (Dz.U. z 2010 r. Nr 213 poz. 1397 ze zm.) na
każde 500 kg zwierząt (tu: brojlerów) przypada 1 DJP.
Dla 35.000 szt. brojlerów kurzych o średniej wadze końcowej (przeznaczonych do
uboju), wynoszącej 2,3 kg całkowita masa wynosi

Mc = I ⋅ Mi
gdzie:
Mc – masa całkowita brojlerów kurzych [kg],
za: Zintegrowane Zapobieganie i Kontrola Zanieczyszczeń (IPPC Integrated Pollution
Prevention and Control); Dokument Referencyjny o Najlepszych Dostępnych Technikach dla
Intensywnego Chowu Drobiu i Świń, Ministerstwo Środowiska, Warszawa 2005 r.
1
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I – liczba szt. brojlerów [szt.],
Mi – końcowa jednostkowa waga brojlera kurzego [kg], Mi = 2,3 kg

Mc = 35000 ⋅ 2,3 = 80500  kg 
Określenie DJP przeprowadzono zgodnie z poz. 39 tabeli stanowiącej załącznik do
rozporządzenia o którym mowa wyżej:

DJP =

Mc 80500
=
= 161
500
500

gdzie:
Mc – masa całkowita brojlerów kurzych [kg].
Maksymalna obsada kurnika wynosić będzie 161 DJP w jednym cyklu i 966 DJP
w cyklu rocznym.
Przedsięwzięcie zlokalizowane jest poza obszarami chronionymi i nie spełnia
żadnego z wymagań §2 ust. 1 pkt 103 ww. ustawy.
Mając na uwadze powyższe, przedmiotowe przedsięwzięcie zaliczane jest do
przedsięwzięć II grupy - mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na
środowisko, zgodnie z §3 ust. 1 pkt 102 z uwzględnieniem ust. 2 pkt 2 ww.
rozporządzenia (przekroczony próg 60 DJP).

2.3

Lokalizacja przedsięwzięcia

Lokalizacja w terenie
Planowane przedsięwzięcie realizowane będzie w odległości około 0,5 km na
południe od miejscowości Rokiciny, na działce nr 175/8, w obrębie geodezyjnym
Rokiciny, gmina Czarna Dąbrówka, powiat bytowski, województwo pomorskie.
Rokiciny to kaszubska miejscowość o profilu rolniczym, z przeważającą zabudową
gospodarską. Liczba mieszkańców wynosi ok. 300 osób.
Inwestycja planowana jest na działce nr 175/8, obr. Rokiciny stanowiącej własność
wnioskodawcy.
Wypis z rejestru gruntów stanowi załącznik do KIP a oryginał załączono do wniosku.
Działka nr 175/8, na której planowane jest przedsięwzięcie ma powierzchnię 8,82 ha,
na którą składają się klasy użytków przedstawione w tabeli 2.
Tabela 1. Zestawienie użytków i klas bonitacyjnych na dz. nr 175/8, obr. Rokiciny przeznaczonej pod
inwestycję (w części działki)

Użytek i klasa bonitacyjna
RIVb
RV
RVI
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Użytek i klasa bonitacyjna
ŁIV
ŁV
PsV
W-RV
N
RAZEM

Powierzchnia [ha]
0,04
0,35
0,38
0,03
0,47
8,82

Planowane zadanie realizowane będzie na gruncie o klasie RIV i RV, zgodnie
z przybliżoną lokalizacją przedstawioną na mapie ewidencyjnej zawierającej klasy
bonitacyjne gruntów.
Działka, na której planowana jest realizacja przedsięwzięcia graniczy:
•
•
•
•

od strony północnej – działka nr 192, stanowiącą drogę gminną i dalej
dz. nr 177/7 i 177/8 – grunty rolne, nieużytki i pastwiska,
od strony południowej – dz. nr 290 – grunty leśne,
od strony wschodniej – dz. nr 175/3 – zabudowa zagrodowa i 175/9 – grunty
rolne,
od strony zachodniej – 182 i 182/2 – grunty rolne, łąki i częściowo nieużytki.

Najbliższa zabudowa mieszkaniowa znajduje się na działce nr 175/3 w kierunku
północno-wschodnim w odległości ok. 100 m od planowanego budynku oraz
działce nr 180 w kierunku północno-zachodnim w odległości nie mniejszej niż 100 m
od planowanego budynku.
Wjazd przewidziano od strony północnej – z drogi gminnej – dz. nr 192.
Przybliżone odległości do istniejącej zabudowy, zgodnie z załącznikiem (rys. nr 3
części rysunkowej karty) wynoszą:
(1) – planowana przybliżona lokalizacja przedsięwzięcia,
(2) – zabudowa zagrodowa – odległość ok. 100 m,
(3) – zabudowa mieszkaniowa i zagrodowa – odległość ok. 280 m,
(4) - zabudowa zagrodowa – ok. 560 m,
(5) - zabudowa zagrodowa – ok. 410 m,
(6) - zabudowa zagrodowa – ok. 600 m,
(7) - zabudowa zagrodowa – ok. 100 m.
Pomiary odległości przeprowadzone zostały na mapie lotniczej Systemu Informacji
Przestrzennej gminy Czarna Dąbrówka.
Ogólna lokalizacja inwestycji przedstawiona została na mapie topograficznej na rys.
1 i 2, a lokalizacja na tle najbliższej zabudowy sąsiedzkiej – na zdjęciu satelitarnym,
na rys. 3 w części graficznej Karty.
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W strefie oddziaływania przedsięwzięcia nie występują:
•
•
•
•

parki narodowe,
leśne kompleksy promocyjne,
obszary ochrony uzdrowiskowej,
obszary, na których znajdują się pomniki historii wpisane na „Listę dziedzictwa
światowego”.

Inwestycja zlokalizowana jest poza obszarami chronionymi. Odległości
najbliższych form ochrony przyrody przedstawiono w p. 2.5 niniejszej Karty.

do

Teren działki nie podlega szkodom górniczym i ochronie konserwatorskiej, leży poza
występowaniem stref wymagających szczególnej ochrony.
Planowane obiekty zlokalizowane będą na działce obecnie niezabudowanej, którą
inwestor zakupił w celu stworzenia siedliska rolniczego. Działka ma połączenie
z publiczną drogą gminną.
Teren nie wymaga uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów. Tereny
w otoczeniu planowanej inwestycji stanowią obszary o charakterze rolniczym.
Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych
i leśnych (t.j. z 2015 r. poz. 909 ze zm.) gruntami rolnymi są również grunty pod
wchodzącymi w skład gospodarstw rolnych budynkami mieszkalnymi oraz innymi
budynkami i urządzeniami służącymi wyłącznie produkcji rolniczej i przetwórstwu
rolno-spożywczemu.

2.4

Zgodność inwestycji z zapisami prawa miejscowego

Na terenie inwestycji obowiązują zapisy miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego obrębu geodezyjnego Rokiciny, uchwalonego uchwałą Rady Gminy
Czarna Dąbrówka Nr XXXIV/293/06 z dnia 25 maja 2006 r. , opublikowanej
w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego Nr 11 z 2006 r. poz. 354.
Działka nr 175/8 położona w obrębie Rokiciny posiada następujące ustalenia:
•
•

założenia ogólne miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
obowiązujące są dla całości obszarów opracowania,
ustalenia szczegółowe dla działki 175/8 – R06 R, 075 Z oraz W10 WS.

Jednocześnie, zgodnie z wyrysem z planu miejscowego oraz lokalizacją
planowanego zamierzenia inwestycyjnego, określono, że będzie się ono znajdować
na obszarze oznaczonym jako R06 R, stanowiącym tereny rolnicze.
Dla terenów tych określono indywidualne ustalenia:
•

•

przeznaczenie terenu – teren rolniczy, w tym dopuszczalne przeznaczenie –
zabudowa zagrodowa wraz z infrastrukturą techniczną niezbędną dla jej
obsługi, zabudowa wolnostojąca,
brak szczegółowych zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego,
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•

•

•
•

•
•
•
•
•
•

•

architektura obiektów nowoprojektowanych nawiązująca do form
regionalnych, wprowadzenie zadrzewienia i zakrzewienia o funkcji izolacyjnoozdobnej,
obszar pod planowaną inwestycję – poza obszarami chronionymi z punktu
widzenia ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury
współczesnej,
brak wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych,
dopuszczalne parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz
zagospodarowania terenu:
o powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni działki – nie
większa niż 30%,
o udział powierzchni biologicznie czynnej – nie mniej niż 30%,
o szerokość elewacji frontowej nie mniej niż 8 m,
o wysokość zabudowy – nie więcej niż 9 m,
o dach dwu lub wielospadowy o nachyleniu 22-50°,
dopuszczalna wielkość pojedynczej działki – nie mniej niż 1000 m2,
dopuszcza się przebieg urządzeń infrastruktury technicznej,
uciążliwość związana z działalnością musi zamknąć się w granicach działki,
dojazd z drogi publicznej (tu: drogi gminnej o nawierzchni gruntowej),
zapewnić miejsca postojowe w granicach działki,
zaopatrzenie w media:
o energia elektryczna – z sieci energetycznej nn lub SN,
o woda – z sieci wodociągowej,
o ścieki bytowe – do sieci kanalizacji ściekowej, a do czasu jej
wybudowania – poprzez rozwiązania indywidualne – oczyszczalnie
przydomowe lub zbiorniki szczelne, z wywozem ścieków do oczyszczalni
przez umocowane do tego jednostki,
o wody opadowe – do sieci kanalizacji deszczowej lub do gruntu,
o zaopatrzenie w gaz – nie dotyczy,
o zaopatrzenie w ciepło – wg indywidualnych sposobów zaopatrzenia
w ciepło, z preferencyjnym zastosowaniem paliw ekologicznych,
gospodarka odpadami – segregacja na terenie nieruchomości, wywóz przez
umocowane prawnie do tego jednostki.

Planowana inwestycja jest zgodna z zapisami obowiązującego planu
miejscowego. Parametry przedsięwzięcia przedstawione zostały w dalszej części
karty, a kopia wypisu i wyrysu z planu miejscowego stanowi załącznik do
opracowania.
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2.5

Usytuowanie przedsięwzięcia, uwzględniające możliwość zagrożenia
dla środowiska, przy istniejącym użytkowaniu terenu, zdolności
samooczyszczania się środowiska i odnawiania zasobów naturalnych,
walorów przyrodniczych i krajobrazowych

Obszary wodno-błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód
podziemnych
Na obszarze inwestycji nie występują tereny o płytkim zaleganiu wód podziemnych.
Najbliżej planowanej inwestycji znajdują się wody powierzchniowe w postaci:
•
•
•

nieużytek na pograniczu z działką nr 175/9 – 145 m,
rzeka Dolina Jadwigi – 1,4 km,
jezioro Rokitno – 600 m.

Inne dane środowiskowe
Inwestycja zlokalizowana będzie także:
•
•
•

poza obszarem korytarzy ekologicznych,
poza obszarem Ramsar,
w mezoregionie fizycznogeograficznym – Pojezierze Kaszubskie.

Obszary wybrzeży
Inwestycja nie jest zlokalizowana w pasie wybrzeża.

Obszary górskie lub leśne
W rejonie przedsięwzięcia nie występują obszary górskie. Teren inwestycji ma
charakter wyżynny, zlokalizowany na południe do miejscowości Rokiciny, wśród
gruntów rolno-leśnych. Planowana budowa zlokalizowana zostanie na przybliżonej
rzędnej 190 m n.p.m.
Najbliższy las przylega do działki, na której planowana jest zabudowa od strony
zachodniej i południowej oraz częściowo wschodniej. Las zlokalizowany będzie
w odległości około 80 m od miejsca planowanej lokalizacji budynku inwentarskiego.
Jest to las porośnięty sosną i brzozą w wieku od 50 do 100 lat. Na przedmiotowej
działce nie występuje zadrzewienie i w związku z realizacją przedsięwzięcia nie
zachodzi konieczność wycinki drzew ani krzewów.

Obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne
zbiorników wód śródlądowych
Najbliższy zaewidencjonowany otwór wiertniczy o głębokości 40 m zlokalizowany jest
z miejscowości Rokity w odległości około 2 km od miejsca inwestycji.
Planowana inwestycja zlokalizowana jest poza strefami ochronnymi ujęć wód
i obszarami ochronnymi zbiorników wód śródlądowych. Konieczność przebudowy
urządzeń melioracyjnych nie zachodzi.
Zgodnie z informacją Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku
w regionie wodnym Dolnej Wisły nie ma ustanowionych obszarów ochronnych
zbiorników wód śródlądowych.
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Obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie
gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych
ochroną, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody
Inwestycja znajduje poza obszarami wymagającymi specjalnej ochrony ze względu
na występowanie gatunków roślin i zwierząt (w tym ich siedlisk i siedlisk objętych
ochroną) oraz poza obszarami Natura 2000 i innymi formami ochrony przyrody.
Tabela 2. Lokalizacja przedsięwzięcia na tle form ochrony przyrody2

Nazwa

[km]
REZERWATY

Jeziorka Chośnickie

6.83
PARKI KRAJOBRAZOWE

Park Krajobrazowy Dolina Słupi
OBSZARY CHRONIONEGO KRAJOBRAZU
Gowidliński
NATURA 2000 OBSZARY SPECJALNEJ OCHRONY
Dolina Słupi PLB220002
NATURA 2000 SPECJALNE OBSZARY OCHRONY
Jeziora Kistowskie PLH220097
Dolina Łupawy PLH220036
Jeziorka Chośnickie PLH220012

5.66
3.95
5.66
3.42
3.93
6.90

Lokalizacja zamierzenia na tle obszarów chronionych została przedstawiona
w części rysunkowej na końcu opracowania.

Obszary, na których standardy jakości powietrza zostały przekroczone
Planowane przedsięwzięcie nie będzie zlokalizowane na terenach, na których
standardy jakości powietrza zostały przekroczone.
Na terenie gminy występuje mała liczba źródeł zanieczyszczeń oraz dobre warunki
przewietrzania, stan aerosanitarny jest zadowalający. W gminie Czarna Dąbrówka
występuje znaczne nagromadzenie emitorów. Jednym z dominujących źródeł
zanieczyszczeń są lokalne kotłownie oraz budynki mieszkaniowe jednorodzinne,
które stanowią główne źródło zanieczyszczeń atmosferycznych, zwłaszcza pyłu
zawieszonego PM10. Istotnym źródłem zanieczyszczeń powietrza jest także
komunikacja samochodowa (droga wojewódzka nr 211 relacji Żukowo – Nowa
Dąbrowa znajduje się w odległości ok. 430 m). Zgodnie z pomiarami wykonanymi
przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Słupsku, nie odnotowano
przekroczenia dopuszczalnych stężeń dwutlenku siarki i azotu w powietrzu. Nie
stwierdzono przekroczeń emisji do powietrza.
Do podstawowych źródeł hałasu należą: ruch kołowy, obiekty przemysłowe, tereny
eksploatacji kopalin oraz przepompownie ścieków. Nie stwierdzono przekroczeń
emisji
hałasu.
Źródłami
promieniowania
są
przede
wszystkim
linie

2

geoserwis.gdos.gov.pl/mapy
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elektroenergetyczne wysokiego napięcia oraz stacje bazowe telefonii komórkowej
i inne urządzenia telekomunikacyjne. Nie stwierdzono przekroczeń promieniowania
elektromagnetycznego.

Obszary, o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub
archeologiczne
Obszar przeznaczony do realizacji inwestycji nie stanowi terenów o krajobrazie
o znaczeniu historycznym, kulturowym czy archeologicznym.
W odległości ok. 120 m od działki, na której planowane jest przedsięwzięcie,
zlokalizowane są fundamenty (podstawa) pod niemiecki radar FuMG-65 WürzburgRiese. Inwestycja nie będzie miała wpływu na jego stan techniczny oraz stan
zachowania historycznego.

Gęstość zaludnienia
Teren przewidziany pod inwestycję zlokalizowany jest poza zwartą zabudową wsi
Rokiciny. Gmina Czarna Dąbrówka położona jest w północno-zachodniej części
województwa pomorskiego i administracyjnie należy do powiatu bytowskiego.
Powierzchnia gminy wynosi 29.830 ha, a zamieszkuje ją 5800 mieszkańców. Średnia
gęstość zaludnienia na terenie gminy wynosi 19 osób/km2. Wieś Rokiciny zamieszkuje
282 osoby.

Obszary przylegające do jezior
Budowa obiektów związanych z zamierzeniem nie będzie realizowana
w obszarze przyległym do jezior. Najbliżej położone jezioro Rokitno, znajdujące się
w odległości 600 m.

Uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej
Planowana inwestycja zlokalizowana jest poza obszarami uzdrowisk i ochrony
uzdrowiskowej. Uzdrowiskiem najbliżej położonym inwestycji są miejscowości Sopot
i Łeba. Uzdrowiska te oddalone jest od miejsca przedsięwzięcia o co najmniej 40 km.
W związku z tym, przedsięwzięcie na żadnym z etapów nie będzie mieć
jakiegokolwiek wpływu na te obszary.
Działka objęta inwestycją graniczy z działkami o podobnym charakterze.
Na analizowanym obszarze działek nie występuje infrastruktura techniczna związana
z celami ponadlokalnymi. Działka w rozumieniu przepisów o gospodarce
nieruchomościami jest wykorzystywana na cele rolne.
W rejonie planowanego przedsięwzięcia nie występują szkoły, cmentarze,
sanktuaria, atrakcje turystyczne lub tereny rekreacyjne, obszary ważne z punktu
widzenia wartości kulturowych, historycznych lub naukowych, ważne dla zwierzyny
siedliska.
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2.6

Usytuowanie przedsięwzięcia względem zlewni i jednolitych części wód
oraz zidentyfikowanie celów środowiskowych dla wód, na które
przedsięwzięcie mogłoby oddziaływać.

Teren, na którym planowana jest budowa budynku inwentarskiego leży na obszarze
Regionu Wodnego Dolnej Wisły, który należy do Dorzecza Wisły. Obszar Regionu
Wodnego Dolnej Wisły jest administrowany przez Regionalny Zarząd Gospodarki
Wodnej w Gdańsku.
Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest w obszarze jednolitych części wód
podziemnych o nazwie JCWPd 11, o łącznej powierzchni 4094 km 2, zlokalizowanym
w regionie Dolnej Wisły.
Dla obszaru Dorzecza Wisły opracowano „Plan gospodarowania wodami na
obszarze dorzecza Wisły”, przyjęty uchwałą Rady Ministrów z dnia 22 lutego 2011 r.
(M.P. z dnia 21 czerwca 2011 r., Nr 49, poz. 549).
Obszar ten obejmuje zlewnie rzek Słupi, Łupawy i Łeby. Aktywna strefa wymiany wód
sięga tu utworów górnej kredy. Głębokość, do której stwierdzono występowanie
wód słodkich wynosi około 300 m z wyjątkiem rejonu Słupska. Na obszarze jednostki
wyróżnia się cztery poziomy wodonośne tworzące spójny system wód podziemnych.
Są to: czwartorzędowy poziom gruntowy wysoczyzny, czwartorzędowy poziom
międzymorenowy dolny, poziom czwartorzędowy międzymorenowy dolin kopalnych
oraz poziom kredowy.
Zgodnie z Planem Gospodarowania Wodami na obszarze dorzecza Wisły
planowana inwestycja znajduje się na obszarze scalonej części wód
powierzchniowych DW1601 o nazwie Łupawa od dopływu z Mydlity, z dopływem
z Mydlity do Bukowiny. Zgodnie z Programem wodno-środowiskowym kraju
(Warszawa 2010) dla obszaru DW1601 występujące na tym obszarze rzeki są silnie
zmienione, mają złą ocenę, a ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych
jest niezagrożona. Program wodno-środowiskowy kraju określa podstawowe
i uzupełniające działania zmierzające do poprawy lub utrzymania dobrego stanu
wód w poszczególnych obszarach dorzeczy – art. 113 a ust. 1 ustawy Prawo wodne.
Działania podstawowe określone w ww. programie, czyli minimalne wymogi do
spełnienia to:
• działania wymagane dla wdrożenia prawodawstwa wspólnotowego
dotyczącego ochrony wód – nie dotyczy,
• działania służące wdrożeniu zasady zwrotu kosztów – nie dotyczy,
• działania dla wspierania skutecznego i zrównoważonego wykorzystania wody
– na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia realizowana będzie
polityka oszczędnego gospodarowania wodą (źródło – gminna sieć
wodociągowa),
• działania służące ochronie wód przeznaczonych do spożycia – brak wpływu
na jakość wód przeznaczonych do spożycia,
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•

kontrole poboru powierzchniowych i podziemnych wód słodkich i piętrzenia
słodkich wód powierzchniowych – nie dotyczy,

Rysunek 1. Zasięg obszaru jednolitych części wód podziemnych JCWPd 11 [źródło: www.pgi.gov.pl]
z przybliżoną lokalizacją przedsięwzięcia

•
•

•
•

•

•

•

kontrole, obejmujące wymóg uzyskania uprzedniego zezwolenia na sztuczne
zasilanie lub uzupełnienie części wód podziemnych – nie dotyczy,
wymóg uzyskania uprzedniej regulacji, takiej jak zakaz wprowadzania
zanieczyszczeń do wody dla zrzutów ze źródeł punktowych mogących
spowodować zanieczyszczenie lub uprzedniego zezwolenia lub rejestracji –
w ramach zadania nie będą wprowadzane do środowiska zanieczyszczenia
wody,
działania zapobiegające lub kontrolujące wprowadzenie zanieczyszczeń, dla
rozproszonych źródeł mogących spowodować zanieczyszczenie – j.w.,
działania zapewniające, że warunki hydromorfologiczne części wód są
zgodne z osiągnięciem wymaganego stanu ekologicznego czy dobrego
potencjału ekologicznego – nie dotyczy,
zakaz bezpośrednich zrzutów zanieczyszczeń do wód podziemnych – nie
będą prowadzone, ścieki bytowe i gospodarcze zbierane będą w szczelnych
zbiornikach,
działania dla wyeliminowania zanieczyszczenia wód powierzchniowych przez
substancje określone w wykazie substancji priorytetowych – jak wyżej
opisano, inwestycja nie będzie źródłem takich zanieczyszczeń,
wszelkie inne działania dla zapobiegania znacznym stratom zanieczyszczeń
z instalacji technicznych – uwzględnione to zostanie na etapie projektowania
przez uprawnionych projektantów, jak i realizacji obiektów.
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Stan ilościowy i chemiczny wód w JCWPd11 określono jako dobry a ocena ryzyka –
niezagrożona.
W ramach inwestycji prowadzone będą działania, zarówno na etapie planowania,
projektowania, realizacji, jak i przede wszystkim eksploatacji budynku wraz
z budowlami pomocniczymi, mające na celu wypełnienie wymagań dla ww.
działań a zwłaszcza tych, skierowanych do wyeliminowania zanieczyszczenia wód
powierzchniowych przez substancje określone w wykazie substancji priorytetowych,
oraz wszelkie inne działania dla zapobiegania znacznym stratom zanieczyszczeń
z instalacji technicznych - jest to związane m. in. z wykonaniem szczelnego zbiornika
na ścieki bytowe, pochodzące od mieszkańców zabudowy zagrodowej
i gospodarcze, związane z obsługą budynku kurnika (np. mycie posadzek).
Realizowanie wymogów określonych w trakcie projektowania elementów
dodatkowych (budynków, powierzchni komunikacyjnej i placów manewrowych) nie
wpłynie negatywnie na jakość wód powierzchniowych, a tym bardziej wód
podziemnych. Wody opadowe pochodzące z dachów będą odprowadzane
bezpośrednio do gruntu. Wody opadowe z powierzchni transportowych
wykonanych jako półprzepuszczalne odprowadzane będą do środowiska w sposób
niezorganizowany. Natężenie ruchu pojazdów na terenie związanym z realizacją i
eksploatacją zamierzenia będzie niewielkie, stąd też wody opadowe nie będą
wymagały oczyszczenia.
Substancje niebezpieczne nie będą wprowadzane do środowiska w ramach działań
związanych z przedsięwzięciem.
Cele środowiskowe zgodnie z art. 4 Ramowej Dyrektywy Wodnej to:
• dobry stan/potencjał w 2015 roku: dobry stan ekologiczny i chemiczny dla
wód powierzchniowych - niespełnione, dobry stan chemiczny i ilościowy dla
wód podziemnych – brak wpływu inwestycji,
• nie pogarszanie stanu części wód – zapewnione na etapie projektowania
i realizacji,
• zaprzestanie lub stopniowe wyeliminowanie zrzutu substancji priorytetowych
do środowiska lub ograniczone zrzuty tych substancji (lista substancji
priorytetowych znajduje się w Dyrektywie – córce 2455/2001) - brak.
Zgodnie z materiałami pochodzącymi z WIOŚ w Gdańsku, w 2013 r. przeprowadzono
badania w zakresie stanu i potencjału ekologicznego oraz stanu chemicznego rzek
w województwie pomorskim. Lokalizacja inwestycji na tle JCWP rzek badanych
przedstawiona została na rys. 6-7 w części rysunkowej Karty.
Cele środowiskowe dla planowanego przedsięwzięcia zostaną w całości spełnione,
bez negatywnego wpływu na jakość wód powierzchniowych oraz podziemnych,
zarówno pod względem chemicznym, biologicznym jak i ilościowym przy
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zachowaniu odpowiedniego reżimu jakościowego wykonania i kultury eksploatacji
budynku i związanych z nim urządzeń.
Budynek inwentarski zostanie wykonany jako budowla szczelna, z której zagrożenie
dla środowiska zminimalizowane jest prawie do zera.
Spełnienie wymagań specjalnych, zawartych w innych aktach prawnych unijnych,
w odniesieniu do obszarów chronionych to:
• obszary
wrażliwe
na
eutrofizację
wywołaną
zanieczyszczeniami
pochodzącymi ze źródeł komunalnych – brak w sąsiedztwie obszarów
wrażliwych, wykonanie szczelnych zbiorników bezodpływowych, regularne
ich opróżnianie przez jednostki uprawnione,
• obszary narażone na zanieczyszczenia związkami azotu, pochodzącymi ze
źródeł rolniczych – pomiot kurzy odsprzedawany będzie do biogazowni lub
przekazywany rolnikom do zagospodarowania na terenach rolniczych na
podstawie odrębnych umów,
• jednolite części wód przeznaczone do celów rekreacyjnych, w tym
kąpieliskowych – nie dotyczy, brak takich terenów w sąsiedztwie,
• obszary przeznaczone do poboru wody w celu zaopatrzenia ludności w wodę
przeznaczoną do spożycia – brak zagrożenia ze strony inwestycji, brak ujęć
w sąsiedztwie inwestycji,
• obszary przeznaczone do ochrony gatunków zwierząt wodnych o znaczeniu
gospodarczym (w Polsce nie wyznaczono takich obszarów) – nie dotyczy,
• obszary przeznaczone do ochrony siedlisk lub gatunków, dla których
utrzymanie stanu wód jest ważnym czynnikiem w ich ochronie – lokalizacja
inwestycji poza takimi obszarami.
Jak stwierdzono powyżej, w ramach przedsięwzięcia nie planuje się gospodarki
nawozami. W trakcie procesu hodowli brojlerów powstawać będzie obornik (pomiot
kurzy). Po zakończeniu każdego z cyklu produkcyjnego (jednego z 6 planowanych
w ciągu roku), po opróżnieniu hali z finiszerów (gotowych do uboju brojlerów) pomiot
będzie usuwany bezpośrednio na środki transportu zewnętrznego i wywożony poza
obszar inwestycji.
Pomiot odbierany będzie przez rolników indywidualnych lub przez przedsiębiorców
prowadzących działalność w zakresie produkcji biogazu (cenny substrat3) lub
hodowli szklarniowej, np. pieczarek, gdzie stanowić będzie cenny nawóz. Odbiór
realizowany będzie po zawarciu stosowanych umów.
Cele środowiskowe określone w Prawie wodnym:
• art. 38 lit. d ust. 1 - celem środowiskowym dla jednolitych części wód
powierzchniowych niewyznaczonych jako sztuczne lub silnie zmienione jest
ochrona, poprawa oraz przywracanie stanu jednolitych części wód
za: prof. dr hab. inż. Wacław Romaniuk, Substraty dla biogazowni rolniczych;
biogazowniakrokpokroku.pl/wp-content/uploads/2014/06/Biogaz-substratOK.pdf
3
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•

•

powierzchniowych, tak aby osiągnąć dobry stan tych wód – nie dotyczy,
JCWP rzek określono jako silnie zmienioną część wód o złym stanie,
art. 38 lit. e ust. 1 celem środowiskowym dla jednolitych części wód
podziemnych jest:
o zapobieganie lub ograniczanie wprowadzania do nich zanieczyszczeń
– będzie realizowane na etapie projektowania, realizacji i eksploatacji
(szczelne zbiorniki);
o zapobieganie pogorszeniu oraz poprawa ich stanu - brak możliwości
wpływu na poprawę, zapobieganie realizowane będzie poprzez
zastosowanie szczelnych zbiorników na ścieki ;
o ochrona i podejmowanie działań naprawczych, a także zapewnianie
równowagi między poborem a zasilaniem tych wód, tak aby osiągnąć
ich dobry stan – realizowane będzie w możliwym w ramach inwestycji
zakresie poprzez oszczędną politykę korzystania z wody dostarczanej
siecią gminną,
art. 38 lit. f ust. 1 celem środowiskowym dla obszarów chronionych, o których
mowa w art. 113 ust. 4, jest osiągnięcie norm i celów wynikających
z przepisów szczególnych na podstawie których te obszary zostały utworzone,
o ile nie zawierają one w tym zakresie odmiennych postanowień.

Oceny stanu dokonuje się na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia
9 listopada 2011 r. w sprawie klasyfikacji stanu ekologicznego, potencjału
ekologicznego i stanu chemicznego jednolitych części wód powierzchniowych oraz
rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 23 lipca 2008 r. w sprawie kryteriów
i sposobu oceny stanu wód podziemnych.

Charakterystyka wód, na terenie których zlokalizowane jest zamierzenie
Inwestycja zlokalizowana jest w zlewni rzeki Łupawy. Rzeka Łupawa jest to rzeka
położona w północnej Polsce, na Pomorzu, ma długość wraz z Obrówką 98,7 km,
powierzchnia zlewni wynosi 924,5 km². Źródłowy ciek Łupawy – Obrówka wypływa z
jeziora Gogolinko, Łupawa wypływa z jeziora Jasień w rejonie miejscowości Zawiat,
na obszarze Parku Krajobrazowego Dolina Słupi. Rzeka w górnym biegu
przepływając po pofałdowanym terenie moreny czołowej dochodzącej do 250 m
n.p.m., wykorzystuje doliny rynnowe, w dolnym odcinku przepływa przez tereny
płaskie o podłożu torfowym i bagiennym, od jeziora Gardno przybiera charakter
kanału. Dopływy i ich długości: Bukowina (28,6 km), dopływ spod Mydlity (7,3 km),
Rokitnica (11,1 km), Rębowa (7,1 km), Darżyńska Struga (14,3 km), Charstnica
(12,0 km), Brodniczka. W dolnym odcinku do 58,8 km od ujścia zbudowano 6
elektrowni wodnych o łącznej mocy około 0,94 MW w miejscowościach: Smołdzino,
Żelkowo, Drzeżewo, Łebień, Poganice, Łupawa. Według danych Inspekcji Ochrony
Środowiska poprzez Łupawę do Morza Bałtyckiego następuje odpływ metali
ciężkich, w ciągu 2012 roku w ilościach: 1,5 tony cynku, 0,4 tony miedzi, 0,5 tony
ołowiu, ok. 200 kg chromu oraz 0,5 tony niklu.
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Potencjał ekologiczny rzeki Łupawy jest dobry. Ta JCWP rzecznych, określona
numerem europejskiego kodu PLRW20002047459 stanowi silnie zmienioną część wód
o złym stanie.
Rzeka ta, określona jako silnie zmieniona i niosąca wysokie ryzyko nieosiągnięcia
celów środowiskowych, stanowi naturalną część wód o złym stanie. Jednakże nie
ma ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych.
W związku z powyższym, z uwagi na zakres i sposób korzystania ze środowiska i jego
elementów, przedsięwzięcie na etapie planowania, realizacji i eksploatacji pod
względem rozwiązań konstrukcyjnych i technicznych, obejmujących przede
wszystkim sposób zbierania i przechowywania ścieków bytowych i gospodarczych
oraz gospodarkę wodami opadowymi (o czym było wyżej) nie stanowi zagrożenia
dla środowiska.
Przy uwzględnieniu zasad prawidłowej eksploatacji obiektów wchodzących w skład
przedsięwzięcia, należy przypuszczać, że sposób korzystania ze środowiska:
• nie będzie znacząco oddziaływał na stan ekologiczny jednolitych części wód
powierzchniowych (JCWP) oraz podziemnych (JCWPd),
• nie uniemożliwi osiągnięcie celów środowiskowych zawartych w planach
gospodarowania wodami w obszarach dorzeczy,
• nie pogorszy aktualnego stanu ekologicznego zbiorników wodnych (poprzez
zakłócenie jego funkcjonowania jako ekosystemu wodnego).
Realizacja przedsięwzięcia nie wpłynie również negatywnie na cele ochrony wód
w rozumieniu art. 4.1. w związku z art. 4.7. Dyrektywy 2000/60/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. ustanawiającej ramy
wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej (Ramowej Dyrektywy
Wodnej).

3 PRZEWIDYWANE ROZWIAZANIA PROJEKTOWE
3.1

Powierzchnia
zajmowanej
nieruchomości,
a
także
obiektu
budowlanego oraz dotychczasowy sposób ich wykorzystania i pokrycia
szatą roślinną

Działka nr 175/8, obr. Rokiciny, o całkowitej powierzchni 8,82 ha, przeznaczona
w części pod realizację inwestycji jest obecnie niezabudowana i wykorzystywana
rolniczo pod uprawę zbóż.
Stan obecny przedstawiony został w części dokumentacyjnej – rysunkowej, na fot. 1
– 4.
W ramach przedsięwzięcia planowane jest wykonanie następujących obiektów
budowlanych wraz z maksymalnymi parametrami je charakteryzującymi:
•
•

budynek inwentarski o maksymalnych wymiarach 165x16 m (do 2640 m2
powierzchni całkowitej),
część mieszkalna zintegrowana z budynkiem hali lub obiekt wolnostojący
o powierzchni do 200 m 2,
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•

•

3.2

dwa silosy zewnętrzne do magazynowania paszy. Będą to zbiorniki
nadpoziomowe o konstrukcji stalowej, posadowione na powierzchni terenu
na stalowej konstrukcji wsporczej i fundamencie betonowym.
komunikacja o nawierzchni gruntowej (możliwe lokalne utwardzenie terenu
kruszywem łamanym – nawierzchnia półprzepuszczalna, wykonana
w zakresie niezbędnym do prawidłowej obsługi inwestycji) – do ok. 1500 m2.

Rodzaj technologii

Celem realizacji inwestycji i związanych z nią obiektów jest chów brojlerów kurzych,
począwszy od dnia zerowego do maksymalnie 43 dnia życia. Produkcja
prowadzona będzie w jednokondygnacyjnym budynku inwentarskim w technologii
ściółkowej wraz z obiektami towarzyszącymi.
Planowane obiekty służyć będą wyłącznie prowadzeniu gospodarki rolnej,
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych
i leśnych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 909 ze zm.). Dlatego też planowane przedsięwzięcie
nie wymaga wyłączenia z produkcji rolniczej.
Obszar zamierzenia zlokalizowany jest poza zwartą zabudową miejscowości,
w otoczeniu terenów zielonych o przeznaczeniu rolniczym oraz lasów.
Prawidłowa obsada ptaków na 1 m 2 powierzchni użytkowej budynku jest czynnikiem
kształtującym mikroklimat oraz ma wpływ na zdrowie i wzrost ptaków. Przy
utrzymaniu ptaków w systemie podłogowym na ściółce, w zależności od wieku,
maksymalna obsada brojlerów kurzych wynosi:
•
•
•

do 3 tygodnia życia - 35 szt./1 m 2,
od 3 do 5 tygodnia życia - 22 szt./1 m2,
powyżej 5 tygodnia życia - 17 szt./1 m 2.

Przy doborze minimalnej powierzchni użytkowej budynku inwentarskiego przyjęto
najbardziej niekorzystne, z punktu widzenia projektowego, obłożenia budynku
(najbardziej korzystne z punktu widzenia dobrostanu kurzego) – 17 szt./1 m2.
Na podstawie powyższego minimalna powierzchni użytkowa stanowić będzie iloraz
planowanej obsady (w 1 cyklu produkcyjnym) wynoszącym 35.000 szt. i minimalnej
powierzchni użytkowej budynku przypadającej 1 szt. drobiu. Stąd

Pmin =

I 35000
=
= 2059  m2 
Pi
17

gdzie:
I – maksymalna obsada budynku kurnika [szt.] – 35.000
Pi – minimalna powierzchnia użytkowa kurnika na 1 szt.
Jednocześnie, sposób obliczania obsady ptaków, stanowisk (brojlerów kurzych)
określono w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 15 lutego 2010 r. (Dz.U.
z 2010 r. Nr 56 poz. 344) w sprawie wymagań i sposobu postępowania przy
utrzymywaniu gatunków zwierząt gospodarskich. W rozdziale 5. Minimalne warunki

- 19 -

Karta informacyjna przedsięwzięcia dla inwestycji polegającej na budowie budynku inwentarskiego do chowu drobiu
w systemie ściółkowym zamkniętym z częścią mieszkalną wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu

utrzymywania kurcząt brojlerów określone zostały takie parametry minimalne jak np.
maksymalne zagęszczenie obsady (w kg wagi kurcząt na 1 m2 obiektu
inwentarskiego). Podstawowa norma wynosi 33 kg/1 m 2. W szczególnych
wypadkach, gdy spełnione są określone warunki utrzymania dobrostanu, może ono
wynosić 39 kg/1 m2.
Do doboru parametrów powierzchni użytkowej budynku przyjęto maksymalną
obsadę 33 kg/1 m2, dla założonej obliczeniowo wagi końcowej brojlerów
wynoszącej 2,3 kg.
Dla powyższych założeń, przy utrzymaniu warunku hodowli 35.000 szt. minimalna
powierzchnia użytkowa budynku będzie wynosiła:

Pmin2 =

I ⋅ Mi 35000 ⋅ 2,3
=
= 2439  m2 
Pi2
33

gdzie:
Pmin2 – minimalna powierzchnia użytkowa budynku inwentarskiego, m 2
I – maksymalna obsada budynku kurnika [szt.] – tu: narzucona 35.000 w założeniach
inwestycyjnych, szt.
Mi – końcowa jednostkowa waga brojlera kurzego [kg], Mi = 2,3 kg
Pi2 – minimalna powierzchnia użytkowa kurnika na 1 szt., m 2
Budynek będzie:
•
•
•

obiektem parterowym o powierzchni hali tuczu wynoszącej ok. 2450 m2,
wymiarach zewnętrznych 165x16 m i powierzchni całkowitej nie
przekraczającej 2640 m2,
wykonanym na podstawie projektu typowego lub na indywidualne zlecenie.

Technologia chowu brojlerów kurzych
Efekt chowu brojlerów kurzych zależy przede wszystkim od jakości piskląt
odebranych z Zakładu Wylęgu Drobiu. Pisklęta winny być żywotne, w dobrej
kondycji i wyrównane pod względem masy ciała. Ma to przełożenie na zdrowie
i szybkość uzyskiwania przyrostu piskląt. Najlepiej jest, jeśli pisklęta pochodzą od
jednego dostawcy jaj wylęgowych i od stad w średnim wieku, ponieważ lepiej się
odchowują i są zdrowsze, co daje większe prawdopodobieństwo uzyskiwania
wyższych i zbliżonych przyrostów całej partii kurcząt.
Kurczęta w pierwszych 2 tygodniach są bardzo podatne na stresy związane
z warunkami środowiskowymi, ponieważ temperatura ciała pisklęcia po wykluciu
wynosi 39,7°C i dopiero w 3 tygodniu życia osiąga 42°C, czyli temperaturę ciała
u ptaków dorosłych. W pierwszych dniach wychowu w zakładzie wylęgowym, jak
i na fermie istotne jest zapewnienie pisklętom właściwej temperatury i wilgotności
powietrza.
W momencie wprowadzania piskląt do wychowalni temperatura w pomieszczeniu
powinna wynosić 24-25°C i pod dodatkowym źródłem grzewczym 34-35°C, po czym
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zmniejsza się ją stopniowo, aby uzyskać 30°C w 7. dniu życia piskląt. Istotnym jest, by
regulować temperaturę otoczenia i obniżać wraz z wiekiem kurcząt.
W pierwszym okresie chowu poziom wilgotności względnej powietrza powinien
wynieść 62-72%. Zbyt wysoka wilgotność może obniżyć jakość ściółki. Jeśli ściółka jest
zbyt wilgotna należy podwyższyć temperaturę i wentylację, a jeśli za niska spryskuje
się sprzęt i ściółkę najlepiej roztworem środka dezynfekcyjnego. Wilgotność ściółki
w okresie lata nie powinna przekraczać 18%, a zimą 36%. Materiałem ściółkowym
jest zwykle pocięta słoma zbożowa, najlepiej żytnia lub słoma z dodatkiem torfu ze
względu na dużą jego wodochłonność, względnie wióry drzewne lub trociny. Latem
ścieli się grubość 5 cm, zimą natomiast do 15 cm.
Po każdym cyklu produkcyjnym trwającym około 42-45 dni przypada okres przerwy
trwający około 3 tygodni na przygotowanie budynku do wstawienia następnego
rzutu piskląt.
Po dokładnym oczyszczeniu kurnika i sprzętu, całość jest myta wodą (najlepiej
ciepłą i pod ciśnieniem), przez co usuwa się do 80% bakterii. Po osuszeniu
dezynfekuje się ściany murowane i drewniane, jak i sprzęt wybranym środkiem.
Następną czynnością jest bielenie, rozmieszczenie sprzętu na pierwsze dni chowu,
ścielenie i ogrzanie pomieszczenia
Obsada ptaków na 1 m 2 powierzchni użytkowej budynku jest czynnikiem
kształtującym mikroklimat oraz ma wpływ na zdrowie i wzrost ptaków. Jej wielkość
określona została już powyżej w opracowaniu, przy jej uwzględnieniu dokonano
obliczeń minimalnej powierzchni użytkowej hali tuczu brojlerów kurzych4.

Gospodarka wytwarzanym obornikiem kurzym
Gospodarka wytwarzanym obornikiem (pomiotem) kurzym realizowana będzie
zgodnie z zasadami:
•

•

•

•

•

4

zagospodarowanie terenu lokalizacji przedsięwzięcia realizowane będzie
w sposób eliminujący możliwość zewnętrznego przetrzymywania obornika
kurzego,
usuwanie obornika wykonywane będzie niezwłoczne po zakończeniu
każdego cyklu hodowlanego bezpośrednio z pomieszczeń chowu drobiu
przez firmę posiadającą zezwolenie na zbieranie i transport,
dokonywanie przeładunku i transportu obornika odbywać się będzie
w sposób eliminujący przenikanie odcieków do środowiska gruntowo –
wodnego oraz w sposób zabezpieczający wody opadowe i roztopowe oraz
grunt przed zanieczyszczeniem substancjami nawozowymi (biogennymi),
rolnicze wykorzystanie wytwarzanego w obrębie przedsięwzięcia obornika
kurzego, jako nawozu naturalnego będzie odbywać się zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu (Dz. U. Nr 147, poz.
1033),
przekazywanie obornika producentom podłoża do uprawy pieczarek lub
producentom nawozów odbywać się będzie zgodnie z przepisami ustawy

Janusz Wojciechowski, Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
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z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r., Nr 39
z 2007 r., poz. 251)

Zapotrzebowanie na paszę
Jednostkowe (na 1 cykl) zapotrzebowanie na paszę dla kurnika wynosi:

35000 ⋅ 2,3 ⋅1,8 = 144900  kg / cykl  = 145  Mg / cykl 
Roczne zapotrzebowanie na paszę dla kurnika wynosi:

145 ⋅ 6 = 870  Mg

Stan średnioroczny
Dane wyjściowe
•
•
•
•
•
•
•
•

okres chowu - 43 dni,
czas trwania przerwy technologicznej do ok. 21 dni po każdym cyklu,
6 cykli produkcyjnych w roku,
średnia waga sprzedaży brojlera - 2,30 kg
stan początkowy obłożenia kurnika – zakup: 35.000 szt.,
upadki rzędu 3% - 1050 szt.,
sprzedaż brojlerów (finiszer) – 33950 szt. (78.085 kg) (na 1 cykl),
roczna sprzedaż brojlerów (finiszer) – 203.700 szt. (o wadze 468.510 kg)

Podsumowanie – obrót roczny
•
•
•

zakup piskląt - 210.000 szt.
upadek podczas chowu – 6300 szt.
sprzedaż brojlerów kurzych – 203.700 szt.

Przelotowość
Przelotowość = sprzedaż + ½ upadków = 203.700 + 6300/2 = 206.850 [szt.]
Stan średnioroczny 206.850 x 43/365 = 24.369 szt.

Roczna produkcja obornika kurzego
Mo = Ir ⋅ Mio = 24369 ⋅ 0,01 = 243,7  Mg / rok 
gdzie:
Mo – masa obornika wyprodukowanego w skali roku, Mg,
Ir – liczba zwierząt wg stanu średniorocznego, szt,
Mio – wskaźnik produkcji obornika przez brojlery kurze, Mg/rok, Mio = 0,01 Mg/rok
(10,17 kg/szt./rok)5

Roczna produkcja azotu zawartego w oborniku kurzym
MN = Ir ⋅ Mio ⋅ N = 24369 ⋅ 0,01⋅ 26,7 = 6507  kg / rok 
gdzie:
MN – ilość azotu zawartego w wyprodukowanych oborniku w skali roku, kg,
Dokument Referencyjny o Najlepszych Dostępnych Technikach dla Intensywnego Chowu
Drobiu i Świń, Ministerstwo Środowiska, Warszawa 2005 r., str. 122, tab. 3.26
5
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Ir – liczba zwierząt wg stanu średniorocznego, szt,
Mio – wskaźnik produkcji obornika przez brojlery kurze, Mg/rok, Mio = 0,01 Mg/rok
N – wskaźnik zawartości azotu w oborniku kurzym, kg/Mg
Przyjmując dopuszczalną dawkę nawozu naturalnego (obornika kurzego), możliwą
do zastosowania w ciągu roku, wynoszącą 170 kg N/ha użytków rolnych, zgodnie z
art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu (t.j. Dz.U. z 2015 r.
poz. 625) do zagospodarowania wyliczonej rocznej ilości azotu niezbędny jest areał
gruntów ornych o minimalnej powierzchni:

FN =

MN 6507
=
= 38,3  ha
Fi
170

gdzie:
FN – minimalna powierzchnia użytków rolnych do zagospodarowania azotu
zawartego w oborniku, ha,
MN – ilość azotu zawartego w wyprodukowanych oborniku w skali roku, kg/(rok),
Fi – maksymalne obciążenie 1 ha gruntu azotem zawartym w oborniku, kg.

Technologia budynku inwentarskiego hodowli brojlerów kurzych
•

obiekt jednokondygnacyjny, murowany, typu halowego, ze sztucznym
oświetleniem i regulowanymi automatycznie warunkami środowiskowymi,
izolowany termicznie, wykonany ze :
o ściany z bloczków gazobetonowych na „ciepłej" zaprawie,
otynkowane ze wzmocnieniami (słupy stalowe stanowiące konstrukcję
nośną dachu).
o stropy – podwieszone, izolowane termicznie 15 cm warstwą wełny
mineralnej.
o dach budynku inwentarskiego – typowe rozwiązanie zgodnie z ofertą
handlową, dostosowany kształtem i rozwiązaniami konstrukcyjnymi do
zapisów MPZP, pokrycie stanowić będzie, np. blachodachówka,
dwuspadowy o wartościach spadku określonych w MPZP,
o przy wrotach obiekt inwentarskiego wykonane zostaną betonowe płyty
przeładunkowe.

Żywienie i pojenie
W hali tuczu brojlerów kurzych zainstalowane zostaną urządzenia i instalacje służące
do obsługi ptaków, tj.:
•
•
•

paszociąg główny transportujący paszę podajnikiem ślimakowym ze zbiornika
paszy (silosu) do końca pomieszczenia hali tuczu,
linie paszowe składające się z zespołu napędowego, kosza zasypowego, rur
doprowadzających, zawieszeń, karmideł z czujkami pojemnościowymi.
linie pojenia kropelkowego z rur rozprowadzających z zaworkami
kropelkowymi, zawieszeniem linii i rur, zaworów regulacyjnych itp.

Zadawanie paszy odbywać się będzie automatycznie – w koszach zasypowych
zlokalizowane będą czujniki pojemnościowe. Linie pojenia, zasilane wodą zimną
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z pomieszczenia technicznego przy pomocy przewodów z tworzywa sztucznego
(PE).

Fot. 1. Przykładowe elementy instalacji paszowej (czerwone karmidła z czujnikami pojemnościowymi)
oraz pojenia - zawory kropelkowe (kolor żółty) – materiały własne

Paszociąg i linie pojenia dostarczały będą pasze i wodę na całej długości hali.
W okresie tuczu opuszczone będą do wysokości umożliwiającej ptakom korzystanie
z urządzeń. Po skończonym cyklu odchowu brojlerów podnoszone będą na
wysokość umożliwiającą ręczne lub mechaniczne usunięcie powstałego pomiotu
i przeprowadzenia prac porządkowych i przygotowawczych dla następnego cyklu,
opisanych wyżej.

Wentylacja pomieszczenia hali tuczu
Budynek inwentarski wyposażony zostanie w mechaniczną instalację wentylacyjną,
której zadaniem będzie zapewnienie kontroli nad mikroklimatem kurnika.
Wymuszony ruch powietrza będzie w stanie utrzymać wymaga temperaturę
i wilgotność w pomieszczeniu, i pośrednio temperaturę ciała ptaków.
Zaplanowano montaż wentylatorów dachowych do wentylacji pionowej
(wspomagającej wentylację grawitacyjną w obiekcie) oraz wentylatorów
ściennych.
Dobór liczby i wydatku wentylatorów, uwzględniający maksymalny wydatek
powietrza brojlera (3,60 m3/kg brojlera oraz ok. 2 cm3 powierzchni wentylatora na
1 m3 kubatury kurnika) zostanie przeprowadzony przez uprawnionych projektantów
na etapie projektu budowlanego.
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Oświetlenie
Przewidziano oświetlenie naturalne,
o parametrach energooszczędnych.

wspomagane

oświetleniem

sztucznym

Zaopatrzenie w wodę
Źródłem wody do celów socjalno-bytowych mieszkańców zabudowy zagrodowej,
oraz technologicznych związanych z prowadzeniem hodowli brojlerów kurzych
będzie gminna sieć wodociągowa znajdująca się wzdłuż drogi gminnej.

Zaopatrzenie w energię elektryczną
Zasilanie w energię elektryczną po rozbudowie energetycznej linii kablowej
i wykonaniu przyłącza elektrycznego.

Zaopatrzenie w ciepło
Jako źródło ciepła dla obiektu inwentarskiego zaplanowano wykonanie kotłowni
wyposażonej w kocioł zasilany paliwem niskoemisyjnym (eko groszek) o mocy
ok. 200 kW (lub 2 kotły o mocy 100 kW pracujące w układzie naprzemiennym lub
jednocześnie przy dużym zapotrzebowaniu na ciepło). Dodatkowo, jako
zabezpieczenie przed awarią kotła/kotłów zaplanowano montaż 4 szt.
nieemisyjnych nagrzewnic gazowych, o mocy 100 kW, zasilanych gazem płynnym
(LPG).

Zbiornik bezodpływowy na ścieki bytowe
Do gromadzenia ścieków socjalno-bytowych, pochodzących z pomieszczeń
socjalnych (WC/umywalka lub łazienka) budynku mieszkalnego zaplanowano
bezodpływowy zbiornik o pojemności do 10 m3. Zaplanowano budowę
podziemnego bezodpływowego, szczelnego zbiornika na ścieki wykonanego
z betonu hydrotechnicznego (wodoodpornego, szczelnego). Zbiornik ten zostanie
wykonany z elementów prefabrykowanych przeznaczonych do montażu na
budowie, łączonych w system z poszczególnych elementów lub realizowany
metodą gospodarczą (wykonanie szalowania ścian, zbrojenia i zalewanie
przygotowanych szalunków ze zbrojeniem atestowanym betonem z węzła
betoniarskiego). Zbiornik składał się będzie ze szczelnych ścian i podłoża oraz
pokrywy wyposażonej w jednej lub dwa włazy. Odpowietrzenie zbiornika stanowić
będzie kominek wentylacyjny.
Realizacja zbiornika nastąpi na podstawie projektu typowego lub indywidualnego,
zakupie gotowego rozwiązania oferowanego w sprzedaży lub przy samodzielnym
wykonaniu w zależności od uzyskanego dofinansowania ze środków zewnętrznych
(w tym np. unijnych).
Ścieki ze zbiornika bezodpływowego wywożone będą specjalistycznym transportem
asenizacyjnym do gminnej oczyszczalni ścieków.

Ścieki gospodarcze (technologiczne)
Ścieki technologiczne, pochodzące z czyszczenia powierzchni hali tuczu, po
zakończeniu każdego etapu, odprowadzane będą do szczelnego zbiornika na
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ścieki. Ścieki te składać się będą w niewielkiej ilości z drobnych elementów pomiotu,
który nie został zebrany z posadzki, i z wody wykorzystanej do mycia posadzek.
Ścieki technologiczne, aby nie dopuścić do ich przedostawania się poza szczelną
podłogę obiektu, będą ujmowane wewnątrz kurnika – w bruzdach asenizacyjnych
lub w rząpiach asenizacyjnych, a następnie zbierane w zbiorniku bezodpływowym.
Wielkość zbiornika bezodpływowego wynosiła będzie nie więcej niż 10 m 3.
Realizacja
zbiornika
bezodpływowego
analogicznie
jak
dla
zbiornika
bezodpływowego na ścieki bytowe.

Wody opadowe i roztopowe
Wody opadowe z dachu budynku inwentarskiego, jako niezanieczyszczone
odprowadzane będą powierzchniowo do gruntu. Wody takie nie niosą
zanieczyszczeń i nie wymagają oczyszczania.

Tereny komunikacyjne, plac manewrowy
W ramach inwestycji wymagane jest wykonanie dróg dojazdowych oraz placu
manewrowego umożliwiających podstawową obsługę budynku inwentarskiego
(dostawa kurcząt, paszy, materiałów eksploatacyjnych, odbiór brojlerów itp.) oraz
obiektów (zbiorników bezodpływowych ścieki bytowe i gospodarcze).
Wokół budynków, zbiorników, silosów itp. zapewniony zostanie dojazd dla pojazdów.
Aby zapewnić możliwość w miarę możliwości higienicznego i bezproblemowego
poruszania się po terenie maszyn i urządzeń zaplanowano wykonanie utwardzeń
terenu w zakresie minimalnym, gwarantującym osiągniecie przyjętych założeń.
Utwardzenie wykonane zostanie materiałem ekologicznym, takim jak np. kruszywo
łamane (kliniec) stabilizowane mechanicznie, dające trwałe oparcie kołom
pojazdów bez niebezpieczeństwa ugrzęźnięcia w miękkiej rozjeżdżonej ziemi.
Planowane utwardzenie wykonane zostanie z materiałów naturalnych, w układzie
przepuszczalnym lub półprzepuszczalnym (w zależności od stopnia stabilizacji
i utwardzenia) w żaden sposób nie będzie miało negatywnego wpływu na
środowisko. Utwardzenie terenu w części komunikacyjnej realizowane będzie jako
półprzepuszczalne, przy pomocy kamienia łamanego (np. klińca), bez
zorganizowanego zbierania i odprowadzania wód opadowych do środowiska.
Wody te odprowadzane będą powierzchniowo w sposób niezorganizowany,
w miejscu ich powstania.

Inne obiekty budowalne
W ramach obsługi budynku inwentarskiego tuczu brojlerów kurzych zaplanowano
również budowę obiektów uzupełniających, w tym m.in.:
•
•
•
•

budynku mieszkalnego o powierzchni do 200 m2,
silosów na pasze,
pojemnika na odpady stałe, komunalne,
szczelnego pojemnika na konfiskaty.
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Maszyny i urządzenia
Budowa obiektów na terenie działki 175/8, obr. Rokiciny prowadzona będzie przy
użyciu technologii standardowych, z wykorzystaniem ogólnodostępnych narzędzi
i maszyn budowlanych, m.in. takich jak:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

dźwig budowlany samojezdny;
samochód ciężarowy otwarty;
samochód ciężarowy z przyczepą niskopodwoziową;
samochód skrzyniowy;
koparko-ładowarka na kołach ogumowanych;
zagęszczarka ręczna spalinowa;
wibromłot bezrezonansowy;
młot pneumatyczny;
wiertarka;
spawarka;
giętarka.

Powyższa lista nie jest zamknięta, może być dowolnie modyfikowana i rozszerzana,
w zależności sposobu realizacji inwestycji i sprzętu posiadanego przez wykonawcę
robót.
Materiały wbudowywane w ramach budowy, takie jak beton, stal, elementy
urządzeń technologicznych czy też preparaty naprawcze będą dostarczane na
budowę w formie gotowej do wbudowania.
Beton, o wymaganych parametrach fizykochemicznych i związanymi z tym
właściwościami,
zostanie dostarczony z węzła betoniarskiego, na podstawie
wytycznych projektanta konstruktora zawartymi w dokumentacji projektowej.
Wszelki gruz i pozostałości po pracach budowlanych zostaną wywiezione
samochodami ciężarowymi do miejsca składowania (składowisko odpadów lub
inne wskazane przez Inwestora).

3.3

Powiązanie inwestycji z innymi przedsięwzięciami, możliwość
kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć znajdujących się na
obszarze, na który oddziaływać będzie przedsięwzięcie

Charakterystyka skumulowanego oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia
z innym, funkcjonującym w strefie oddziaływania przedsięwzięciem tego samego
rodzaju nie jest możliwa z uwagi na brak w najbliższym sąsiedztwie podobnej
instalacji. Najbliższy działający kurnik zlokalizowany jest w odległości ok. 430 m
(dz. nr 181/3) od planowanej lokalizacji budynku inwentarskiego wnioskodawcy.

3.4

Wykorzystanie zasobów naturalnych

W ramach wykorzystania zasobów naturalnych dla zamierzenia planowane jest
wykorzystanie wody. Woda zostanie wykorzystana w procesie zarówno budowy, jak
i eksploatacji. W fazie budowy wykorzystywana będzie w procesie pielęgnacji
betonu oraz do innych podstawowych czynności związanych z prowadzeniem
robót.
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W trakcie eksploatacji stanowić ona będzie jeden z elementów pokarmu brojlerów
kurzych w budynku inwentarskim oraz służyć do utrzymania czystości, zarówno
indywidualnej dla osób obsługujących budynek hali tuczu, jak i utrzymania czystości
pomieszczeń hali.

3.5

Emisja i występowanie innych uciążliwości

Zmiany w środowisku abiotycznym
Największy wpływ na środowisko przyrody nieożywionej będzie miał etap budowy
planowanych obiektów. W trakcie jej realizacji nastąpią przekształcenia
w środowisku abiotycznym polegające m.in. na pracach ziemnych w zakresie
wykonania budynku oraz pozostałych budowli uzupełniających w ramach inwestycji
– przekształcenia warstwy gruntu i nieznaczne zmiany w ukształtowaniu terenu
w postaci wykopów (lokalizacja podziemnych zbiorników szczelnych na ścieki
bytowe i technologiczne). Nadmiar gruntu pochodzący z wyporu zbiorników
i fundamentów obiektów zostanie rozplantowany w granicach działki o powierzchni
ponad 8 ha, stanowiącej własność Wnioskodawcy.
W trakcie eksploatacji oddziaływanie na glebę nie będzie występować. Ruch
samochodowy związany z przemieszczaniem się osób, w tym właściciela i członków
jego rodziny oraz związany z dostawą kurcząt, materiałów eksploatacyjnych, pasz,
odbiorem brojlerów, ścieków i odpadów odbywał się będzie po wytyczonych,
utwardzonych drogach, nie powodując znaczącego oddziaływania na teren
otaczający miejsce inwestycji.

Zmiany w środowisku roślinnym
Inwestycja realizowana będzie w części północnej działki 175/8, na gruncie o klasie
RIV i RV, zgodnie z przybliżoną lokalizacją przedstawioną na mapie ewidencyjnej
zawierającej klasy bonitacyjne gruntów. Działka obecnie jest użytkowana rolniczo.
Na dzień sporządzenia Karty jej powierzchnia była obsiana zbożem ozimym, co
przedstawiono w części dokumentacyjnej Karty.

Zmiany w środowisku zwierzęcym
Planowane przedsięwzięcie może mieć nieznaczny wpływ na środowisko zwierzęce na awifaunę i ssaki. W trakcie robót budowlanych przewiduje się występowanie
hałasu, który krótkookresowo może dokonać wypłoszenia ptaków i zwierząt z okolic
inwestycji, zwłaszcza w części leśnej, występującej w kierunku południowym
(w odległości ok. 90 m).
Budowa fermy nie wpłynie negatywnie w przewidywalny fizyczny, chemiczny lub
biologiczny sposób na przedmioty ochrony najbliżej położonych obszarów ochrony
przyrody. Stan ochrony gatunków naturowych, zgodnie z obecnie dostępną wiedzą
naukową na ich temat, nie ulegnie pogorszeniu, z uwagi na lokalny charakter
inwestycji i przedsięwzięte zabezpieczenia, o których w dalszej części Karty.
Podczas realizacji i eksploatacji planowanego zamierzenia nie nastąpi fragmentacja
czy zniszczenie siedlisk przyrodniczych. Nie powstanie tu również bariera ekologiczna
dla migracji zwierząt. Planowane fundamentowanie obiektów i posadowienie
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zbiorników bezodpływowych, struktura istniejącego utworu glebowego pozwalają
stwierdzić, iż nie wystąpi zaburzenie przepływu wód powierzchniowych, jak
i podziemnych.
Jednocześnie zmiana sposobu wykorzystania przestrzeni może w nieznacznym
stopniu ograniczyć miejsca żerowania fauny korzystającej okazjonalnie obecnego
żerowiska. Powstałe przekształcenia poszerzą jednak bazę żerową i niszę siedliskową
dla gatunków bardziej synantropijnych.
Nie przewiduje się, aby projektowane przedsięwzięcie mogło oddziaływać na
projektowany obszary Natura 2000 i inne obszary chronione. Można jednocześnie
stwierdzić, że planowane przedsięwzięcie nie będzie powodować przekształceń
siedlisk oraz nie będzie powodować trwałych zagrożeń dla siedlisk.
Podejmowane działania, przy zastosowaniu środków minimalizujących skutki, nie
spowodują:
o zmniejszenia zasięgu poszczególnych gatunków,
o ograniczenia żywotności poszczególnych gatunków w biocenozie,
o ograniczenia populacji poszczególnych gatunków,

Hałas
W trakcie prac związanych z wykopami ziemnymi (faza budowy) wystąpią okresowe
(krótkotrwałe i odwracalne) oddziaływania akustyczne spowodowane pracą
ciężkiego sprzętu budowlanego (roboty ziemne) oraz przejazdami pojazdów
transportujących materiały i surowce. Prace te charakteryzują się bezpośrednim
i krótkoterminowym oddziaływaniem na teren, na którym będą one realizowane. Ich
poziom mieści się w granicach przewidywanych norm dla prowadzenia robót
ziemnych i jest to 65-75 dB. Podczas realizacji przedmiotowej inwestycji wystąpią
okresowe uciążliwości związane także z wibracjami pochodzącymi z maszyn
i urządzeń pracujących podczas budowy i w trakcie prowadzenia robót ziemnych
czyli: ciężki sprzęt (spychacze, ładowarki, itp.) oraz ruch pojazdów ciężarowych
(wywrotki).
Charakter emisji będzie niezorganizowany – prace budowlane realizowane będą
w terenie otwartym. Czas działania na najbliższe otoczenie – ograniczony.
Oddziaływanie emisji zanieczyszczeń związanych z realizacja zamierzenia będzie,
w związku z usytuowaniem obszaru planowanych prac i zakresem działań,
praktycznie nieistotne dla środowiska, nawet w skali lokalnej. Zanieczyszczenia
powietrza powstające w trakcie prac budowlanych nie wpłyną w istotny sposób na
środowisko i nie pogorszą stanu aerosanitarnego rejonu.
Oddziaływania te zgodnie z obowiązującymi przepisami nie podlegają normowaniu,
a ich przestrzenny zasięg można określić na około 100 m od lokalizacji pracujących
maszyn i sprzętu budowlanego. Biorąc pod uwagę ograniczony czas pracy
urządzeń (6.00 – 18.00) oraz zastosowanie nowoczesnych maszyn i urządzeń oraz
technologii budowania budynków można stwierdzić, że uciążliwość akustyczna
występująca w fazie budowy nie będzie znacząco oddziaływać na mieszkańców
najbliżej położonych budynków mieszkalnych (o odległości nie mniejszej niż 100 m
od miejsca lokalizacji budynku). Czas tych niedogodności będzie ograniczony
i przejściowy.
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W trakcie eksploatacji źródłem chwilowego hałasu może być ruch pojazdów
związanych z dostawą materiału do hodowli i odbiorem brojlerów, odbierających
ścieki bytowe i technologiczne itp.

Emisja zanieczyszczeń do powietrza
Maszyny budowlane w zależności od rodzaju i typu używanego sprzętu, będą
pobierać energię elektryczną i paliwo silnikowe w wymaganej przez nie ilości.
Podczas prac emitowane będą zanieczyszczenia gazowe i pyłowe. Źródłem tych
zanieczyszczeń będzie głównie praca sprzętu wykorzystywanego podczas
wykonywania prac ziemnych i budowlanych, ruch poruszających się pojazdów,
praca silników maszyn budowlanych oraz transport i przeładunek materiałów.
Oddziaływanie zanieczyszczeń z tych źródeł będzie miało charakter
niezorganizowany, krótkotrwały i odwracalny. Ich lokalizacja zmieniać się będzie
odcinkowo wraz z postępem prac.
Pyły i gazy będą pochodziły głównie z:
•
•

•
•

wykonywania wykopów, wyrównywania podłoża i jego utwardzania (emisja
pyłów),
transportu samochodowego oraz z pracy maszyn i urządzeń roboczych,
powodujących emisję tlenków azotu, tlenku węgla, sadzy, węglowodorów
oraz wtórną emisję pyłów,
gazy emitowane w trakcie prac spawalniczych (CO, NOx, pył zawieszony
w tym pył tlenków żelaza, manganu, krzemu, chromu, miedzi itp.),
emisja rozpuszczalników typu ksylen, benzen, toluen w trakcie prac malarskich
i konserwacyjnych.

Charakter tych emisji będzie niezorganizowany – większość prac budowlanych
dokonywana w otwartym terenie. Czas działania – ograniczony.

Zapylenie
W ramach planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie obiektu
inwentarskiego do hodowli brojlerów kurzych powstaną źródła zorganizowanej emisji
zanieczyszczeń w postaci wentylatorów wyciągowych (układu pionowego –
dachowe i poziomego – szczytowe) wprowadzające do atmosfery pyły związane z:
•
•
•

stosowaniem ściółki ze słomy lub trocin,
utrzymaniem w pomieszczeniu ptaków (piskląt i w późniejszym etapie
brojlerów kurzych)
stosowanie paszy.

Rodzaj paszy wpływa na koncentrację i emisję aerozoli. Właściwa i regularna
dezynfekcja pomieszczeń pozwala ograniczyć emisję kurzu. Ograniczona emisja
kurzu ogranicza rozprzestrzenianie się potencjalnych alergenów.
Podczas realizacji i eksploatacji obiektów występować będzie również
niezorganizowane pylenie z terenu działki nr 175/8 powodowane nanoszeniem
pyłu oponami pojazdów samochodowych. W przypadku jego nasilenia
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powodującego uciążliwości dla przebywania ludzi zostanie ono ograniczane przez
np. zraszanie powierzchni powodującej pylenie wodą.
Przedsięwzięcie nie będzie zagrażać zdrowiu ludzi, a ewentualnie występujące
nieprzyjemne zapachy związane z produkcją oraz transportem samochodowym
(spaliny), nie będą odczuwalne na terenie najbliżej położonej zabudowy
mieszkaniowej .

Ścieki bytowe
Do odprowadzenia ścieków bytowych i technologicznych zaplanowano
bezodpływowe, szczelne zbiorniki o pojemności maksymalnej 10 m3 każdy. Zbiorniki
wykonane zostaną jako podziemne, betonowe, z włazem, w technologii jak opisano
w rozdziałach powyżej.
Planowana pojemność zbiornika na ścieki bytowe jest wystarczająca do
przetrzymania ścieków pochodzących od członków rodziny Wnioskodawcy oraz
pracowników sezonowych, najmowanych krótkoterminowo do prac związanych np.
z załadunkiem brojlerów.

Powstawanie odpadów
W trakcie prowadzenia prac budowlanych oraz eksploatacji obiektów powstaną
odpady niebezpieczne oraz inne niż niebezpieczne.
Etap realizacji
Na etapie prowadzenia prac budowlanych przewiduje się powstawanie odpadów
(gleba i ziemia). Nadwyżki gruntu będą selektywnie gromadzone na placu budowy,
a następnie unieszkodliwiane – do rozplantowania na terenie należącym do
inwestora lub do zasypywania wykopów.
Odpady powstające w czasie budowy obory wraz z obiektami towarzyszącymi to
przede wszystkim:
• odpady materiałów i elementów budowlanych pochodzących z budowy
(odpady betonowe, gruz betonowy, odpady zmieszane z betonem, żelazo,
stal, kable energetyczne, papa, materiały izolacyjne),
• odpady z demontażu obiektów budowlanych, w tym tymczasowe szalunki
i wzmocnienia (odpady drewniane, szkło, tworzywa sztuczne),
• odpady komunalne (szkło, papier, tworzywa sztuczne),
• zużyte urządzenia lub elementy urządzeń zawierające elementy
niebezpieczne,
• sorbenty,
• inne.
Odpady powstające w czasie prac budowlanych będą gromadzone selektywnie
w podstawionych na placu budowy kontenerach i przekazywane do
unieszkodliwienia uprawnionym podmiotom.
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Etap eksploatacji
W trakcie eksploatacji powstawały będą odpady inne niż niebezpieczne:
•
•
•
•
•

odpady tworzyw sztucznych z wyłączeniem opakowań,
opakowania z tworzyw sztucznych,
opakowania z metalu,
tkaniny, szmaty, ubrana ochronne itp.
zwierzęta podłe i ubite z konieczności,

oraz niebezpieczne:
•
•

zużyte urządzenia
niebezpieczne,
sorbenty.

lub

elementy

urządzeń

zawierające

elementy

Odpady inne niż niebezpieczne będą przechowywane w pomieszczeniu
gospodarczym lub na placu, w części technicznej. Przekazywane będą na
podstawie porozumienia – umowy, firmie posiadającej odpowiednie zezwolenia na
prowadzenie działalności w zakresie odbioru, transportu i transportu odpadów.
Odpady w postaci zwierząt padłych i ubitych z konieczności przechowywane będą
w szczelnym konfiskatorze - chłodni przeznaczonej na konfiskaty. W ciągu 24 h
odpady te odbierane będą na podstawie porozumienia – umowy, przez firmę
posiadającą odpowiednie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie
odbioru, transportu i transportu odpadów.

3.6

Ryzyko wystąpienia poważnej
i stosowanych technologii

awarii,

przy

używaniu

substancji

W związku z zakresem planowanych prac oraz celem, któremu ma służyć inwestycja
nie przewiduje się wystąpienia poważnej awarii związanej z funkcjonowaniem
zamierzenia. Artykuł 3 ustawy Prawo ochrony środowiska za poważaną awarię
uważa zdarzenie, w szczególności emisję, pożar lub eksplozję, powstałe w trakcie
procesu przemysłowego, magazynowania lub transportu, w których występuje
jedna lub więcej niebezpiecznych substancji, prowadzące do natychmiastowego
powstania zagrożenia życia lub zdrowia ludzi lub środowiska lub powstania takiego
zagrożenia z opóźnieniem.
Jednocześnie, biorąc pod uwagę treść rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia
9 kwietnia 2002 r. w sprawie rodzajów i ilości substancji niebezpiecznych, których
znajdowanie się w zakładzie decyduje o zaliczeniu go do zakładu o zwiększonym
ryzyku albo zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej,
rodzaje oraz ilości substancji wykorzystywanych w ramach planowanej działalności,
nie stwierdza się możliwości wystąpienia poważnej awarii przemysłowej. Nie rodzi to
również obaw o możliwość emisji związanych z jej wystąpieniem.
Przedmiotowa instalacja hodowli brojlerów kurzych nie jest zakwalifikowana do
zakładów o zwiększonym, bądź o dużym ryzyku wystąpienia awarii.
Zagrożenie dla stanu środowiska naturalnego pochodzące od planowanej
inwestycji budowy budynku inwentarskiego wraz z obiektami towarzyszącymi może
być spowodowane jako jedno z poniższych.
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zagrożenie pożarowe
Możliwości zaistnienia tego zdarzenia nie można wykluczyć. Prawdopodobieństwo
jego wystąpienia jest znikome w związku ze szczegółową kontrolą zabezpieczenia
ppoż. na każdym z etapów procesu budowlanego: projektowania, budowy
i eksploatacji obiektu.
Pomimo zastosowania nowoczesnych rozwiązań technicznych i technologicznych,
eliminujących ewentualne zakłócenia w prawidłowym funkcjonowaniu urządzeń,
zdarzają się sytuacje niemożliwe do przewidzenia, które mogą spowodować trwałe
lub nietrwałe straty w środowisku naturalnym. Sytuacje takie stanowią zagrożenie dla
zdrowia i życia ludzi.
zagrożenie wycieku ścieków bytowych i technologicznych do środowiska
W trakcie eksploatacji zbiornika podziemnego na ścieki bytowe i zbiornika na ścieki
technologiczne może wystąpić rozszczelnienie któregoś ze zbiorników powodujące
wyciek ścieków do gruntu. Związane może to być z nieprawidłowym wykonaniem
budowli, niezgodnym z projektem budowlanym i obliczeniami konstruktora,
zastosowaniem niepełnowartościowych materiałów lub nieprzewidzianą pracą
gruntu.
W przypadku wydostania się ścieków do środowiska, przy odpowiednio
niekorzystnych warunkach pogodowych (np. opady deszczu), następuje
przedostanie się azotanów do wód gruntowych, wpływające, na jakość wody
gruntowej (podskórnej) oraz spływ powierzchniowy azotanów i fosforanów
powodujący efekt eutrofizacji (użyźniania) zbiorników wodnych.
Odpływ składników nawozowych występuje wtedy, gdy składniki nawozowe są
szybko wymywane do cieków wodnych, zanim zostaną wchłonięte przez glebę.
Z kolei wymywanie następuje wtedy, gdy wody deszczowe, przenikając przez glebę,
zabierają ze sobą składniki nawozowe i przenoszą je do cieków wodnych.
Azotany w niskich stężeniach w wodzie nie są szkodliwe. Przy wyższych stężeniach,
zwłaszcza w wodzie używanej do picia zachodzi niebezpieczeństwo wystąpienia
u ludzi określonych schorzeń.
pomór zwierząt hodowlanych
Specyficznym zagrożeniem dla środowiska i zdrowia ludzi występującym na
terenach instalacji zajmujących się hodowlą drobiu jest wystąpienie nagłego
pomoru związanego z chorobą lub innym zdarzeniem losowym. W takim przypadku
wymaganą metodą zabezpieczenia środowiska jest usunięcie sztuk padłych
z obiektu, izolacja od otoczenia, szczelne magazynowanie w wyznaczonym do tego
celu miejscu (np. chłodnia) i szybkie przekazanie specjalistycznej jednostce do
utylizacji. O każdym przypadku wystąpienia pomoru prowadzący instalację jest
zobowiązany powiadomić odpowiednie służby weterynaryjne i sanitarne.
Wykaz chorób zakaźnych drobiu podlegających obowiązkowi zgłaszania
i zwalczania w przypadku drobiu obejmuje m.in. influenza ptaków o wysokiej
zjadliwości d. pomór drobiu i rzekomy pomór drobiu.
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Przeciwdziałaniu masowym chorobom służy dobór odpowiednich ras hodowlanych
o korzystnym genotypie, zakup kwalifikowanego materiału hodowlanego, stały
nadzór weterynaryjny z bieżącą realizacją cyklu szczepień, stosowanie w trakcie i po
zakończeniu każdego cyklu produkcyjnego odpowiednich środków do dezynfekcji
pomieszczeń i sprzętu, zabezpieczenia ptaków przed dostępem dzikich zwierząt.
Elementem mającym istotne znaczenie jest także miejsce i sposób przetrzymywania
paszy, z brakiem dostępu dzikich ptaków. Teren farmy, w tym przede wszystkim
pomieszczenie hali tuczu brojlerów powinno być niedostępne dla osób postronnych.
Regularne oczyszczanie pomieszczenia hali i wywożenie pomiotu poza fermę po
skończonym cyklu hodowli ograniczają możliwość przenoszenia chorób drobiu.

4 Rodzaj i skala możliwego oddziaływania
4.1

Zasięg oddziaływania – obszar geograficzny i liczba ludności, na którą
przedsięwzięcia może oddziaływać

Planowane przedsięwzięcie, ze względu na swoje rozmiary oraz cel, jakiemu ma
służyć, ma charakter lokalny. Oddziaływanie ma różny stopień w zależności od
etapu inwestycji oraz analizowanego rodzaju wpływu na otoczenie, co stwierdzono
już wcześniej w opracowaniu.
W trakcie jej realizacji obejmuje ono swym zakresem przede wszystkim generowanie
nadmiernego hałasu mającego wpływ na ludzi i świat zwierzęcy, oddziałujące na
środowisko w największym zakresie (obszarze oddziaływania).
W zależności od etapu przedsięwzięcia, wielkość promienia oddziaływania kształtuje
się w zakresie ok. 50-150 m. Oddziaływanie takie na etapie budowy obejmuje teren
rolniczy o promieniu ok. 100 m. Świadomie wybrana lokalizacja budynku
inwentarskiego w odległości ponad 100 m od najbliższej zabudowy ma służyć
zmniejszeniu oddziaływania na jego mieszkańców.
W trakcie realizacji prac budowlanych źródłem hałasu będzie maszyn i urządzeń
służących do prowadzenia robót ziemnych, transportowych, załadowczych
i wyładowczych. Natężenie hałąsu powodowane przez nie waha się w granicach
85-92 dB. Biorąc pod uwagę, że wszystkie źródła pracować będą okresowo, można
przyjąć, że uśredniony do 8 godzin dziennych poziom hałasu na placu budowy nie
przekroczy 85 dB.
Dodatkowo, do obliczeń propagacji hałasu ze źródeł punktowych przyjęto model
uproszczony wg wzoru:
L(r2)=L(r1)-20∙log(r2/r1) [dB],
gdzie:
L(r1) – poziom dźwięku w odległości r1 o źródła hałasu [dB],
r1 – odległość r1 od źródła hałasu [m],
L(r2) – poziom dźwięku w odległości r2 o źródła hałasu,
r2 – odległość r2 od źródła hałasu [m].

- 34 -

Karta informacyjna przedsięwzięcia dla inwestycji polegającej na budowie budynku inwentarskiego do chowu drobiu
w systemie ściółkowym zamkniętym z częścią mieszkalną wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu

Na podstawie powyższych danych wyjściowych przyjęto hipotetyczny poziom
dźwięku od pojazdu roboczego, mierzony w odległości 1 m od tego pojazdu,
wynoszący L(r1)=95 dB.
Zgodnie z obliczeniami wykonanymi przy pomocy powyższego wzoru w odległości r2
= 100 m poziom dźwięku wynosi 55,0 dB.
W związku z uzyskanymi wynikami jako strefę oddziaływania inwestycji przyjęto
obszar zakreślony promieniem 100 m od miejsca lokalizacji przedsięwzięcia.
Oczywiście, wyniki nie uwzględniają zmniejszającego natężenie dźwięku efektu
odbicia i rozproszenia fali oraz jej załamania na linii propagacji oraz innych
elementów tłumiących, co ma jedynie pozytywny aspekt tego założenia.
Mieszkańcy zabudowy mieszkaniowej zlokalizowanej wzdłuż dróg publicznych
narażeni będą na oddziaływanie niezorganizowanego hałasu pochodzącego od
pojazdów transportowych poruszających się po tych drogach. Jednakże
oddziaływanie takie jest rozproszone, zmienne w czasie i natężeniu, krótkotrwałe
oraz przemijające w czasie.
Źródłem hałasu punktowego będzie także stosowanie wentylatorów wyciągowych
na ścianach bocznych i na dachu. Wentylatory dachowe propagują nieco większy
hałas (w budynku) są jednak bardziej wydajne i powodują powstawanie mniejszej
ilości odorów w najbliższym otoczeniu budynku inwentarskiego.
Źródłem hałasu mogą być także urządzenia do mielenia i mieszania, służące
przygotowaniu pasz na farmie, przenośniki pneumatyczne. Wartości natężenie
hałasu są jednak znacznie niższe niż w przypadku ruchu pojazdów, a dodatkowo
stanowią hałas krótkotrwały i przemijający.
Ze względu na odległości, w przedmiotowym przypadku oddziaływanie akustyczne,
emisji odorów i pylenia nie obejmie zatem swym zasięgiem osób zamieszkujących
stale dany obszar.

4.2

Transgraniczny
charakter
oddziaływania
poszczególne elementy przyrodnicze

przedsięwzięcia

na

Przedsięwzięcie ze względu swoją lokalizację – w stosunku do krajów sąsiednich
z Polską, jak też wielkość i charakterystykę zamierzenia, nie kwalifikuje się do
mogących oddziaływać transgraniczne na środowisko.
W myśl zapisów Konwencji EKG ONZ o Ocenach Oddziaływania na Środowisko
w Kontekście Transgranicznym (Konwencja z Espoo – ratyfikowana przez RP
i ogłoszona w Dz.U. z 1999 r. nr 96, poz. 1110) oddziaływanie transgraniczne
oznacza jakiekolwiek, niekoniecznie globalne oddziaływanie odczuwalne na terenie
jednej ze stron konwencji z Espoo, spowodowane przedsięwzięciem zlokalizowanym
na terenie innej strony. Planowane przedsięwzięcie nie jest przedsięwzięciem
zlokalizowanym blisko granic międzynarodowych. Analizowana działka znajduje się
w odległości 51 km do linii brzegowej Morza Bałtyckiego oraz znacznie dalej od
najbliższej granicy Polski w kierunku północnym. W rozumieniu zapisów wspomnianej
Konwencji, lokalizacja planowanej inwestycji oraz przewidywany zakres prac
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budowlanych wraz z późniejszą eksploatacją nie będą powodowały oddziaływania
transgranicznego.

4.3

Wielkość i złożoność oddziaływania z uwzględnieniem obciążenia
istniejącej infrastruktury technicznej

Przedmiotowa inwestycja korzystała będzie z istniejącej infrastruktury technicznej
w postaci istniejącej sieci wodociągowej oraz planowanej - energetycznej.
Korzystanie z wody oraz energii elektrycznej dostarczonej systemem sieci
publicznych nie będzie powodowało zwiększenia oddziaływania na środowisko, ani
nie będzie źródłem zwiększonego stopnia złożoności.

4.4

Prawdopodobieństwo oddziaływania

Przyjmuje się, że oddziaływanie na środowisko w trakcie realizacji i eksploatacji
inwestycji będzie na pewno występować, natomiast jego zasięg oraz stopień
ingerencji w środowisko zależny jest od indywidualnych cech poszczególnych
elementów tego środowiska. Jakiekolwiek działania inwestycyjne, związane
z wykonywaniem robót ziemnych i budowlanych, ruch pojazdów, wykonanie
obiektów budowlanych zawsze powodują oddziaływanie na środowisko. Zakres
i sposób oddziaływania określony jest przez rodzaj i stopień wielkości danego
zamierzenia, szczególnie z uwzględnieniem miejsca jego realizacji o czym
wspomniano w Karcie, także poprzez zmienny charakter stanu pogody, m.in. opady
deszczu, występowanie wiatru, jego natężenia i kierunku.
Prawdopodobieństwo znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
maleje wraz ze wzrostem stanu świadomości określanym przez stopień zapobiegania
i ograniczenia oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Jest to realizowane
w ciągu całego postępowania inwestycyjnego poprzez:
•
•

•
•
•
•
•

wykonanie prac budowlanych zgodnie z projektem budowlanym,
prowadzenie hodowli brojlerów kurzych opartej na doświadczeniu i sztuce
hodowlanej (zgodnie z wytycznymi zootechnicznymi), a w razie konieczności
po konsultacjach z lekarzem weterynarii,
staranną i poprawną eksploatację zainstalowanych urządzeń zgodnie
z zaleceniami ich producentów,
prowadzenie gospodarki odpadami i gospodarki wodno-ściekowej zgodnie
z obowiązującymi przepisami,
przestrzeganie przepisów bhp, ppoż. podczas wykonania wszelkich prac,
przeprowadzanie dezynfekcji budynków inwentarskich środkami ulegającymi
biodegradacji,
utrzymanie całości obiektów związanych z produkcją zwierzęcą, w tym
instalacji, w należytej sprawności i czystości.
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4.5

Czas trwania, częstotliwość i odwracalność oddziaływania

Etap realizacji
Większość oddziaływania odwracalnego związana jest z etapem realizacji
inwestycji. Dotyczy to przede wszystkim emisji do środowiska gazów, powstających
ze spalania paliw z maszyn i urządzeń budowlanych, transportu, itp. Z tym związana
jest także emisja hałasu, która po zakończeniu robót, na etapie eksploatacji, ulegnie
znacznemu obniżeniu, osiągając poziomy nie mające negatywnego wpływu na
środowisko. Oddziaływanie opisane powyżej obejmować będzie cały okres trwania
prac budowlanych. Natężenie dźwięku i częstotliwość przekroczeń jego poziomów
związana będzie z chwilowym korzystaniem z takich urządzeń i maszyn jak np. piły
i pilarki, wibromłoty, koparki, dźwigi, itp. ruch pojazdów samochodowych i transportu
ciężkiego. Prace realizowane będą codziennie w wyznaczonych godzinach, tj. od
6:00 do 18:00, z wyjątkiem dni wolnych od pracy.
Część zmian związanych z inwestycją, spowoduje nieodwracalne przekształcenia,
zwłaszcza w środowisku abiotycznym. W zakresie środowiska nieożywionego, zmiany
takie dotkną miejsca poddane robotom ziemnym, związanym z przemieszczaniem
gruntu, wykopami, lokalizacją obiektów, zbiorników bezodpływowych na ścieki,
silosy na paszę oraz dróg dojazdowych i placów manewrowych. Inwestycja
w obszarze prowadzonych obecnie upraw, realizowana będzie w okresie po
zbiorach, więc wpływ na środowisko roślinne będzie znikomy.

Etap eksploatacji
Źródła hałasu, emitowanego podczas eksploatacji instalacji chowu brojlerów
kurzych, związane są przede wszystkim z:
•
•
•
•
•

ruchem pojazdów obsługujących fermę,
inwentarzem (ptactwo),
budynkami,
produkcją i obchodzeniem się z paszą,
organizacją usuwania nawozu.

Typowe źródła hałasu wraz z czasem trwania jego emisji to:
•
•
•

•
•
•

wentylatory wyciągowe w budynku – 24 h/dobę, poziom natężenia ok. 43 dB;
zadawanie paszy – czas trwania – 1 h z częstotliwością 2-3 razy/tydzień,
realizowane w ciągu dnia, natężenie hałasu – ok. 92 dB;
praca sprzętu rozdrabniającego:
o wewnątrz budynku – natężenie hałasu ok. 90 dB,
o na zewnątrz budynku – natężenie hałasu ok. 63 dB,
ruch pojazdów samochodowych (dostawa paliw, pasz, odbiór brojlerów) –
2 h, 6 razy do roku, w dzień,
chwytanie brojlerów: czas trwania 6-56 h, 6 razy do roku, rano/noc, stały
równoważnik 57-60 dB(A),
czyszczenie hali po brojlerach
o usuwanie nawozu: czas trwania 1-3 dni z częstotliwością 6 razy do roku,
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o mycie mechaniczne: czas trwania 1-3 dni z częstotliwością 6 razy do
roku, natężenie hałasu do 88 dB wewnątrz pomieszczeń.

5 EWENTUALNE WARIANTY PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA
Wariant 0
Przez pojęcie opcji zerowej należy rozumieć sytuację, w której nie zostaną podjęte
żadne działania inwestycyjne. Oznacza to, że teren działki 175/8 pozostanie w stanie
obecnym i będzie dalej użytkowany rolniczo.
Wariant taki będzie miał swój wymiar ekonomiczny związany z
•
•

pozbawieniem inwestora możliwości prowadzenia działalności gospodarczej
i rozwoju
braku możliwości powstania kilku miejsc pracy.

Konsekwencją niepodjęcia żadnych działań inwestycyjnych i organizacyjnych,
w ramach wariantu zerowego będzie działanie niezgodne w stosunku do działań
prowadzonych przez polski rząd, w tym np. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2014 – 2020 (PROW 2014-2020), który został opracowywany na podstawie
przepisów Unii Europejskiej, w szczególności rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia
rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju
Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr
1698/2005 oraz aktów delegowanych i wykonawczych Komisji Europejskiej.
Celem głównym PROW 2014 – 2020 jest poprawa konkurencyjności rolnictwa,
zrównoważone zarządzanie zasobami naturalnymi i działania w dziedzinie klimatu
oraz zrównoważony rozwój terytorialny obszarów wiejskich.
Program będzie realizował wszystkie sześć priorytetów wyznaczonych dla unijnej
polityki rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014 – 2020, a mianowicie:
•
•
•
•
•

•

ułatwianie transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie, leśnictwie i na obszarach
wiejskich,
poprawa
konkurencyjności
wszystkich
rodzajów
gospodarki rolnej
i zwiększenie rentowności gospodarstw rolnych,
poprawa organizacji łańcucha żywnościowego i promowanie zarządzania
ryzykiem w rolnictwie,
odtwarzanie, chronienie i wzmacnianie ekosystemów zależnych od rolnictwa i
leśnictwa,
wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami i przechodzenia na
gospodarkę niskoemisyjną i odporną na zmianę klimatu w sektorach: rolnym,
spożywczym i leśnym,
zwiększanie włączenia społecznego, ograniczanie ubóstwa i promowanie
rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich.

W ramach PROW 2014-2020 będzie realizowanych łącznie 15 działań. Pomoc
finansowa ze środków Programu będzie skierowana głównie do sektora rolnego,
który jest szczególnie istotny z punktu widzenia zrównoważonego rozwoju obszarów
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wiejskich i wymaga znacznego i odpowiednio ukierunkowanego wsparcia.
Planowane w Programie instrumenty pomocy finansowej będą miały na celu
przede wszystkim rozwój gospodarstw rolnych.
W celu zapewnienia zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich kontynuowane
będą działania przyczyniające się do rozwoju przedsiębiorczości, odnowy i rozwoju
wsi, w tym w zakresie infrastruktury technicznej, które będą realizowane zarówno
w ramach odrębnych działań, jak również poprzez działanie Leader. Kontynuacja
wdrażania Lokalnych Strategii Rozwoju (Leader) wzmocni realizację oddolnych
inicjatyw społeczności lokalnych.
Wariant polegający na budowie obiektów w innej lokalizacji - lokalizacyjny
Opcja realizacji przedsięwzięcia na terenie innym niż wnioskowany, wiązałaby się
z koniecznością zakupu nieruchomości w innej lokalizacji. Wiązałoby się to
z koniecznością wyłożenia dodatkowych funduszy, na poniesienie których Inwestor
nie jest przygotowany.
Zmiana własności gruntów (kupno innej, sprzedaż istniejącej) wiązałaby się
z wydłużeniem czasu realizacji inwestycji o kolejne miesiące.
Analizowana lokalizacja przedsięwzięcia dostosowana jest do warunków
terenowych oraz istniejących rozwiązań komunikacyjnych (dojazd).
Rozważane, na etapie planowania, warianty w zakresie usytuowania budynku
dotyczą jedynie jego lokalizacji w granicach działki 175/8 wraz z obiektami
uzupełniającymi.
Z punktu widzenia Inwestora i zasad logiki, wybrano wariant optymalny dla
posadowienia projektowanych obiektów (wraz z infrastrukturą). Wskazana
lokalizacja umożliwia swobodną funkcjonalną i technologiczną eksploatację
planowanych obiektów, a także dalsze, użytkowanie części działki nr 175/8 jako
gruntów rolnych, na których obecnie prowadzona jest produkcja rolna.
Projektowane obiekty związane z przedsięwzięciem będą zlokalizowane
w bezpośrednim otoczeniu gruntów ornych i częściowo zalesionych. Obiekty będą
umiejscowione poza zwartą zabudową wiejską w maksymalnej możliwej odległości
od sąsiedniej zabudowy mieszkaniowej.
Wariant został zoptymalizowany pod kątem:
•
•

•

•
•
•

położenia na terenie, co do którego inwestor posiada tytuł prawny,
niewielkiej odległości od niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania
zamierzenia infrastruktury technicznej i drogowej (sieć wodociągowa, droga
publiczna gminna),
zapewnienia właściwego i zgodnego z przepisami ochrony środowiska
funkcjonowania przedsięwzięcia – poza obszarami ochrony przyrody w tym
obszarami Natura 2000,
położenia obiektów minimalizującego oddziaływanie na środowisko
(odległość od lasów, obszarów błotnych, wód powierzchniowych itp.),
znaczna odległość od zabudowy skoncentrowanej, co praktycznie eliminuje
możliwość powstania konfliktów społecznych,
obecność w sąsiedztwie inwestycji pojedynczej zabudowy mieszkaniowej.
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Wariant technologiczny
Zaproponowana technologia produkcji brojlerów kurzych w projektowanym kurniku
spełnia wszystkie aktualne standardy obowiązujące w produkcji drobiarskiej oraz wg
zasad najlepszej dostępnej techniki (BAT – Best Available Technology).
Wariant technologiczny obejmuje analizę poszczególnych możliwości produkcji
brojlerów kurzych, wśród których rozróżnia się następujące metody intensywnego
chowu drobiu:
•
•
•
•
•

system ściółkowy,
system bezściółkowy (podłogowy),
system bezściółkowy na ruszcie lub siatce,
system grzędowy,
system klatkowy.

Każdy z tych systemów jest stosowany w zależności od planowanego zamierzenia
dotyczącego rodzaju hodowli drobiu i związanego z tym przeznaczenia (tucz lub
hodowla niosek – w celu pozyskania jaj).
Z punktu widzenia możliwości zachowania czystości pomieszczenia, w którym
prowadzona jest hodowla jest chów na ruszcie lub siatce. Jest to jedna z metod
podłogowych. Odizolowanie ptaków od ściółki, łatwość czyszczenia i dezynfekcji
podłóg w budynku stanowi wielką zaletę tej technologii. Zaś negatywną jej cechą
jest znaczne występowanie stanów stresowych wśród ptaków, a co się z nią wiąże niska wydajność i wysoka śmiertelność.
Zaletą wybranego systemu chowu - na ściółce, jest możliwość przechowywania
znacznej liczby brojlerów kurzych na określonej powierzchni, niższy koszt budowy
pomieszczeń i ich wyposażenia, eksploatacji w trakcie cyklu. W przedstawionej
technologii ptaki przebywają w warunkach znacznie zbliżonych do naturalnych, co
ma niema le znaczenie. Dlatego też, system ten jest powszechnie stosowany
w przypadku hodowli brojlerów. W trakcie eksploatacji obiektu, w którym
prowadzony jest chów ściółkowy nie powstają ścieki produkcyjne ani
technologiczne. Po zakończeniu cyklu produkcyjnego pomieszczenia jednorazowo
są czyszczone w sposób na mokro lub na sucho.
Dodatkowo, wybrany system umożliwia szybkie i skuteczne karmienie i pojenie
zwierząt.
W ramach wariantowych rozwiązań technologicznych rozważano koncepcje
systemu magazynowania i zagospodarowania wytwarzanego obornika kurzego.
Określono i oszacowano dwa rozwiązania wariantowe dla sposobu
przechowywania wytworzonego obornika kurzego:
•
•

magazynowanie obornika kurzego na płycie obornikowej zlokalizowanej
w sąsiedztwie projektowanego budynku inwentarskiego.
wywóz obornika bezpośrednio z kurnika poza teren fermy do odbiorcy
zewnętrznego, zaraz po zakończeniu cyklu chowu, związany z tym brak
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konieczności jego magazynowania na obszarze instalacji i rezygnacja
z wykonania i eksploatacji płyty obornikowej.
Po analizie, do realizacji wybrano wariant zakładający rezygnację z eksploatacji
płyty obornikowej. Obornik będzie zbywany do odbiorcy zewnętrznego na
podstawie zawartej umowy. Inwestor planuje zatem przekazywanie obornika do
rolniczego wykorzystania w celach nawozowych (np. do produkcji pieczarek).
Rozwiązanie takie eliminuje niekorzystną dla otoczenia emisję amoniaku,
siarkowodoru i odorów z otwartego źródła, jakim jest płyta obornikowa. Będzie to
miało istotny wpływ na redukcję emisji amoniaku i odorów w miejscu eksploatacji
planowanego przedsięwzięcia. Wariant ten uznaje się za korzystniejszy dla
środowiska i najmniej uciążliwy dla najbliższej zabudowy mieszkaniowej, niezwiązanej
z zamierzeniem.
Kolejnym z rozpatrywanych wariantów jest wariant stosowania wentylacji
grawitacyjnej zamiast stosowania wentylacji mechanicznej. Zastosowanie tego
wariantu w znacznym stopniu może obniżyć emisję hałasu do środowiska, zwłaszcza
na etapie eksploatacji. Stosowanie klap wentylacyjnych w dachu oraz w ścianach
szczytowych spowodowałoby ruch powietrza w pomieszczeniu hali tuczu.
Stosowanie wentylacji grawitacyjnej, mimo swoich pozytywnych cech dla
środowiska, przy wysokości budynków hodowli brojlerów, zwykle nie większej niż
8,5 m, nie jest w stanie zapewnić wymagana wymianę powietrza w pomieszczeni
hali. W okresie zimowym, gdy różnica temperatury w pomieszczeniu budynku
inwentarskiego i zewnętrznej jest znaczna, ruch powietrza być może byłby
wystarczający. Jednak w okresie letnim stosowanie wentylacji grawitacyjnej
i związany z tym brak zapewnienia chłodzenia ciał ptaków doprowadziłoby do
przegrzania i padnięcia całego stada.
Dlatego też, zastosowanie wentylacji mechanicznej, odpowiednio sterowane przy
użyciu czujników temperatury i wilgotności powietrza, jest w stanie jako jedyne
rozwiązanie (z punktu widzenia racjonalnego zainwestowania nakładów
finansowych)
zapewnić skuteczną wentylację i zagwarantować odpowiedni
mikroklimat dla rozwoju kurcząt aż do osiągnięcia przez nie stanu brojlera (finiszera),
przeznaczonego do uboju.
Jednym z wariantów, który można przeanalizować w ramach wariantu
technologicznego, a który może mieć bezpośrednie przełożenie na oddziaływanie
na środowisko jest transport wewnętrzny paszy od silosów do pojemników
paszowych w hali tuczu brojlerów. Hałas wytwarzany podczas pracy urządzeń –
podajników, zarówno na zewnątrz pomieszczeń, jak i wewnątrz nich powoduje
negatywne oddziaływanie na najbliższe otoczenie (pracowników) w obrębie
instalacji oraz bezpośrednio na pisklęta, powodując u nich stres.
Zalecane jest, by zaraz po przybyciu kurcząt paszę wyłożyć ręcznie na tace i po
pewnym czasie nadmiar usunąć, aby zapobiec pleśnieniu. Zapobiega to narastaniu
stresu związanego z transportem kurcząt i zmianą miejsca otoczenia.
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Jedna z opcji obejmuje rezygnację z mechanicznego systemu karmienia ptaków na
korzyść ręcznego. Jak stwierdzono ma to korzystny wpływ na samopoczucie kurcząt
- nie powoduje ich stresu, a także nie jest źródłem hałasu. Pracownik pobierałby
paszę z silosów, przenosił do pomieszczenia hali i usypywał ją na tacach.
Wariantem przeciwnym do analizowanego jest mechaniczny system podawania.
Jest to system powodując powstawanie hałasu zewnętrznego i stresu wśród ptaków,
ale:
•
•
•

oddziaływania hałasu na środowisko jest krótkotrwałe i przemijające,
zapewniona jest dostawa pożywienia (paszy) w systemie ciągłym, w układzie
pracy 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu,
ilość paszy dawkowana jest automatycznie w zależności od prędkości jej
spożycia przez zwierzęta, nie występuje zjawisko zagniwania i pleśnienia
paszy.

Wariant proponowany przez Wnioskodawcę
Zaplanowano budowę budynku inwentarskiego hodowli brojlerów kurzych
o maksymalnym obłożeniu 35.000 szt. wraz z częścią mieszkalną, obiektami
towarzyszącymi i zagospodarowaniem terenu.
Jako obiekty towarzyszące wykonane zostaną: część mieszkalna lub budynek
mieszkalny wolnostojący, silosy na paszę, dwa zbiorniki bezodpływowe na ścieki
bytowe – pochodzące z przebywania obsługi i mieszkańców, oraz na ścieki
technologiczne – pochodzące z mycia posadzki pomieszczenia hali.
Hodowla odbywała się będzie 6 cykli w ciągu roku, w systemie 43 dniowym, z ok. 3tygodniową przerwą techniczną przewidzianą na czyszczenie, dezynfekcję,
naprawy sprzętu itp.
Hodowla prowadzona będzie w systemie ściółkowym, wolnym wybiegu. Karmienie
kurcząt odbywało się będzie w układzie automatycznego podajnika i karmideł
z czujnikiem wypełnienia, pojenie – analogicznie, podawana automatycznie do
zaworów kroplowych. Po zakończeniu cyklu chowu brojlery będą wywożone do
ubojni, a pomieszczenia przygotowywane do następnego cyklu: usuwany pomiot
(bezpośrednio na środki transportu zewnętrznego osób uprawnionych do odbioru
obornika), myta posadzka i elementy wyposażenia, urządzenia, przeprowadzona
dezynfekcja i niezbędne naprawy.
Racjonalny wariant alternatywny
Wariant ten obejmuje budowę budynku inwentarskiego jak w wariancie
proponowanym przez Wnioskodawcę, z uwzględnieniem zmniejszonych wymiarów
obiektów, a co z tym jest związane – mniejszego obłożenia obiektu i mniejszej
produkcji.
Rozwiązanie jest niekorzystne z ekonomicznego punktu widzenia, ponieważ
inwestycja wymagała będzie zainwestowania środków finansowych i osiągnięcia
efektu w niepełnym tego wymiarze.
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Wariant najkorzystniejszy dla środowiska
Planowana budowa ma na celu spełnienie wszystkich wymogów ochrony
środowiska, bezpieczeństwa oraz komfortu pracy, ergonomii działania
i prowadzenia zamierzenia, minimalizacji oddziaływania na sąsiednie zabudowania,
z wykorzystaniem podstawowych zasad logiki, przy uwzględnieniu zapewnienia jak
najlepszych warunków realizacji inwestycji.
W związku z tym wybrano wariant polegający na budowie nowego budynku
inwentarskiego hodowli brojlerów kurzych, zlokalizowanego na działce nr 175/8, obr.
geodezyjny Rokiciny, zgodnie z opisem technologii w wariancie proponowanym
przez Wnioskodawcę.
Przyjęty do realizacji wariant
został wybrany po analizie poszczególnych
elementów, takich jak:
•
•
•
•
•
•
•

występowanie (lub ich brak) miejsc podlegających ochronie i wpływ na nie,
brak bliskiej skoncentrowanej zabudowy mieszkaniowej wsi,
ochrona walorów krajobrazowo-przyrodniczych i wpływ inwestycji na
środowisko,
wymagane do zastosowania rozwiązania projektowo-techniczne,
możliwość wykorzystania istniejącej infrastruktury drogowej i technicznej
z uwzględnieniem ich stanu istniejącego – np. sieć wodociągowa,
względy ekonomiczne planowanego przedsięwzięcia,
emisja do środowiska.

Realizacja projektu pozwoli na osiągnięcie celów o charakterze społecznym,
ekologicznym i ekonomicznym, w tym m.in. poprzez zapewnienie miejsc pracy
w ramach utrzymania gospodarki rodzinnej, zapewnienia właściwej gospodarki
gnojowicą, ściekami sanitarnymi, odciekami przy jak najniższych kosztach
wymaganych do uzyskania jak najlepszego zamierzonego efektu.

6 PRZEWIDYWANE ILOŚCI WYKORZYSTANEJ WODY, SUROWCÓW,
MATERIAŁÓW, PALIW ORAZ ENERGII
6.1

Etap realizacji

Wszystkie wykorzystywane surowce, materiały, energia, woda potrzebne będą
jedynie na czas wykonywania robót budowlanych. Wystąpi niewielkie zużycie wody
do celów technologicznych. Energia i paliwa będą używane podczas prac maszyn
i sprzętu budowlanego.
W trakcie realizacji inwestycji zajdzie potrzeba wykorzystania surowców i materiałów
do wbudowania, oraz paliw i energii do wykonania prac.
Zasilanie urządzeń i maszyn elektrycznych odbywało się będzie z WYKONANEGO
PRZEZ Zakład Energetyczny przyłącza energetycznego lub z przewoźnego
generatora energii.
Zapotrzebowanie na energię elektryczną maszyn i urządzeń w okresie realizacji
przedsięwzięcia wynosić będzie ok. 100-200 kWh.
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Woda wykorzystywana będzie jedynie do pielęgnacji betonu fundamentów
budynku, silosów, ewentualnie zbiorników na ścieki bytowe i technologiczne
w przewidywanej ilości 10 m3.
Do wbudowania wykorzystane zostaną następujące przewidywane ilości
podstawowych materiałów:
• paliwo do samochodów 1,5 m 3,
• beton hydrotechniczny – posadzka budynku, silosy, zbiorniki szczelne
bezodpływowe itp. – 250 m3,
• stal,
• drewno,
• rury stalowe ocynkowane z kształtkami, uchwyty,
• okna z ramą z tworzywa sztucznego,
• bloczki z keramzytu, betonu, inne.

6.2

Etap eksploatacji

W trakcie eksploatacji budynku wykorzystywana będzie woda w ilości ok. 3 m 3
w ciągu doby oraz energia elektryczna, zużycie której uzależnione będzie od rodzaju
i sposobu oświetlenia czy montażu dodatkowych urządzeń niezbędnych w ramach
technologii obory.
Cel karmienia drobiu związany jest z produkcją podstawową mającą na celu tucz
ptaków. Związane jest to oczywiście z konsumpcją zwierząt. Podane poniżej
wielkości konsumpcji są zmienne w zależności od potrzeb energetycznych zwierząt,
które pociągają za sobą wymagania dotyczące chowu, tempa przyrostów
i poziomu produkcji. Całkowita ilość potrzebnej paszy jest wynikiem długości cyklu
produkcyjnego, zapotrzebowania dziennego i celów produkcyjnych. Wpływ ma
także liczba czynników związanych ze zwierzęciem.

Zapotrzebowanie na paszę
Brojlery chowane w cyklu 35-55 dni zużywają 3,3-4,5 kg paszy na 1 szt. w ciągu cyklu.
Stąd zapotrzebowanie na paszę dla obłożenia kurnika (ze stanem początkowym)
wynoszącym 35.000 szt. przy uwzględnieniu stanu średniorocznego wynoszącego
24.369 szt. w okresie całego roku (6 cykli), wynosić będzie nie mniej niż:

Mp = 6 ⋅ 24369 ⋅ 3,3 = 482506  kg  = 482,5  Mg 

Zapotrzebowanie na wodę do celów pojenia brojlerów
W drobiarstwie woda jest wymagana dla spełnienia potrzeb fizjologicznych zwierząt.
Jej pobór zależy od czynników takich jak gatunek zwierząt i wiek, stan zdrowia,
temperatura wody, temperatura i wilgotność otoczenia, skład paszy, system
pojenia. Wraz ze wzrostem temperatury otoczenia minimalne zużycie wody przez
brojlery wzrasta w postępie geometrycznym.,
Brojlery chowane w cyklu 35-55 dni zużywają ok. 4,5 – 11 dm3 wody na 1 szt. w ciągu
cyklu i 40-70 dm3 w ciągu roku.
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Stąd zapotrzebowanie na wodę dla obłożenia kurnika (ze stanem początkowym)
wynoszącym 35.000 szt. przy uwzględnieniu stanu średniorocznego wynoszącego
24.369 szt. w okresie całego roku (6 cykli), wynosić będzie nie mniej niż:

Vw = 40 ⋅ 24369 = 974760 dm3  = 975  m3 
oraz nie więcej niż 1705 m3, dla współczynnika wynoszącego 70 dm3/szt/rok.

Zapotrzebowanie na wodę do celów gospodarczych
Woda odpadowa pochodzi głównie z czyszczenia budynków inwentarskich. Ilość
wody użytej do czyszczenia jest zróżnicowana i zależy od stosowanych technik oraz
ciśnienia wody w wysokociśnieniowej myjce. Stosując gorącą wodę lub parę wodną
zamiast zimnej wody, zmniejsza się znacznie ilość zużytej do mycia wody.
Dla podłogi pełnej, przy chowie na ściółce zużycie wody do czyszczenia posadzek
wynosi 0,002-0,02 m3/m2/czyszczenie. Przy liczbie zabiegów wynoszącej 6 szt.
zapotrzebowanie na wodę do celów higienicznych utrzymania czystości
pomieszczenia hali wynosi 0,012 do 0,12 m3/m 2/rok, co w przełożeniu na litry dla
przedmiotowej hali wynosi od 29,4 do 294 m 3 wody.
Woda zużywana jest także do celów socjalnych (bytowych) właściciela i jego
rodziny. Dla realnej wartości średniego dobowego zapotrzebowania na wodę
wynoszącej 70 dm 3, przy 4-osobowej rodzinie, roczne zużycie jej wyniesie 102,2 m 3.

Zapotrzebowanie na energię
W ramach prowadzonej hodowli z tuczem brojlerów kurzych czynności wymagające
energii to ogrzewanie wody zimą, dystrybucja i przygotowanie paszy, wentylacja
budynku oraz oświetlenie.
Na fermach brojlerów, gdzie zużycie związane z kontrolą klimatu jest powszechne,
sezonowe różnice mogą być istotne, np., zużycie na produkcję ciepła zimą jest
wyższe niż na wentylację latem. Na fermach brojlerów zużycie energii elektrycznej
jest maksymalne latem (wentylacja), a energii cieplnej zimą (jako ogrzewanie).
Szacowane zużycie energii przy hodowli brojlerów wynosi (w Wh/sz./dzień):
•
•
•

żywienie – 0,4-0,6 Wh/szt./dzień - 43·6·24.639·0,4=2.500 - 3.800 kWh/rok
wentylacja - 0,1-0,14 Wh/szt./dzień - 43·6·24.639·0,1=636 - 890 kWh/rok
ogrzewanie – 0,243 kWh/szt./dzień - 43·6·24.639·0,243= 1,54 GWh/rok

Zapotrzebowanie na ściółkę
Ilość zużytej ściółki zależy od gatunku zwierząt, systemu chowu i upodobań
prowadzącego instalację. Zużycie ściółki wyraża się w m 3/1000 ptaków lub
w kg/sztukę/rok.
Dla brojlerów utrzymywanych w systemie ściółki głębokiej, w przypadku
zastosowania wiórów drewnianych, rozdrobnionej słomy lub ścinków papieru
zapotrzebowanie wynosiłoby 0,5 kg/szt./cykl, co w efekcie rocznie dałoby ok. 74 Mg
(6 cykli · 24.639 szt. stanu średniorocznego ·0,5 kgściółki /szt./cykl).Objętościowo ilość ta
przedstawia się w przybliżeniu następująco: 2,3 m 3/1000 szt. · 24.639/1000 = 56,66 m3
ściółki.
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7 W PŁYW NA KLIMAT I WPŁYW KLIMATU NA PRZEDSIĘWZIĘCIE
Obszar inwestycji, na którym planowana jest realizacja przedsięwzięcia
zlokalizowany jest w strefie klimatu umiarkowanego, przejściowego między lądowym
a morskim. W zależności od kierunku nasuwania mas powietrza, zmieniają się
chwilowe warunki pogodowe. Dla prądów powietrznych napływających znad
Atlantyku lato przynosi znaczne zachmurzenie, wilgotność i ochłodzenie, a zima –
zamglenia i odwilże. Są to cechy charakterystyczne dla klimatu morskiego.
Natomiast ruch mas powietrza znad wschodniej Europy powoduje suchą i mroźną
zimę oraz gorące lato. Jest to charakterystyczne dla klimatu lądowego. Niewielkie
oddalenie terenu przedsięwzięcia od wybrzeży Morza Bałtyckiego powoduje, że lata
są tu chłodniejsze, a zimy znacznie cieplejsze niż w głębi lądu. Ze względu na
występujące tu znaczne zróżnicowanie wysokości w stosunku do poziomu morza,
można zaobserwować zależność spadku temperatury wraz ze wzrostem wysokości,
a co się z tym również wiąże – zwiększenie ilości opadów atmosferycznych.
Klimat w rejonie przedsięwzięcia cechuje przejściowość. Charakteryzują go znaczne
wahania temperatur, nieco niższe niż w rejonie nadmorskim opady atmosferyczne,
większe nasłonecznienie.
Planowane zamierzenie inwestycyjne, z racji swojej wielkości (o znaczeniu lokalnym),
oraz rodzaju aktywności przedsiębiorczej (chów brojlerów kurzych w liczbie do
35.000 szt. prowadzony w budynku zamkniętym), nie będzie miało wpływu na klimat,
na jego zmianę w ujęciu lokalnym oraz globalnym.
Jednocześnie, w związku ze sposobem prowadzenia planowanej działalności
(w budynku zamkniętym) nieznaczne zmiany klimatu (oraz jego lokalne wahania
w zakresie wiatrów, temperatur, opadów i ciśnienia) nie będą miały wpływu na
sposób prowadzenia działalności oraz efekt końcowy zamierzenia inwestycyjnego.

8 PRZEWIDYWANE ROZWIĄZANIA CHRONIĄCE ŚRODOWISKO
Dokonując analizy oddziaływania planowego przedsięwzięcia, obejmującego
bezpośrednie, pośrednie, krótko, średnio i długoterminowe oddziaływanie na
środowisko, należy mieć na uwadze okres realizacji przedsięwzięcia oraz obsługę
eksploatacyjną, która ma bezpośredni wpływ na jej prawidłowy stan techniczny.

8.1

Etap wstępny - projektowanie

Przy projektowaniu inwestycji uwzględnione zostaną rozwiązania mające na celu
ograniczenie uciążliwości dla środowiska, które będą wprowadzone w życie
podczas etapu realizacji oraz eksploatacji.
W projekcie budowlanym uwzględnione zostaną także inne rozwiązania mające na
celu ograniczenie uciążliwości dla środowiska:
•
•
•

ustalona zostanie technologia i kolejność wykonywania robót w sposób
zabezpieczający środowisko przed zanieczyszczeniami;
kolorystyka budynku zostanie dostosowana do otoczenia;
w projekcie budowlanym sporządzony będzie bilans mas ziemnych
usuwanych lub przemieszczanych w związku z realizacją inwestycji oraz
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•
•
•

•

•

•

•

określone warunki i sposób ich zagospodarowania oraz rodzaje i ilości
odpadów wytwarzanych w związku z prowadzonym zamierzeniem
inwestycyjnym;
w projekcie zastosowane będą technologie oraz materiały budowlane
przyjazne środowisku;
projekt budowlany uwzględniał będzie rozwiązania odwodnienia wykopów,
zabezpieczenia ich przed napływem wody;
zastosowane zostaną technologie i materiały budowlane przyjazne
środowisku o wysokiej jakości gwarantującej dłuższy okres ich użytkowania
i posiadające wymagane prawem certyfikaty i zapewnione właściwe ich
składowanie na terenie budowy;
w dokumentacji projektowej wskazane będzie również, by podczas
prowadzonych prac budowlanych korzystać wyłącznie ze sprzętu sprawnego
technicznie, spełniającego wymagania obowiązujących przepisów prawa
w zakresie emisji zanieczyszczeń i hałasu do środowiska;
w projekcie budowlanym zdefiniowane zostaną wszystkie potencjalne
zagrożenia, jakie mogą wystąpić w trakcie eksploatacji inwestycji wraz
z opisem czasu i sposobu ich usunięcia;
projekt będzie zawierał wytyczne dotyczące:
o przestrzegania warunków eksploatacyjnych urządzeń i maszyn
podanych przez ich producenta,
o wyeliminowania źródła (samo)zapłonu,
o zastosowania rozwiązań zmniejszających negatywne oddziaływanie
na otoczenie;
dokumentacja
projektowa
uwzględni
również
gospodarowanie
wytworzonymi odpadami zgodnie z zasadami ustalonymi w ustawie z dnia
14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 21 ze zm.)
z zachowaniem działań, takich jak:
o segregacja odpadów na etapie ich powstawania w trakcie
wykonywania robót budowlanych i całego procesu budowlanego,
o gromadzenie i przechowywanie odpadów selektywnie w miejscach do
tego przeznaczonych i oznakowanych (specjalne kontenery,
pojemniki, zbiorniki),
o ewentualne odpady niebezpieczne (powstałe w trakcie usuwania
awarii sprzętu mechanicznego) będą przechowywane i składowane
w miejscach zabezpieczonych od bezpośredniego wpływu na nie
warunków atmosferycznych i dostępu osób niepowołanych i zwierząt
(na podłożu utwardzonym, uszczelnionym przed przeciekami do
gruntu),
o pojemniki na odpady wyposażone będą w szczelne zamknięcia
zapewniające bezpieczeństwo prac ładunkowych i przewozu,
o wszystkie odpady odbierane będą systematycznie,
o usuwanie, odzysk lub unieszkodliwianie odpadów innych niż
niebezpieczne
zostanie
powierzony
odbiorcy
odpadów
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posiadającemu odpowiednie koncesje na prowadzenie tego typu
działalności,
o wyznaczenie utwardzonego miejsce do czasowego przechowywania
padłych brojlerów.

8.2

Etap realizacji przedsięwzięcia

W celu zmniejszenia wpływu przedsięwzięcia na elementy środowiska, w trakcie
trwania prac inwestycyjnych (dotyczy to również i późniejszej eksploatacji),
przewiduje się następujące środki ochronne:
•

•
•

•
•

•

•
•

•
•

•

w trakcie realizacji, eksploatacji i likwidacji przedsięwzięcia powstające
odpady gromadzone będą w wyznaczonym miejscu, w sposób selektywny
i przekazywane uprawnionym firmom w celu ich dalszego wykorzystania,
przetworzenia lub składowania w wyznaczonym miejscu,
porządek na terenie budowy i jej zaplecza będzie utrzymany dzięki
odpowiedniej ilości i lokalizacji pojemników na odpady stałe,
zachowana zostanie 100% szczelność zastosowanych materiałów użytych
w inwestycji, zapobiegająca przedostawaniu się wycieków z maszyn,
pojazdów do gruntu i wody,
przewożone w trakcie prac budowlanych materiały budowlane sypkie
zabezpieczone będą przed pyleniem,
w trakcie prowadzenia robót budowlanych zapewnione zostanie
bezpieczeństwo ludzi i mienia oraz to, by prowadzone roboty nie stwarzały
uciążliwości
(hałas,
zanieczyszczenia
powietrza,
wody
i
gleby)
powodowanymi pracą urządzeń, dla zdrowia ludzi i środowiska,
prace budowlane i montażowe realizowane będą w porze dziennej
w godzinach 6:00 – 18:00 z przestrzeganiem reżimów technologicznych,
przepisów bhp i ochrony środowiska,
teren zajęty na czas realizacji inwestycji jak i teren wokół inwestycji
utrzymywany będzie w czystości,
w trakcie realizacji robót zastosowany zostanie sprzęt, pojazdy i maszyny
budowlane wysokiej jakości oraz technicznie sprawne by nie dopuścić do
niekontrolowanych wycieków do gruntu, charakteryzujące się stosunkowo
niskim poziomem emitowanego hałasu. Sprzęt ten będzie spełniać wymogi,
określone w Dyrektywie 2000/14/EC oraz Rozporządzeniu Ministra Gospodarki
z dnia 21 grudnia 2005 roku w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń
używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do środowiska
(Dz. U. Nr 263, poz. 2202 ze zm.),
materiały i sprzęt przechowywane będą w wyznaczonych miejscach,
powstałe podczas budowy wykopy będą zagrodzone tak, by nie stały się
one pułapką dla małych zwierząt, a także zakrywane na czas przestojów
w budowie, aby nie zostały skolonizowane przez ptaki gniazdujące w norach
zakładanych w piaszczystych skarpach,
wykopy i inne miejsca stanowiące pułapki dla zwierząt zostaną
zabezpieczone płotkami i regularnie kontrolowane, a wpadające do nich
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•
•
•

zwierzęta odławiane i wypuszczone poza obszarem inwestycji. Przed
zasypaniem wykopów będą prowadzone kontrole, czy nie ma w nich
zwierząt,
pracownicy zostaną przeszkoleni w kierunku wykonywania obowiązków na
stanowisku pracy zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy,
po zakończeniu prac teren zostanie uporządkowany, z wykorzystaniem
wierzchniej warstwy gleby zdjętej podczas prac,
prace inwestycyjne zostaną przeprowadzone w okresie jesienno-zimowym, po
zbiorach.

Na etapie realizacji przedsięwzięcia przy
oddziaływanie na stan środowiska wokół
ograniczeniu.

8.3

uwzględnieniu ww. rozwiązań
inwestycji ulegnie znacznemu

Etap eksploatacji

Etap eksploatacji realizowany będzie z uwzględnieniem działań mających na celu
zapobieganie lub ograniczanie emisji, w odniesieniu do wymagań ochrony
środowiska, określonych w przepisach szczegółowych oraz w dokumentach
referencyjnych, opisujących najlepsze dostępne techniki (BAT) prowadzenia hodowli
drobiu w projektowanym gospodarstwie. Obejmuje on przestrzeganie poniższych
zasad:
•
•

•

•

•

przeciwdziałanie zanieczyszczeniom poprzez zapobieganie ich powstawaniu
i skuteczne ograniczanie ich wprowadzania do środowiska;
właściwy dobór paliw, surowców i materiałów eksploatacyjnych
zapewniających ograniczenie ich negatywnego oddziaływania na
środowisko;
ograniczenie do niezbędnego minimum, uzasadnionego potrzebami
technologicznymi, wielkości emisji z instalacji w warunkach odbiegających od
normalnych (rozruch, awaria, likwidacja);
zapobiegania, w oparciu o posiadane środki, wdrożone procedury,
możliwości
techniczne,
powstawaniu
zakłóceń
w
procesach
technologicznych i operacjach technicznych w celu ograniczenia
oddziaływania ich skutków na środowisko,
stosowania Najlepszej Dostępnej Techniki oraz Kodeksu Dobrych Praktyk
Rolniczych w zakresie:
o technik związanych z organizacją działalności i zarządzaniem zostaną
uwzględnione problemy związane z:
§ szkoleniem, kształceniem i motywowaniem personelu i obsługi,
§ optymalizacją kontroli i sterowania procesami,
§ zapewnieniem wystarczającej konserwacji w celu utrzymania
wysokiego poziomu sprawności urządzeń technologicznych
i pomocniczych,
§ zapewnieniem okresowych przeglądów instalacji i ich remontów
planowych po zakończeniu cyklu produkcyjnego w budynku
inwentarskim,
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o technik ograniczania emisji realizowane będą następujące zalecenia:
§ ograniczanie do minimum zużycia wody w hodowli brojlerów,
z wyjątkiem korzystania z wody dla potrzeb pojenia brojlerów,
§ mycie pomieszczeń i urządzeń za pomocą myjki ciśnieniowej
z dodatkiem biodegradowalnych środków powierzchniowoczynnych lub zamgławiaczem pary,
§ rejestracji zużycia wody,
§ wykrywanie i usuwanie przecieków,
§ zastosowanie w pełni automatycznego systemu poideł
kropelkowych,
o technik ograniczania emisji do powietrza:
§ zostaną wykonać pomieszczenia o dobrej izolacyjności
termicznej, o wentylacji mechanicznej z posadzką pokrytą
ściółką (system ściółkowy),
§ transport paszy do silosów realizowany będzie przy pomocy
zamkniętego systemu podajników (w rurach) – eliminacja
kontaktu transportowanej paszy z powietrzem spowoduje
ograniczenie pylenia,
§ utrzymanie prawidłowego poziomu białka w poszczególnych
etapach żywienia brojlerów, pozwoli ograniczyć do minimum
ilość wydalanego przez nie azotu do otoczenia,
o technik minimalizacji ilości odpadów stałych odprowadzanych na
składowisko będzie dążyć do:
§ minimalizacji generowania odpadów stałych,
§ selektywnego magazynowania odpadów,
§ zewnętrznego wykorzystania pomiotu kurzego jako nawozu
w rolnictwie,
o technik minimalizacji generowania odpadów ciekłych i zapewnienia
szczelności instalacji do ich gromadzenia
§ kontrolowanie i systematyczne opróżnianie zbiorników na ścieki
bytowe i technologiczne,
o technik minimalizacji zużycia energii będzie dążyć do:
§ optymalizacji wentylacji z odrębną regulacją temperatury
w każdym pomieszczeniu, minimalizacji krotności wymian
powietrza higienicznego w okresie zimy,
§ zmniejszenia oporów przepływu powietrza w systemie wentylacji
przez częste sprawdzanie stanu technicznego i czyszczenie
kanałów i wentylatorów,
§ stosowania energooszczędnego oświetlenia.
Na etapie eksploatacji przedsięwzięcia przy uwzględnieniu ww. rozwiązań stan
środowiska powinien utrzymać się przy dotychczasowych standardach jakości.
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9 RODZAJ ORAZ PRZEWIDYWANE ILOŚCI SUBSTANCJI LUB ENERGII
WPROWADZANYCH DO ŚRODOWISKA PRZY ZASTOSOWANIU
ROZWIAZAŃ CHRONIĄCYCH ŚRODOWISKO
Etap budowy

Hałas
W trakcie realizacji prac budowlanych źródłem hałasu będzie:
• praca koparko-spycharki w trakcie wykonywania wykopów – źródło okresowe
o poziomie hałasu 87-92 dB,
• dowóz i rozładunek materiałów budowlanych – źródło krótkotrwałe
i okresowe, o poziomie hałasu 87-90 dB,
• prace montażowe, wykonywane przez pracowników przy użyciu sprzętu
w trakcie budowy (podnośnik, wibrator, piła do cięcia betonu) – poziom
hałasu 85 dB, okresowo do 90 dB,
• prace montażowe elementów betonowych (wiertarki, dźwig, piła) – źródło
okresowe o poziomie hałasu 85-90 dB.
Biorąc pod uwagę, że wszystkie źródła pracować będą okresowo, można przyjąć,
że uśredniony do 8 godzin dziennych poziom hałasu na placu budowy nie
przekroczy 85 dB.
Do obliczeń propagacji hałasu ze źródeł punktowych przyjęto model uproszczony
wg wzoru:
L(r2)=L(r1)-20∙log(r2/r1) [dB],
gdzie:
L(r1) – poziom dźwięku w odległości r1 o źródła hałasu [dB],
r1 – odległość r1 od źródła hałasu [m],
L(r2) – poziom dźwięku w odległości r2 o źródła hałasu,
r2 – odległość r2 od źródła hałasu [m].
Na podstawie powyższych danych wyjściowych przyjęto hipotetyczny poziom
dźwięku od pojazdu roboczego, mierzony w odległości 1 m od tego pojazdu,
wynoszący L(r1)=95 dB.
Zgodnie z obliczeniami wykonanymi przy pomocy powyższego wzoru w odległości r2
= 100 m poziom dźwięku wynosi 55,0 dB.
W związku z uzyskanymi wynikami jako strefę oddziaływania inwestycji przyjęto
obszar zakreślony promieniem 100 m od miejsca lokalizacji przedsięwzięcia.
Oczywiście, wyniki nie uwzględniają zmniejszającego natężenie dźwięku efektu
odbicia i rozproszenia fali oraz jej załamania na linii propagacji oraz innych
elementów tłumiących.

Gazy
Wpływ hałasu, pylenia i wyziewów substancji toksycznych (farby, powłoki
antykorozyjne, gazy spawalnicze) będą szkodliwe lub uciążliwe dla pracowników
przedsiębiorstw wykonujących poszczególne roboty budowlano-montażowe,
instalacyjne, malarskie i spawalnicze. Czynniki te będą ograniczone do minimum
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poprzez odpowiednie zabezpieczenie wynikające z przepisów BHP i odpowiedniej
organizacji robót.
Na wielkość emisji zanieczyszczeń uwalnianych do atmosfery, podczas realizacji
projektu, wpływ ma wiele czynników. Natomiast będą one miały charakter lokalny,
ograniczony do miejsca prowadzenia prac i jego bezpośredniego otoczenia.
Dbałość o dobry stan techniczny sprzętu i maszyn, minimalne wykorzystywanie oraz
wysoka jakość wykonywania prac zapewnią utrzymanie emisji na niskim poziomie.
Podanie wielkości emisji substancji jest na obecnym etapie niemożliwe, ze względu
na brak wystarczających danych, dotyczących ilości zastosowanych maszyn, ich
rodzaju i czasu pracy.

Odpady
Na etapie prowadzenia prac budowlanych przewiduje się powstawanie odpadów
(gleba i ziemia) w ilości ok. 1500-2000 m3. Nadwyżki gruntu będą selektywnie
gromadzone na placu budowy, a następnie unieszkodliwiane – do rozplantowania
na terenie należącym do inwestora lub do zasypywania wykopów.
Odpady powstające w czasie realizacji zadania to przede wszystkim:
• odpady materiałów i elementów budowlanych (odpady betonowe, gruz
betonowy (ok. 5 m3), odpady zmieszane z betonem (5 m3), żelazo, stal
(ok. 0,4 t), kable energetyczne (do 10 kg), papa, materiały izolacyjne – ok. 2030 kg),
• odpady z demontażu obiektów budowlanych, w tym tymczasowe szalunki
i wzmocnienia (odpady drewniane, szkło, tworzywa sztuczne) – ok. 10-100 kg,
• odpady komunalne (szkło, papier, kartony, opakowania tworzywa sztuczne) –
ok. 20-50 kg,
• inne.
Odpady powstające w czasie prac budowlanych będą gromadzone selektywnie
w podstawionych na placach budowy kontenerach i przekazywane do
unieszkodliwienia uprawnionym podmiotom.
Etap eksploatacji

Hałas
Źródła hałasu, emitowanego podczas eksploatacji instalacji chowu brojlerów
kurzych, związane są przede wszystkim z:
•
•
•
•
•

ruchem pojazdów obsługujących fermę,
inwentarzem (ptactwo),
budynkami,
produkcją i obchodzeniem się z paszą,
organizacją usuwania nawozu.

Typowe źródła hałasu wraz z czasem trwania jego emisji to:
•
•

wentylatory wyciągowe w budynku – 24 h/dobę, poziom natężenia ok. 43 dB;
zadawanie paszy – czas trwania – 1 h z częstotliwością 2-3 razy/tydzień,
realizowane w ciągu dnia, natężenie hałasu – ok. 92 dB;
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•

•
•
•

praca sprzętu rozdrabniającego:
o wewnątrz budynku – natężenie hałasu ok. 90 dB,
o na zewnątrz budynku – natężenie hałasu ok. 63 dB,
ruch pojazdów samochodowych (dostawa paliw, pasz, odbiór brojlerów) –
2 h, 6 razy do roku, w dzień,
chwytanie brojlerów: czas trwania 6-56 h, 6 razy do roku, rano/noc, stały
równoważnik 57-60 dB(A),
czyszczenie hali po brojlerach
o usuwanie nawozu: czas trwania 1-3 dni z częstotliwością 6 razy do roku,
o mycie mechaniczne: czas trwania 1-3 dni z częstotliwością 6 razy do
roku, natężenie hałasu do 88 dB wewnątrz pomieszczeń.

Ścieki
Powstawały będą jako efekt działalności związanej z utrzymaniem w czystości
pomieszczenia hali. Ilość wody użytej do czyszczenia jest zróżnicowana i zależy od
stosowanych technik oraz ciśnienia wody w wysokociśnieniowej myjce. Stosując
gorącą wodę lub parę wodną zamiast zimnej wody, zmniejsza się znacznie ilość
zużytej do mycia wody.
Dla podłogi pełnej, przy chowie na ściółce zużycie wody do czyszczenia posadzek
wynosi 0,002-0,02 m3/m2/czyszczenie. Przy liczbie zabiegów wynoszącej 6 szt.
zapotrzebowanie na wodę do celów higienicznych utrzymania czystości
pomieszczenia hali wynosi 0,012 do 0,12 m3/m 2/rok, co w przełożeniu na litry dla
przedmiotowej hali wynosi od 29,4 do 294 m 3 wody.
Woda zużywana będzie także do celów socjalnych (bytowych) właściciela i jego
rodziny. Dla realnej wartości średniego dobowego zapotrzebowania na wodę
wynoszącej 70 dm 3, przy 4-osobowej rodzinie, roczne zużycie jej wyniesie 102,2 m 3.
Ścieki bytowe i technologiczne magazynowane będą w 2 szczelnych,
bezodpływowych zbiornikach i wywożone specjalistycznym taborem asenizacyjnym
do gminnej oczyszczalni ścieków. Substancje biogenne zawarte w ściekach nie
będą bezpośrednio wprowadzane do środowiska, ale pośrednio jako ściek
oczyszczony, do wielkości parametrów określonych w rozporządzeniu Ministra
Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy
wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie
szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. z 2014 r. poz. 1800).

Nawóz
Nawóz powstały w trakcie produkcji brojlerów kurzych nie będzie wprowadzany
bezpośrednio do środowiska przez Wnioskodawcę. Będzie on przekazywany osobom
prowadzącym działalność w zakresie hodowli pieczarek lub rolnikom
indywidualnym, na podstawie odrębnych umów cywilnoprawnych o odbiór
nawozu.
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Roczna produkcja azotu zawartego w oborniku kurzym wynosić będzie

MN = Ir ⋅ Mio ⋅ N = 24369 ⋅ 0,01⋅ 26,7 = 6507  kg / rok 
gdzie:
MN – ilość azotu zawartego w wyprodukowanych oborniku w skali roku, kg,
Ir – liczba zwierząt wg stanu średniorocznego, szt,
Mio – wskaźnik produkcji obornika przez brojlery kurze, Mg/rok, Mio = 0,01 Mg/rok
N – wskaźnik zawartości azotu w oborniku kurzym, kg/Mg
Przyjmując dopuszczalną dawkę nawozu naturalnego (obornika kurzego), możliwą
do zastosowania w ciągu roku, wynoszącą 170 kg N/ha użytków rolnych, zgodnie z
art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu (t.j. Dz.U. z 2015 r.
poz. 625) do zagospodarowania wyliczonej rocznej ilości azotu niezbędny jest areał
gruntów ornych o minimalnej powierzchni:

FN =

MN 6507
=
= 38,3  ha
170
Fi

gdzie:
FN – minimalna powierzchnia użytków rolnych do zagospodarowania azotu
zawartego w oborniku, ha,
MN – ilość azotu zawartego w wyprodukowanych oborniku w skali roku, kg/(rok),
Fi – maksymalne obciążenie 1 ha gruntu azotem zawartym w oborniku, kg.

Emisja do środowiska
Wielkości emisji z budynków dla drobiu (brojlerów kurzych) wynosi (w kg/szt./rok):
•
•
•
•

NH3 - 0,005 – 0,315, łącznie w ciągu roku dla planowanego obiektu kurnika –
od 0,12 do 7,68 Mg;
CH4 – 0,004 – 0,006, łącznie w ciągu roku od 0,1 do 1,46 Mg;
N2O – 0,009 – 0,024, łącznie w ciągu roku od 0,22 do 0,58 Mg;
kurz
o osiadający – 0,119 – 0,182, łącznie w ciągu roku od 2,9 do 4,44 Mg;
o lotny – 0,014 – 0,018, łącznie w ciągu roku 0,34 do 0,44 Mg.

Ilość tlenku azotu (N2O), metanu (CH4) i lotnych związków organicznych
niemetanowych związana jest z przechowywaniem odchodów w hali tuczu,
w budynku inwentarskim. Siarkowodór (H2S) generalnie występuje w niewielkich
ilościach, około 1 ppm. Określenia wielkości koncentracji i wielkości emisji NH3, CO2
i kurzu dokonano dla brojlerów w typowych budynkach dla brojlerów. Poziom NH3
może osiągnąć szczytową koncentrację (ponad 1 h) 40 ppm (g/m 3) w budynkach
dla brojlerów, co może być związane z obchodzeniem się ze ściółką.

Odpady
W trakcie eksploatacji instalacji powstały będą odpady stałe, które magazynowane
będą w sposób i w miejscu opisany w Karcie. Nie będą one w sposób bezpośredni
wprowadzane do środowiska, a odbierane przez uprawnionych do tego odbiorców
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Emisja gazów – ruch pojazdów
Źródłami emisji niezorganizowanej substancji do środowiska (powietrza) będą
samochody ciężarowe z pisklętami w liczbie 6-12 razy w roku (w zależności od
wielkości pojazdu dostawczego), samochody ciężarowe z brojlerami kurzymi
przeznaczonymi do ubojni: 6 pojazdów x 6 cykli = 36 razy w roku, samochody
ciężarowe z paszą z częstotliwością do 36 razy w roku, samochody ciężarowe wywóz obornika, ścieków bytowych i ścieków technologicznych do 48 razy w ciągu
roku.

Emisja gazów – ogrzewanie
Podczas eksploatacji budynku hali tuczu oraz części mieszkalnej do ogrzewania
pomieszczeń stosowany będzie kocioł (1 szt. lub układ 2 kotłów) opalany paliwem
niskoemisyjnym – węglem typu eko groszek o parametrach nie gorszych niż:
•
•
•

wartość opałowa – 24 MJ/kg
zawartość siarki do 0,6%,
zawartość popiołu do 8%.

Zgodnie z obliczonym zapotrzebowaniem na ciepło dla instalacji chowu brojlerów
kurzych (str. 45) wynoszącej 1,54 GWh (x3600 J/Wh=5.544 GJ) w skali roku, przy
zadanej wyżej wartości opałowej paliw zużycie węgla wynosić będzie:




Q
5544000 MJ 

 = 288750  kg = 289  Mg
=
B=
W ⋅η
24 ⋅ 0,8  MJ 
 kg 
gdzie:
Q – roczne zapotrzebowanie na ciepło dla budynku inwentarskiego brojlerów, GWh,
GJ
W – wartość opałowa węgla, MJ/kg,
η – sprawność instalacji wytwarzającej ciepło, [-]
B – ilość paliwa (węgla) potrzebna w ciągu roku do zapewnienia
Dla wskaźników emisji zanieczyszczeń podanych w tabeli 3. przybliżona roczna
wielkość emisji zanieczyszczeń do atmosfery wyniesie:
•
•
•
•
•
•

tlenki siarki – 2.774 kg = 2,8 Mg,
tlenki azotu – 578 ÷ 635,8 kg = 0,578 ÷ 0,634 Mg,
tlenku węgla – 13.005 ÷ 20.230 kg =13 ÷ 29,6 Mg,
dwutlenku węgla – 534 Mg,
całkowitego pyłu zawieszonego – 2.312 ÷ 3.468 kg = 2,3 ÷3,5 Mg,
benzo(a)pirenu – 4,04 kg.
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Tabela 3. Wskaźniki emisji zanieczyszczeń dla spalania węgla6

Zanieczyszczenie
tlenki siarki
(Sox/So2)
tlenki azotu
(NOx/NO2)
tlenek węgla (CO)
dwutlenek węgla
(CO2)
pył zawieszony
całkowity (TSP)
benzo(a)piren

Jednostka
wskaźnika

Ruszt stały
nominalna moc cieplna kotła (instalacji)
<0,5 MW
ciąg naturalny
ciąg sztuczny
16 000 x s

g/Mg

2.200

2.000

45.000

70.000

1.850.000

1.850.000

1.000 x A’

1.500 x A’
14

gdzie:
s – zawartość siarki całkowitej w paliwie wyrażona w procentach [%]
A’ – zawartość popiołu wyrażona w procentach [%]
Wprowadzanie pyłów lub gazów do powietrza wymaga pozwolenia, jednak
w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie przypadków,
w których wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji nie wymaga
pozwolenia (Dz. U. Nr 130, poz. 881) zostały określone przypadki, w których
wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza nie wymaga pozwolenia.
Pozwolenia nie wymagają instalacje:
•

•

•

•
•
•

6

nieobjęte standardami emisyjnymi, w przypadku, gdy żadna z substancji
wprowadzanych do powietrza nie powoduje przekroczenia 10%
dopuszczalnych poziomów substancji w powietrzu, albo 10% wartości
odniesienia;
z których gazy lub pyły są wprowadzane do powietrza w sposób
niezorganizowany, bez pośrednictwa przeznaczonych do tego celu środków
technicznych,;
energetyczne, o nominalnej mocy cieplnej do:
o 5 MW – opalane węglem kamiennym,
o 10 MW – opalane koksem, drewnem, słomą, olejem napędowym,
o 15 MW – opalane paliwem gazowym,
do produkcji szkła – o wydajności mniejszej niż 1 Mg na dobę; do suszenia ,
brykietowania lub mielenia węgla,
do produkcji wapna palonego,
do spawania – obejmujące nie więcej niż 3 stanowiska spawalnicze,

krajowabaza.kobize.pl/docs/male_kotly.pdf
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

do powlekania, w których stosuje się mniej niż jedną tonę powłok w ciągu
roku,
zbiorniki materiałów sypkich – o pojemności mniejszej niż 50 m3,
do przetwórstwa owoców lub warzyw – o zdolności produkcyjnej mniejszej niż
50 Mg na rok,
do suszenia owoców, warzyw, zboża, innych płodów rolnych lub leśnych,
młyny spożywcze,
do produkcji węgla drzewnego,
stosowane w gastronomii,
do przesyłu, przeładunku lub magazynowania paliw płynnych,
do oczyszczania ścieków,
do odprowadzania gazu składowiskowego do powietrza,
zbiorniki bezodpływowe kanalizacji lokalnej,
dygestoria,
garaże.

W przypadku, gdy nie jest wymagane pozwolenie na wprowadzanie gazów lub
pyłów do powietrza, ale instalacja może negatywnie oddziaływać na środowisko,
wymagane może być zgłoszenie faktu wprowadzania gazów lub pyłów do
powietrza.
Rodzaje instalacji, z których emisja nie wymaga pozwolenia, a których eksploatacja
wymaga zgłoszenia zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia
2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga
zgłoszenia (Dz.U. z 2010 r. Nr 130, poz. 880).
Zgłoszenia wymagają instalacje nie wymagające pozwolenia, z wyjątkiem:
•
•
•
•
•
•
•

instalacji energetycznych o nominalnej mocy cieplnej do 1MW,
instalacji innych niż energetyczne – o nominalnej mocy cieplnej do 0,5 MW,
instalacji do suszenia owoców, warzyw, zboża, innych płodów rolnych lub
leśnych – wydajności do 30 Mg na godzinę,
instalacji stosowanych w gastronomii przystosowanej do obsługi do 500 osób
na dobę,
dygestoriów - wykorzystywanych do celów laboratoryjnych,
garaży.
innych niż wymienione, w przypadku których żadna substancja wprowadzana
do powietrza nie powoduje przekroczenia 10% dopuszczalnych poziomów
substancji w powietrzu albo 10% wartości odniesienia.

Planowana instalacja energetyczna o mocy ok. 200 kW nie wymaga pozwolenia na
emisję ani też zgłoszenia.
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