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1. WPROWADZENIE
1.1. Wstęp
Przedmiotem raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko jest zamierzenie inwestycyjne
polegające na budowie dwóch budynków kurników brojlerów o obsadzie 30000 sztuk każdy (co
łącznie stanowi 240 DJP), budynku inwentarskiego – chlewni o obsadzie 1700 sztuk trzody chlewnej
(238 DJP) oraz budynku gospodarczego wraz z urządzeniami i niezbędną infrastrukturą techniczną.
Inwestycja przewidziana jest do realizacji na działkach nr ew. 464, 465, 466 w miejscowości Cieślin,
gmina Rozprza.

Inwestorem planowanego przedsięwzięcia jest:
Paweł i Dorota Sobala
Cieślin 3
97-340 Rozprza

Powierzchnia zabudowy każdego projektowanego budynku kurnika wyniesie ok. 2350 m2, a budynku
chlewni ok. 2300 m2. Powierzchnia budynku gospodarczego ok. 840 m2. Odchody pochodzące z
metabolizmu trzody chlewnej oraz ścieki powstałe w wyniku procesów technologicznych – mycia
pomieszczeń przebywania trzody chlewnej, gromadzone będą w szczelnym wewnętrznym zbiorniku o
pojemności ok. 4000 m3 znajdującym się pod budynkiem projektowanej chlewni oraz w rezerwowym
podziemnym zbiorniku o pojemności ok. 200 m3.
Lokalizację inwestycji przedstawia załączona do raportu mapa poglądowa - załącznik nr 1.
1.2. Klasyfikacja przedsięwzięcia inwestycyjnego
Przedmiotowa inwestycja – „Budowa dwóch budynków kurników brojlerów, budynku inwentarskiego
(chlewni) oraz budynku gospodarczego wraz z urządzeniami i niezbędną infrastrukturą techniczną”
(projektowane kurniki i chlewnia będą miały łączną maksymalną obsadę 478 DJP), należy do
przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 51
Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsięwzięć mogących
znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 z późn. zm.), dla których sporządzenie
raportu oddziaływania na środowisko jest wymagane.
Zakres raportu powinien być zgodny z wymogami art. 66 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o
udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.).
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1.3. Cel i zakres raportu
Celem dokumentacji jest określenie oddziaływania przedsięwzięcia na stan środowiska
przyrodniczego i weryfikacja przewidzianych w zakładzie rozwiązań projektowych pod kątem
zabezpieczenia środowiska przed zanieczyszczeniem. Raport wykonany został dla wyszczególnienia
rodzajów negatywnych oddziaływań powodowanych przez przedsięwzięcie i określenia ich natężeń.
W toku analizy dokonano inwentaryzacji istniejących w otoczeniu inwestycji elementów środowiska
naturalnego i elementów przyrodniczych. Zinwentaryzowane elementy środowiska poddano
waloryzacji wyszczególniając i charakteryzując ich wartości. Ponadto zinwentaryzowano i
zhierarchizowano rzeczywiste zagrożenia środowiska naturalnego, wynikające z planowanych do
stosowania urządzeń oraz przyjętej organizacji pracy. Analiza uciążliwości pozwoliła na nakreślenie
wytycznych, co do konieczności zastosowania określonych urządzeń na terenie inwestycji, a także
odpowiedniej organizacji pracy, celem minimalizacji negatywnych oddziaływań obiektu na
środowisko. W zakres raportu wchodzi inwentaryzacja i waloryzacja poszczególnych elementów
środowiska w rejonie lokalizacji przedsięwzięcia, ze szczególnym uwzględnieniem walorów
koniecznych do objęcia ochroną przed negatywnym oddziaływaniem. Zakresem przestrzennym
inwentaryzacji objęto tu obszar sięgający poza zasięg największego stwierdzonego oddziaływania
przedsięwzięcia na środowisko. Inwentaryzacji dokonano poprzez wizje terenowe, studia materiałów
kartograficznych, studia materiałów literaturowych. Po dokonaniu inwentaryzacji i waloryzacji
elementów środowiska ustalono, a następnie opisano rodzaje i wartości negatywnych oddziaływań
obiektu na środowisko.
Rodzaje negatywnych oddziaływań wyszczególniono na podstawie analizy charakterystyki
przedsięwzięcia.
Reasumując należy stwierdzić następujący zakres merytoryczny opracowania:
- charakterystyka techniczno - technologiczna przedsięwzięcia,
- opis elementów przyrodniczych środowiska w rejonie lokalizacji przedsięwzięcia,
- identyfikacja przewidywanych oddziaływań przedsięwzięcia na środowisko,
- powiązanie z innymi przedsięwzięciami,
- opis wariantów planowanego przedsięwzięcia wraz z uzasadnieniem ich wyboru,
- opis przewidywanych działań mających na celu zapobieganie i zmniejszenie szkodliwych,
oddziaływań przedsięwzięcia na środowisko,
- analizę konfliktów społecznych,
- określenie wymaganych uzgodnień i decyzji.
Zakres raportu jest zgodny z art. 66 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.).
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Planowana instalacja – ze względu na obsadę powyżej 40000 stanowisk dla drobiu jest objęta
obowiązkiem posiadania pozwolenia zintegrowanego, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra
Środowiska z dnia 26 lipca 2002 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne
zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz.U. Nr
122, poz. 1055).
1.4. Metodyka wykonywania raportu i wykorzystane materiały źródłowe
Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na „Budowie
dwóch budynków kurników brojlerów, budynku inwentarskiego (chlewni) oraz budynku
gospodarczego wraz z urządzeniami i niezbędną infrastrukturą techniczną” wykonano przy użyciu
metod stosowanych w tym zakresie, opisanych w literaturze przedmiotu.
Podstawową metodą stosowaną w procedurach sporządzania raportów oddziaływania przedsięwzięć
inwestycyjnych na środowisko, pozwalającą na identyfikację rodzajów oddziaływań przedsięwzięcia
na środowisko jest lista sprawdzająca. Jest ona wykazem elementów środowiskowych,
socjologicznych i ekonomicznych, na które działalność planowanych przedsięwzięć inwestycyjnych
może mieć wpływ. Zastosowanie listy sprawdzającej pozwala na wyeliminowanie tych elementów, na
które dany rodzaj przedsięwzięcia inwestycyjnego nie będzie wywierał wpływu. Tym samym, dzięki
zastosowaniu listy sprawdzającej można ograniczyć zakres merytoryczny raportu do zagadnień
istotnych.
Do oceny stanu środowiska w ujęciu ilościowym i jakościowym, wykorzystano metodę rang. Metoda
ta, poprzez ustalenia skali wartości, pozwala na określenie jakości poszczególnych elementów
środowiska oraz środowiska jako całości. Ponadto, dzięki tej metodzie, możliwa jest ewidencja
elementów środowiska posiadających znaczącą wartość przyrodniczą i ekologiczną oraz potencjalnie
narażonych na oddziaływanie negatywne inwestycji.
Ocenę wpływu inwestycji, jako całości oraz poszczególnych jej etapów technologicznych na
środowisko wykonano przy zastosowaniu macierzy Leopolda. Metoda ta pozwala na identyfikację
zagrożeń ze strony inwestycji oraz na określenie kierunku i stopnia ich intensywności. Macierz
Leopolda wykazuje, w jakim stopniu poszczególne urządzenia czy procesy technologiczne inwestycji
oddziałują na elementy środowiska. Na podstawie uzyskanych wyników z macierzy Leopolda
określono zasięg i intensywność poszczególnych rodzajów oddziaływania inwestycji, wykazujących
potencjalne zagrożenie dla środowiska.
Do opracowania analizy oddziaływania inwestycji w zakresie poszczególnych elementów ochrony
środowiska zastosowano ogólnie przyjęte wytyczne i normy.
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Opis stanu środowiska naturalnego i sposób zagospodarowania terenu na obszarze planowanego
przedsięwzięcia oparto na wizji lokalnej, a także na dostępnej dokumentacji fizyczno-geograficznej
rejonu przedsięwzięcia.
Przy określaniu rzeczywistych oddziaływań przedsięwzięcia na środowisko posłużono się wyliczeniami
wykonanymi w oparciu o ogólnie przyjętą i opisaną każdorazowo metodologię.
W pracach nad raportem wykorzystano także następujące materiały kartograficzne i literaturowe:
1. Mapa sytuacyjno-wysokościowa z planem zagospodarowania terenu w skali 1:1000
2. Program Ochrony Środowiska dla Gminy Rozprza na lata 2010-2017;
3. Roczna ocena jakości powietrza w województwie łódzkim w 2011 r, WIOŚ, Łódź, 2012 ;
4. Sprawozdanie z monitoringu regionalnego zwykłych wód podziemnych na terenie
województwa łódzkiego w 2010 r., WIOŚ, Łódź, 2011 r.;
5. Wojewódzki program monitoringu środowiska na rok 2010-2012, WIOŚ, Łódź 2010;
6. Rocznik Statystyczny, GUS, Warszawa;
7. Instrukcja Nr 280 Instytutu Techniki Budowlanej pt. "Wytyczne ustalania przeciwhałasowych
stref ochronnych wokół zakładów przemysłowych” wraz z programem komputerowym;
8. Instrukcja Nr 308 Instytutu Techniki Budowlanej pt. "Metody określania uciążliwości
i zasięgu hałasów przemysłowych” wraz z programem komputerowym;
9. Instrukcja Nr 338 Instytutu Techniki Budowlanej pt. "Metody określania emisji i imisji hałasu
przemysłowego w środowisku".
10. Obliczeniowy program komputerowy LEQ Professional firmy SOFT-P;
11. Zasady procedury ocen oddziaływania na środowisko. Materiały Szkoleniowe, Białobrzegi
1997;
12. Osmulska - Mróz B., "Lokalne systemy unieszkodliwiania ścieków - Poradnik". Warszawa
1995.;
13. Heindrich Zb., "Przydomowe oczyszczalnie ścieków". COIB, Warszawa 1998;
14. Błaszczyk W., "Kanalizacja". ARKADY, Warszawa 1974;
15. Imhoff K. i K., "Kanalizacja miast i oczyszczanie ścieków. Poradnik". EKO. Bydgoszcz 1996;
16. Skalmowski K., "Poradnik gospodarki odpadami". VerlagDashofer, Warszawa 1998;
17. Korzeniewski W., "Odległości ochronne w zabudowie i zagospodarowaniu terenu”. COIB,
Warszawa 1998;
18. M. Mihułka, „Charakterystyka technologiczna hodowli drobiu i świń w Unii Europejskiej”,
wrzesień 2003 r., opracowanie zamieszczone na stronie internetowej Ministerstwa
Środowiska www.mos.gov.pl;
19. Dokument Referencyjny o Najlepszych Dostępnych Technikach dla Intensywnego Chowu
Drobiu i Świń – Ministerstwo Środowiska, W – wa 2005;
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20. Poradnik IBMER pt. „Systemy utrzymania świń”, Warszawa, 2004;
21. Systemy utrzymania drobiu. Poradnik; IBMER, Warszawa 2004;
22. S. Pietrzak, „Szacowanie emisji z gospodarstwa rolnego”, referat wygłoszony na II Forum
Inżynierii Ekologicznej, Nałęczów 1998;
23. „Zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego w strefie oddziaływania ferm tuczu trzody
chlewnej” zamieszczonego w Biuletynie Instytutu Kształtowania Środowiska nr 4/IX 1982 r.;
24. Opracowanie wydane przez Krajowy Związek Pracodawców – Producentów Trzody Chlewnej
pt. „Nie dla ferm trzody chlewnej”, Warszawa 2006 r.;
25. Kondracki J. , „Geografia regionalna Polski” PWN, Warszawa 2002 r.;
26. „Wytyczne najlepszych dostępnych technik”, eko-net.pl;
27. „Zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego w strefie oddziaływania ferm tuczu trzody
chlewnej” zamieszczonego w Biuletynie Instytutu Kształtowania Środowiska nr 4/IX 1982 r.;
28. Kondracki J. , „Geografia regionalna Polski” PWN, Warszawa 2002 r.;
29. Tomasz Wilżak, „Przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko – przewodnik
po rozporządzeniu Rady Ministrów” Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, Warszawa
2011r.;
30. Postępowania administracyjne w sprawach określonych ustawą 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, NFOŚiGW 2009;
31. Zeszyty metodyczne Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Postępowanie administracyjne
w sprawach określonych ustawą 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, Warszawa, sierpień 2009;
32. I. Grudzińska, J. Zarzecka „Zmiany w postępowaniach administracyjnych w sprawach ocen
oddziaływania na środowisko”, GDOŚ, Warszawa 2011;
33. Informacje o zakładanych rozwiązaniach technicznych i technologicznych przedsięwzięcia
oraz dane z wizji lokalnej miejsca lokalizacji inwestycji.

2. CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA
2.1. Lokalizacja przedsięwzięcia
Projektowane zamierzenie inwestycyjne zrealizowane zostanie w miejscowości Cieślin, gm. Rozprza,
na działkach o numerze ewidencyjnym 464, 465, 466, obręb Wola Niechcicka Stara.
W bezpośrednim sąsiedztwie terenu, na którym realizowane będzie projektowane przedsięwzięcie
znajdują się:

9

- od północy – droga, a za nią zabudowa zagrodowa (należąca do inwestora),
- od południa – tereny rolne,
- od wschodu – tereny rolne i zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,
- od zachodu – tereny rolne oraz zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.

Najbliższe zabudowania mieszkalne znajdują się w odległości ok. 150 m w kierunku północnowschodnim na działce 467/1 oraz w odległości ok. 165 m w kierunku północno-zachodnim na działce
463/2 od projektowanych budynków inwentarskich.

Poniższy rysunek obrazuje najbliższe sąsiedztwo działek nr ew. 464, 465, 466.

Rys. 1. Mapa poglądowa z widokiem na miejscowość Cieślin i miejsce inwestycji (źródło:
maps.geoportal.gov.pl)
W strefie oddziaływania inwestycji nie występują:
−

parki narodowe

−

leśne kompleksy promocyjne

−

obszary ochrony uzdrowiskowej

−

obszary, na których znajdują się pomniki historii wpisane na „Listę dziedzictwa światowego”

−

obszary poddane ochronie na podstawie przepisów ustawy o ochronie przyrody nie
wyszczególnionych powyżej, tj. rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe i obszary
chronionego krajobrazu oraz ustawy o uzdrowiskach i lecznictwie uzdrowiskowym.

Teren działki nie podlega szkodom górniczym i ochronie konserwatorskiej, i leży poza
występowaniem stref wymagających szczególnej ochrony.
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Realizacja inwestycji wiązać się będzie z zajęciem powierzchni biologicznie czynnej.
Teren miejsca przedsięwzięcia nie jest zagrożony zalaniem wodami wezbraniowymi. Nie utworzono
tu obszarów zagrożonych niebezpieczeństwem powodzi.
Przedsięwzięcie będzie realizowane poza miejscem występowania obszarów wodno-błotnych i innych
o płytkim zaleganiu wód podziemnych. Przedmiotowa inwestycja leżeć będzie poza obszarami
wybrzeży.
Planowane przedsięwzięcie przy przedstawionych w niniejszym opracowaniu założeniach, nie będzie
stwarzać zagrożeń najbliższej zabudowie mieszkaniowej.
Realizacja przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego w postulowanej lokalizacji nie będzie
powodować:
- ograniczenia do drogi publicznej,
- ograniczenia możliwości korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz ze
środków łączności,
- ograniczenia lub pozbawienia dostępu światła dziennego do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt
ludzi,
- uciążliwości powodowanych przez hałas, wibrację, zakłócenia elektryczne i promieniowanie, a także
nie będzie powodować zanieczyszczenia powietrza oraz środowiska wodno-gruntowego.
Realizacja analizowanego zamierzenia nie wpłynie negatywnie na walory krajobrazowo-przyrodnicze
w okolicy planowanej inwestycji.
2.2. Uwarunkowania wynikające z ustaleń planu zagospodarowania przestrzennego gminy
Dla terenu lokalizacji przedsięwzięcia nie sporządzono miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.
Ustalenie warunków zabudowy lub wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji odbywać się
będzie w trybie ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz.U Nr 80, poz. 717 z póz. zm.).
2.3. Stan istniejący
Całkowita powierzchnia działek, na których planowane jest przedsięwzięcie wynosi 4,259 ha.
Jest to teren o typowym wiejskim krajobrazie i nie charakteryzuje się szczególnymi walorami
krajobrazowymi ani przyrodniczymi. Teren bezpośrednio przeznaczony pod inwestycję nie jest
porośnięty roślinnością wysoką i nie koliduje z istniejącą infrastrukturą drogową. Teren objęty
planowanym zamierzeniem inwestycyjnym – działki nr ew. 464, 465, 466 – w chwili obecnej
wykorzystywane są w sposób rolniczy.
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2.4. Charakterystyka techniczno-technologiczna przedsięwzięcia
Zakres planowanego przedsięwzięcia
W wyniku realizacji przedsięwzięcia planuje się budowę dwóch budynków inwentarskich – kurników,
o obsadzie 30000 sztuk drobiu każdy (co odpowiada łącznie 240 DJP - dużym jednostkom
przeliczeniowym inwentarza) i jednego budynku inwentarskiego – chlewni o obsadzie 1700 sztuk
trzody chlewnej (co odpowiada 238 DJP dużym jednostkom przeliczeniowym inwentarza) wraz z
budynkiem gospodarczym oraz urządzeniami i niezbędną infrastrukturą. Inwestycja realizowana
będzie na działkach nr 464, 465, 466 w miejscowości Cieślin, gm. Rozprza.

W wyniku realizacji planowanego przedsięwzięcia planuje się:
- budowę dwóch budynków inwentarskich – kurników, o pow. zabudowy ok. 2350 m2 każdy
(oznaczone 1A i 1B na mapie poglądowej stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszego opracowania),
- budowę budynku inwentarskiego – chlewni, o pow. zabudowy ok. 2300 m2 (oznaczone nr 2 na
mapie poglądowej stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszego opracowania),
- budowę szczelnego, wewnętrznego zbiornika na gnojowicę o pojemności ok. 4000 m3 pod
budynkiem projektowanej chlewni,
- budowę szczelnego, podziemnego zbiornika (rezerwowego) na gnojowicę o pojemności ok. 200 m3
(oznaczone Z1 na mapie poglądowej stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszego opracowania),
- budowę szczelnego, podziemnego zbiornika na ścieki technologiczne z mycia kurników o
pojemności ok. 40 m3(oznaczone nr Z2 na mapie poglądowej stanowiącej załącznik nr 2 do
niniejszego opracowania),
- budowę budynku gospodarczego, o pow. zabudowy ok. 840 m2 (oznaczone G na mapie poglądowej
stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszego opracowania),
- posadowienie 8 silosów paszowych o ładowności 6 x 22 Mg i 2 x 12,5 Mg z płytą betonową pod
silosami – przy każdym z kurników wykonana zostanie para silosów: mały i duży, przy chlewni
posadowione zostaną 4 duże silosy o ładowności ok. 22 Mg,
- posadowienie 6 zbiorników na gaz o pojemności ok. 6,7 m3 każdy – niezbędnych do nagrzewnic
gazowych do ogrzewania kurników (oznaczone nr 5 na mapie poglądowej stanowiącej załącznik nr 2
do niniejszego opracowania),
- budowę zbiornika ppoż. o pojemności ok. 200 m3 (oznaczone nr 4 na mapie poglądowej stanowiącej
załącznik nr 2 do niniejszego opracowania),
- budowę studni o wydajności do 10 m3/h i głębokości do 30 m, (oznaczone nr 3 na mapie
poglądowej stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszego opracowania),

12

- posadowienie dwóch zewnętrznych agregatów prądotwórczych - wykorzystywanych w sytuacjach
awaryjnych (oznaczone nr 6 na mapie poglądowej stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszego
opracowania),
- posadowienie kontenera na padłe sztuki (oznaczone K na mapie poglądowej stanowiącej załącznik
nr 2 do niniejszego opracowania),
- budowa najazdowej wagi samochodowej,
- wykonanie pasa zieleni izolacyjnej,
- wyposażenie budynków w niezbędną infrastrukturę techniczną oraz urządzenia.

Realizacja planowanych obiektów nie będzie wymagała:
- rozbiórki budynków i innych elementów infrastruktury,
- usunięcia roślinności wysokiej,
- przebudowy urządzeń melioracyjnych.
Wstępną koncepcję zagospodarowania terenu inwestycji przedstawia mapa poglądowa, stanowiąca
załącznik nr 2.
Dojazd do projektowanych obiektów odbywał się będzie poprzez zjazd z drogi gminnej na działkę o nr
ew. 464 i dalej projektowaną drogą wewnętrzną na działkę nr ew. 465 i 466.

Projektowana infrastruktura
Przyłącze energetyczne:
Przyłącze elektroenergetyczne wykonane zostanie z linii napowietrznej. Zużycie energii
opomiarowane zostanie licznikiem. Jako awaryjne źródło energii planowany jest montaż dwóch
agregatów prądotwórczych o mocy do 30 kW każdy. Przykładową kartę katalogową agregatów
stanowi załącznik nr 13.
Przyłącze do sieci wodociągowej:
Na potrzeby projektowanego budynków inwentarskich woda pobierana będzie z projektowanej na
działce o nr ew. 464 studni. Głębokość studni do 30 m, wydajność pompy do 10 m3/h. W razie awarii
urządzenia inwestor przewiduje korzystanie z wodociągu.
Ogrzewanie:
Każdy z projektowanych kurników ogrzewany będzie za pomocą 6 nagrzewnic gazowych np.: firmy
Big Dutchman. Nie przewiduje się ogrzewania dla budynku chlewni ani dla pomieszczeń
gospodarczych.
Przyłącze kanalizacyjne:
W planowanych budynkach nie przewiduje się wykonania zaplecza socjalnego i sanitarnego.
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inwestor, jako osoba zajmujące się obsługą kurników i chlewni, będzie korzystał z zaplecza socjalnego
i sanitarnego zlokalizowanego we własnym budynku mieszkalnym na działce sąsiedniej.
Ścieki technologiczne (z mycia kurników) kierowane będą kanalizacją technologiczną do
projektowanego zewnętrznego, podziemnego bezodpływowego zbiornika o pojemności ok. 40 m3.
Ścieki technologiczne (z mycia chlewni) kierowane będą do wewnętrznego zbiornika na gnojowicę
zlokalizowanego pod budynkiem chlewni o pojemności ok. 4000 m3 lub do zewnętrznego zbiornika na
gnojowicę o pojemności ok. 200 m3 (rezerwowego).
Wody deszczowe i roztopowe z dachów budynków oraz pozostałych powierzchni utwardzonych
terenu lokalizacji przedsięwzięcia odprowadzane będą powierzchniowo (w sposób niezorganizowany)
bez oczyszczania na teren zieleni, w obrębie własności inwestora.

Charakterystyka technologiczna planowanych obiektów
a) kurniki
Planowane dwa budynki inwentarskie przeznaczone będą do intensywnego chowu brojlerów
kurzych. W poniższej tabeli przedstawiono zestawienie powierzchni projektowanych obiektów:
Obiekt

Powierzchnia zabudowy Powierzchnia użytkowa chowu

Kurnik 1A

ok.2350 m2

ok. 2200 m2

Kurnik 1B

ok. 2350 m2

ok. 2200 m2

Planowana jednorazowa obsada jednego kurnika przy wskaźnikach przeliczeniowych sztuk
rzeczywistych na duże jednostki przeliczeniowe (DJP) określonych z załącznika do Rozporządzenia
Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco
oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397) wyniesie:
Kategoria inwentarza

Obsada w sztukach

Przelicznik

Przeliczenie na DJP

Kury (brojlery)

30000

0,004

120

Łącznie obsada kurników wniesie 60000 sztuk brojlerów – 240 DJP.
Powierzchnie inwentarzowe budynku spełnią wymóg maksymalnego zagęszczenia obsady
wynoszącej dla kurcząt brojlerów 33 kg/m2, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju
Wsi z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie wymagań i sposobu postępowania przy utrzymywaniu
gatunków zwierząt gospodarskich, dla których normy ochrony zostały określone w przepisach Unii
Europejskiej (Dz. U. Nr 56, poz. 344 z późn. zm.). Zagęszczenie w projektowanych kurnikach wyniesie:
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30000 szt. ⋅ 2,5kg = 75000kg − (75000 * 5%) =

71250kg
= 32,39kg / m 2
2200m 2

gdzie: 2,5 kg – waga brojlerów,
Jako średni wskaźnik 5 % - średni wskaźnik padnięć; 2200 m2 – powierzchnia użytkowa chowu
kurnika;
Kurnik spełni wymagania § 34, 35 i 36 ww. rozporządzenia, przez co może utrzymywać wspomniane
zagęszczenie obsady ptaków. Zapewnienie inwentarzowi odpowiedniej powierzchni bytowej
zapewnia odpowiedni rozwój, stan zdrowia, jakość tuszki i dobrostan.
Projektowane kurniki pracować będą całodobowo. Chów będzie miał charakter ciągły, tj. obejmie
wzrost inwentarza od etapu pisklęcia do brojlera o średniej wadze ok. 2,5 kg. Chów prowadzony
będzie na ściółce, w budynku zamkniętym, bez dostępu do wybiegu (bez klatek).
Jednodniowe

pisklęta

przywożone

będą

samochodem

i

rozładowywane

do

wcześniej

przygotowanego (zdezynfekowanego i ogrzanego) budynku kurnika. Odbiór zwierząt realizowany
będzie przez uprawnioną firmę na podstawie umowy.
Biorąc pod uwagę czas trwania pełnego etapu wzrostu na około 7 tygodni oraz czas czyszczenia i
dezynfekcji na 2-3 tygodnie, cykl trwa maks. 10 tygodni. Zatem w okresie jednego roku występuje 5
pełnych cykli.
Etapy technologiczne chowu brojlerów kształtować się będą zatem następująco:
-

przygotowanie budynków inwentarskich do chowu – rozłożenie ściółki, podgrzanie kubatury
budynków

-

przyjęcie piskląt

-

odchowanie brojlerów

-

ekspedycja brojlerów

-

usuwanie odpadowej ściółki z budynków inwentarskich i mycie posadzki

-

przerwa sanitarna – dezynfekcja budynków inwentarskich, naprawy oraz konserwacja
urządzeń i instalacji.

W czasie trwania przerwy sanitarnej po zakończeniu każdego cyklu chowu brojlerów dokonywane
będą następujące czynności:
•

mechaniczne usunięcie obornika z budynku inwentarskiego (pomiot kurzy);

•

czyszczenie posadzki budynku inwentarskiego – mycie wodą z dodatkiem środków
czyszczących za pomocą aparatu ciśnieniowego (np. „Karcher”);

•

dezynfekcja kubatury budynku inwentarskiego;

•

wprowadzenie nowej ściółki do budynku inwentarskiego;


zamgławianie ściółki;
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podgrzewanie kubatury budynku inwentarskiego przez okres do 7 dni przed przyjęciem
piskląt.

Po każdym etapie hodowli, czyszczeniu i konserwacji podlegać będą urządzenia. Sprawdzać się będzie
działanie wszelkiego rodzaju mechanizmów – wentylacja, urządzenia podające paszę i wodę,
oświetlenie, ogrzewanie. Bardzo dużą uwagę hodowca przykładał będzie do systemu wentylacji, gdyż
to ona decyduje o zapewnieniu optymalnego mikroklimatu w kurniku.
Schemat technologiczny chowu drobiu (brojlerów)

Kurczaki z zewnątrz - brojlery
emisja amoniaku, pyłu,
siarkowodoru

woda

pasza

Odchowanie kurcząt do wagi ok. 2,5 kg

energia

obornik

odpad 02 01 82
Sprzedaż

W kurnikach zastosowany zostanie ściółkowy system utrzymania drobiu. Jako ściółka posłuży słoma i
trociny. Zużycie słomy i trocin, zgodnie ze wskaźnikiem podanym w dokumencie referencyjnym o
Najlepszych Dostępnych Technikach dla Intensywnego Chowu Drobiu i Świń (str. 118 BREF), w
projektowanych kurnikach przedstawiało się będzie następująco:
0,5 kg/szt./rzut ·30000 szt.·5 cykli = 75 Mg/rok ⋅ 2 budynki = 140 Mg/rok
Łączne zapotrzebowanie na ściółkę w budynkach wynosiło będzie ok. 140 Mg rocznie.
Z uwagi na przekazywanie obornika kurzego do wykorzystania bezpośrednio z budynku po
zakończeniu każdego cyklu chowu, na terenie lokalizacji przedsięwzięcia nie przewiduje się
wykonania płyty gnojowej do czasowego magazynowania wytwarzanego nawozu naturalnego.
Projektowane budynki inwentarskie – kurniki, wyposażone zostaną w następujące instalacje:
-

elektryczną, w tym oświetlenia,

-

wodną,

-

wentylacji mechanicznej i grawitacyjnej,

-

zadawania paszy,

-

ogrzewania.
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Zapotrzebowanie na energię
Energia na fermie brojlerów zużywana jest przede wszystkim na: rozdział paszy i wentylację kurnika.
Na podstawie opracowania M. Mihułki „Charakterystyka technologiczna hodowli drobiu i świń w Unii
Europejskiej” oraz dokumentu referencyjnego o Najlepszych Dostępnych Technikach dla
Intensywnego Chowu Drobiu i Świń (str. 114 BREF) określono szacowane średnie zużycie energii:
- karmienie: 0,5 Wh/szt./d · 30000 szt. · 49 dni = 735 kWh/cykl · 5 cykli = 3675 kWh/rok
- wentylacja: 0,12 Wh/szt./d · 30000 szt. · 49 dni = 176,4 kWh/cykl · 5 cykli = 882 kWh/rok.
Szacunkowe zapotrzebowanie na energię elektryczną wynosić będzie łącznie (karmienie i
wentylacja):
ok. 911,4 kWh/cykl · 2 budynki = 1822,8 kWh/cykl
ok. 1822,8 kWh/cykl · 5 cykli = 9114 kWh/rok
Pojenie drobiu
Do pojenia drobiu przewidziany jest system linii wodnych, rozmieszczonych wzdłuż budynku.
Projektowany jest system poideł smoczkowych podwieszanych, którego zaletą jest przede wszystkim
duży poziom czystości oraz mniejszy stopień zawilgocenia ściółki.
Zapotrzebowanie na wodę u różnych kategorii zwierząt wyznaczono na podstawie opracowania M.
Mihułki„Charakterystyka technologiczna hodowli drobiu i świń w Unii Europejskiej” wydanym przez
Ministerstwo Środowiska w 2003 r.
- pojenie: 7,75 l/szt./cykl · 30000 szt. = 232,5 m3/cykl · 5 cykli = 1162,5 m3/rok
- mycie kurnika: 0,002 m3/m2· 2200 m2 = 4,4 m3/ cykl · 5 cykli = 22 m3/rok
Szacunkowe zapotrzebowanie na wodę wynosić będzie łącznie:
- pojenie ok. 1162,5 m3/rok · 2 budynki = 2325 m3/rok
- mycie ok. 22 m3/cykl · 2 budynki = 44 m3/rok
Łącznie ok. 2369 m3/rok.
System wentylacji
Projektowane budynki inwentarskie (kurniki) wyposażone zostaną w system wentylacji:
•

mechanicznej, obejmującej: wentylatory kominowenp. firmy Big Dutchman o średnicy
910 mm – 8 sztuk na każdym z kurników,wydajność ok. 23 130 m3/h, wysokość wylotu 7 m,

•

oraz 4 wentylatory szczytowe na każdym z kurników np. firmy Big Dutchmano wydajności ok.
41 930 m3/h i o wymiarach 1380x1380 mm, środek wentylatora na wysokości 1,9 m, wylot
wentylatora zostanie wyniesiony kanałem na wysokość 5 m (średnica wylotu 1,3 m),

•

grawitacyjnej – nawiew w postaci wlotów powietrza w ścianach budynków.
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Zadawanie paszy
Pasza zadawana będzie za pomocą linii paszowych rozmieszczonych wzdłuż każdego budynku, np.:
system FLUXX firmy Big Dutchman. Pasza na linie paszociągów podawana będzie z projektowanych
silosów paszowych automatycznie za pomocą podajników spiralnych.
Żywienie drobiu oparte będzie na pełnowartościowych gotowych mieszankach paszowych: np.:
Starter, Grower i Finisher, zadawanych w zależności od etapu chowu. Szacowane średnie
zapotrzebowanie na paszę, w projektowanych kurnikach, wyniesie (wg opracowania M. Mihułki
„Charakterystyka technologiczna hodowli drobiu i świń w Unii Europejskiej” oraz dokumentu
referencyjnego o Najlepszych Dostępnych Technikach dla Intensywnego Chowu Drobiu i Świń (str.
105 BREF)):
3,9 kg/ptak/cykl·30000 szt.·5 cykli = 585 Mg/rok · 2 budynki = 1170 Mg/rok
Silosy paszowe
Na potrzeby obu budynków kurników planowane jest posadowienie czterech silosów paszowych dwa
o ładowności 22 Mg każdy oraz dwa o ładowności 12,5 Mg każdy.
Ogrzewanie
Projektowane obiekty –każdy z kurników będzie ogrzewany za pomocą 6nagrzewnic gazowych np.:
firmy Big Dutchman.
Czyszczenie obiektów kurników
Każdorazowo po zakończeniu cyklu budynki będą czyszczone, myte i dezynfekowane.
Czyszczenie obejmować będzie usunięcie obornika kurzego oraz zmiecenie pozostałości.
Mycie pomieszczeń inwentarskich odbywać się będzie za pomocą myjki ciśnieniowej, co pozwoli
zmniejszyć zużycie wody na ten cel. Pomieszczenia myte będą środkiem biodegradowalnym
umożliwiającym rolnicze zagospodarowanie powstałych ścieków technologicznych.
Po myciu następuje kilkudniowa przerwa na dokładne osuszenie budynku, a następnie dezynfekcję.
Odkażanie prowadzone będzie metodą oprysku (rozpylenie środka dezynfekującego za pomocą
różnego typu opryskiwaczy) lub metodą zamgławiania.
Zatrudnienie
Do obsługi projektowanych obiektów nie planuje się zatrudnienia pracowników.
Wymagania termiczne i higieniczno - sanitarne
Chów brojlerów wymaga stosowania ogrzewania pomieszczenia inwentarzowego budynku.
Dogrzewanie pomieszczenia inwentarzowego budynku brojlerni jest wymagane w czasie przyjęcia
piskląt, niezależnie od pory roku, oraz w warunkach temperatury powietrza zewnętrznego poniżej
100C.
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Chów brojlerów wymaga utrzymania temperatury pomieszczeń budynków inwentarskich w
przedziale 16 – 330C, w zależności od fazy cyklu chowu.
Wymagana temperatura powietrza wewnątrz budynku zależy od fazy chowu i kształtuje się w
granicach

Faza chowu

Optymalna temperatura powietrza wewnątrz
budynku

brojler 1 tydzień

33 0C

brojler 2 tydzień

29 0C

brojler 3 tydzień

25 0C

brojler 4 tydzień

22 0C

brojler 5 tydzień

20 0C

brojler 6 tydzień

18 0C

brojler 7-8 tydzień

16 0C

Zapotrzebowanie na energię cieplną
Zapotrzebowanie na energię cieplną
150 000 kcal/1000 m2 powierzchni
brojler
inwentarzowej

Przetrzymywanie brojlerów w budynkach wymaga zapewnienia odpowiedniej wymiany powietrza i
warunków higieniczno – sanitarnych powietrza.
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Wymagana wymiana powietrza w budynku kurnika
Wymagana wymiana powietrza wewnątrz
Okres
budynku
zima

0,5 m3/kg

lato

5 – 6 m3/kg

Wymagane warunki mikroklimatyczne w budynku kurnika
Czynnik

Wymagana wartość
Sztuki młode: 60 – 70%

Wilgotność powietrza
Sztuki dorosłe: 65 – 70 %
Zima 0,1 – 0,3 m/s
Przepływ powietrza
Lato 1,0 m/s
b) chlewnia
W ramach realizacji przedsięwzięcia planuje się budowę budynku inwentarskiego (chlewni)
przeznaczonego do bezściełowego utrzymywania trzody chlewnej (na pełnym ruszcie) w cyklu
otwartym oraz niezbędnej infrastruktury technicznej.
Chlewnia przeznaczona będzie dla maksymalnie 1700 sztuk trzody chlewnej od warchlaka do
tucznika, co odpowiada 238 DJP.
W budynku zastosowana zostanie segmentowa budowa. Wydzielone zostaną komory i korytarz
technologiczny. Korytarz technologiczny wykonany będzie w sposób bezkolizyjny, zapewniający
prawidłowe zasiedlanie i użytkowanie budynku.
Powierzchnia użytkowa, przeznaczona do utrzymania zwierząt będzie wynosiła ok. 2000
m2.Powierzchnia części inwentarzowej planowanego obiektu inwentarskiego spełni wymóg
minimalnego wskaźnika powierzchni, co najmniej 1,0 m2 na sztukę tucznika powyżej 120 kg zgodnie z
Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 września 2010 r. w sprawie wymagań i
sposobu postępowania przy utrzymywaniu gatunków zwierząt gospodarskich, dla których normy
ochrony zostały określone w przepisach Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 171, poz. 1157).
Planowany obiekt inwentarski wyposażony zostanie w następujące instalacje:
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-

wodną – instalacja wodna doprowadzona zostanie z projektowanej studni, jako alternatywę
w razie awarii inwestor przewiduje korzystanie z wodociągu,

-

elektryczną,

-

grawitacyjną wentylację nawiewno – wywiewną w postaci okien i drzwi,

-

mechaniczną wentylację wywiewną – 8 sztuk wentylatorów kominowych np. firmy Big
Dutchman o średnicy 910 mm, wydajność ok. 23 130 m3/h, wysokość wylotu 5 m,

-

oświetleniową.

W budynku inwentarskim zastosowany zostanie bezściełowy system utrzymania trzody. Posadzka
legowisk segmentów wykonana zostanie z rusztu betonowego do odprowadzania gnojowicy do
wewnętrznego zbiornika, usytuowanego w części podziemnej, pod segmentami budynku oraz do
rezerwowego zbiornika znajdującego się obok budynku inwentarskiego. Gnojowica ze zbiorników
będzie wybierana beczkowozem bezpośrednio do nawożenia użytków rolnych.
Właściwa wentylacja chlewni to dostarczanie i przemieszczanie powietrza w niezbędnej ilości, z
właściwą prędkością tak, aby osiągnąć pożądaną temperaturę, wilgotność, minimalne stężenie gazów
szkodliwych oraz inne parametry powietrza i mikroklimatu zapewniające optymalne warunki hodowli
zwierząt.
Zestawienie mechanicznych urządzeń wentylacyjnych planowanych do zastosowania w
projektowanym budynku chlewni:
Rzeczywisty
Ilość
Rodzaj

Średnica

Wydajność

poziom mocy

Wysokość m

[mm]

[m3/h]

akustycznej

[n.p.t.]

wentylatorów
budynku
[szt.]

[dB]
Chlewnia
8

910

23130

82

5

projektowana

Wewnętrzny zbiornik na gnojowicę
W budynku inwentarskim zastosowany zostanie bezściełowy system utrzymania trzody. Posadzka
komór wykonana zostanie z rusztu betonowego do odprowadzania gnojowicy do wewnętrznego
zbiornika magazynowego, usytuowanego w części podziemnej, pod komorami budynku. Pojemność
zbiornika około 4000 m3. Jako zbiornik rezerwowy przewiduje się budowę zewnętrznego,
podziemnego zbiornika na gnojowicę o pojemności około 200 m3. Aby uniknąć wycieku gnojowicy do
środowiska gruntowo – wodnego dno oraz ściany zbiorników będą w pełni wodoszczelne.
Gnojowica ze zbiorników będzie wybierana beczkowozem bezpośrednio do nawożenia użytków
rolnych.
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Odprowadzanie gazów ze zbiorników poprzez dachowe wentylatory mechaniczne części
inwentarzowej budynku. Gnojowica z komór zbiorników będzie wybierana wozem asenizacyjnym
poprzez zamykane korkami króćce w ścianie budynku bezpośrednio do nawożenia użytków rolnych.
Usytuowanie planowanych zbiorników na gnojowicę spełni wymóg zachowania wymaganych
odległości określonych przez Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 czerwca
2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać
budowle rolnicze i ich usytuowanie (Dz.U. 2009 nr 108 poz. 907).
Silosy paszowe
Na potrzeby chlewni planowane jest posadowienie czterech silosów paszowych o ładowności 22 Mg
każdy.
Pomieszczenie na padlinę
Zwierzęta padłe lub ubite z konieczności będą umieszczane poza obszarem planowanego budynku
inwentarskiego. Do tego celu zostanie posadowiony kontener (oznaczony symbolem K na załączniku
nr 2). Sposób przechowywania zwierząt padłych i ubitych z konieczności oparty będzie o
magazynowanie padliny w specjalnych workach foliowych, w pojemniku dostarczanym przez
specjalistyczna firmę. Padłe zwierzęta na telefoniczne zgłoszenie inwestora będą odbierane
transportem specjalistycznym i będą przewożone do miejsc ich utylizacji. Usuwanie padliny odbywać
się będzie możliwie jak najszybciej od momentu zgłoszenia (nie dłużej niż w ciągu 24 godzin w
sezonie letnim i 48 godzin w sezonie zimowym).
Technologia chowu trzody chlewnej
Projektowany budynek inwentarski – chlewnia – będzie obiektem w systemie bezściełowego
utrzymania zwierząt na pełnym ruszcie w cyklu otwartym. Budynek przeznaczony będzie do chowu
trzody chlewnej od fazy warchlaka do fazy tucznika.
Maksymalna, jednorazowa obsada trzody chlewnej w planowanym do wybudowania obiekcie, przy
wskaźnikach przeliczeniowych sztuk rzeczywistych na duże jednostki przeliczeniowe (DJP)
określonych w Załączniku do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko wyniesie 238 DJP.
Hodowla trzody chlewnej prowadzona będzie w cyklu otwartym i obejmować będzie następujące
etapy technologiczne:
1. nabycie warchlaków o wadze około 20 kg
2. odchowanie warchlaków do wagi około 50 kg,
3. tuczenie do wagi około 120 kg,
4. ekspedycja tuczników,
5. czyszczenie zbiorników wewnętrznych,
6. dezynfekcja pomieszczeń inwentarskich,
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7. naprawy i konserwacja sprzętu.

Cykl produkcyjny rozpoczynał się będzie od przyjęcia prosiąt odsadzonych o wadze około 20 kg z
chlewni zewnętrznych. Przyjęte prosięta będą umieszczane w wolnych kojcach.
Pierwsza faza cyklu chowu obejmuje odchowanie warchlaków przez około 60 dni do osiągnięcia wagi
około 50 - 60 kg. Końcowa faza cyklu chowu polega na tuczeniu przez około 55 dni do osiągnięcia
wagi tuczników około 120 kg. Po osiągnięciu założonej wagi zwierzęta będą sprzedawane, a przez
okres 5 dni w komorach przeprowadzać się będzie zabiegi mycia i dezynfekcji oraz napraw i
konserwacji sprzętu. Czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń dla świń ograniczy ryzyko strat
powodowanych chorobami zakaźnymi atakującymi stado. Utrzymanie pomieszczeń dla zwierząt w
sterylnej czystości jest praktycznie niemożliwe, jednak skuteczne czyszczenie i dezynfekcja mogą
ograniczyć ilość niebezpiecznych zarazków do poziomu, który nie wpłynie szkodliwie na
produkcyjność i dobrostan świń.

Schemat technologiczny chowu trzody chlewnej

Prosiaki z zewnątrz o wadze ok. 20 kg

emisja amoniaku, pyłu,
siarkowodoru

woda
pasza

Odchowanie warchlaków

energia

odpad 02 01 82
emisja amoniaku, pyłu,
siarkowodoru

woda
pasza

gnojowica

Tuczenie tuczników do wagi ok. 120 kg

energia

gnojowica
odpad 02 01 82

Sprzedaż
W celu uzyskania pożądanych efektów kojce przed czyszczeniem będą spryskiwane wodą, która
rozmiękczy pozostałe do usunięcia nieczystości. Mycie odbywać się będzie przy pomocy
wysokociśnieniowego urządzenia myjącego. Na zabieg mycia przewiduje się 3 dni. Celem działania
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całego systemu oczyszczania i odkażania jest niedopuszczenie do przeniesienia się zakażenia z
jednego cyklu produkcyjnego na drugi. Gruntowna dezynfekcja określonych pomieszczeń chlewni
będzie możliwa dzięki zastosowaniu zasady utrzymania zwierząt „całe pomieszczenie puste, całe
pomieszczenie pełne"
W procesie mycia i dezynfekcji wyróżnić będzie można następujące etapy:

Uprzątnięcie i czyszczenie na sucho - dokładne oczyszczenie powierzchni pomieszczeń z wszelkiego
rodzaju brudu i odpadów.

Wstępne mycie i odkażanie - wstępne namaczanie pod ciśnieniem, prowadzone od górnych części
ścian w kierunku podłogi. Do mycia nie będą używane detergenty.

Mycie pomieszczeń i odkażanie systemów pojenia i wyposażenia ruchomego – do mycia stosowane
będzie wysokociśnieniowe urządzenie myjące; system rurociągowy odłączony będzie od dopływu
wody i przepłukany do samego końca. Odkażeniu podlegać będą również poidła poprzez zanurzenie
ich w roztworze odkażającym.

Dezynfekcja – konieczna będzie, aby obniżyć poziom drobnoustrojów chorobotwórczych. W tym celu
zastosowany zostanie środek/metoda o znanej skuteczności działania przeciwko wirusom, bakteriom,
grzybom, pasożytom itp. (np. zamgławianie, zadymianie).

Po każdym etapie hodowli czyszczeniu i konserwacji podlegać będą urządzenia. Sprawdzać się będzie
działanie wszelkiego rodzaju mechanizmów – wentylacja, urządzenia podające paszę i wodę,
oświetlenie. Bardzo dużą uwagę hodowca przykładał będzie do systemu wentylacji, gdyż to ona
decyduje o zapewnieniu optymalnego mikroklimatu w chlewni. Do mycia urządzeń tak jak
poprzednio używana będzie wysokociśnieniowa myjka.
W celu minimalizacji uciążliwości zapachowych (przede wszystkim zmniejszenia emisji siarkowodoru i
amoniaku) zastosowana zostanie technologia Efektywnych Mikroorganizmów (EM). Zastosowanie
Efektywnych Mikroorganizmów w regularnych odstępach czasu pozwoli nie tylko na zahamowanie
procesu gnicia odchodów zwierzęcych, ale również wyeliminowanie w ten sposób przyczyny
powstawania toksycznych gazów wewnątrz chlewni. W dalszej kolejności będzie to miało

24

bezpośredni wpływ zarówno na warunki zdrowotne hodowli, jak i na dobre stosunki z okolicznymi
mieszkańcami.
Naturalne probiotyczne mikroorganizmy będą dodawane do paszy bądź bezpośrednio do wody. Tak
przygotowana woda/pasza daje świetne rezultaty hodowlane. Hamuje również występowanie chorób
układu oddechowego. Wpływa na zdecydowaną poprawę procesów trawiennych i tym samym na
lepsze wykorzystanie zadawanej paszy.
W celu higienizacji chlewni i likwidacji odorów również będą wykorzystane EM poprzez zaszczepienie
gnojowicy. EM zostaną wprowadzone na dno zbiorników wewnętrznych, tak aby mikroorganizmy
znalazły się we frakcji stałej zalegającej na dnie. Jednocześnie kojce będą spryskiwane roztworem EM
uwodnionym 10-krotnie. W początkowym okresie opryski wymagane będą do dwóch razy w
tygodniu. Jednak, jeżeli zmniejszy się siła wyczuwalnego odoru, wówczas zabiegi można ograniczyć
do jednego w tygodniu.
Długość trwania jednego cyklu chowu wynosi około 115 dni.
Ilość cykli chowu trzody to 3 cykle w roku. Maksymalna roczna produkcja tuczników w
projektowanym obiekcie wyniesie około 5100 sztuk.
 Mikroklimat a budynek chlewni
Nowoczesna chlewnia jaką planuje inwestor musi spełniać przede wszystkim przepisy prawa
budowlanego, jak również wymagania zawarte w standardach technologicznych. Zgodnie z
przepisami właściciel zwierząt zobowiązany jest do zapewnienia im opieki i właściwych warunków
bytowania. Jednym z ważniejszych elementów kształtujących warunki bytowania jest mikroklimat w
budynku.
 Temperatura i wilgotność
Temperatura i wilgotność w chlewniach zależy od różnych parametrów takich jak: system
utrzymania, izolacja budynku, temperatura zewnętrzna.
W planowanym budynku inwentarskim szczególną uwagę zwracać się będzie na przeciwdziałanie
wykraplaniu się pary wodnej na wewnętrznych powierzchniach ścian. Budynek będzie dobrze
zaizolowany termicznie ze skutecznie działającym systemem wentylacyjnym. Jak pisano wcześniej w
chlewni zastosowana będzie wentylacja nawiewno-wywiewna oparta o system mechanicznej
wentylacji wyciągowej (wentylatory kominowe).
 Gazy
W

niedostatecznie

wentylowanych

pomieszczeniach

budynku

chlewni

można

stwierdzić

podwyższone stężenie gazów.
Dla zapewnienia odpowiedniej wentylacji – usuwania szkodliwych gazów, zastosowana zostanie
wysokosprawna mechaniczna wentylacja wyciągowa.

25

 Prędkość ruchu powietrza
Wszystkie grupy świń są wrażliwe na przeciągi tj. zwiększoną prędkość przepływu powietrza
powodująca wychładzanie ciała. Prędkość przepływu powietrza w okresie letnim może być
zwiększona dwukrotnie w stosunku do prędkości przepływu w okresie zimowym.
 Oświetlenie
W budynkach inwentarskich powinny występować dwa rodzaje oświetlenia: naturalne i sztuczne.
W planowanym budynku inwentarskim oświetlenie naturalne będą zapewniać okna, o zachowanym
wymaganym stosunku okien do powierzchni podłogi. Dodatkowo budynek chlewni będzie
usytuowany osią długą w kierunku północ-południe, dzięki czemu okna będą miały wystawę
wschodnią i zachodnią.
W celu umożliwienia kontroli pomieszczeń, w których utrzymywane będą zwierzęta oraz w celu
doglądania zwierząt pomieszczenia będą wyposażone w stałe oświetlenie sztuczne, w postaci
energooszczędnych lamp oświetleniowych.
 Hałas
W pomieszczeniach, w których utrzymuje się świnie hałas nie powinien być stały lub wywołany nagle,
a jego natężenie nie powinno przekraczać 85 dB.
 Realizacja zabiegów produkcyjnych
 Zadawanie paszy
Ilość i skład pokarmu podawanego świniom odgrywa decydującą rolę w określeniu ilości
powstających odchodów, ich składu chemicznego i struktury fizjologicznej. Tak więc pokarm ma
decydujący wpływ na oddziaływanie na środowisko obiektów inwentarskich. W planowanej chlewni
przewiduje się system żywienia „na sucho”. Pasza do karmników zadawana będzie poprzez system
rurociągów. Automaty paszowe (karmniki) służyć będą do zadawania trzodzie chlewnej suchych,
sypkich pasz treściwych o różnej granulacji. Wielkości autokarmników będą dostosowane do ilości
zwierząt a ilość i jakość paszy będzie dostosowana do ich masy ciała i fazy tuczu. Karma zadawana
będzie automatycznie. Profil korytka zapobiegać będzie wysypywaniu się paszy na zewnątrz.
Ponieważ pasza w automacie będzie stale dostępna, zwierzęta będą bardziej spokojne i nie będą
wyczekiwać na zadanie paszy.
 Pojenie zwierząt
We wszystkich komorach i dla wszystkich zwierząt woda podawana będzie w sposób jednolity – w
kojcach zamontowane zostaną poidła smoczkowe. W związku z tym zwierzęta będą mogły pić w
systemie „do woli”. Poidła smoczkowe powinny umożliwiać świniom dogodne picie tj. z lekko
uniesioną głową. Należy również zapewnić właściwe ciśnienie wody. Jakość zadawanej świniom wody
odpowiadać powinna wodzie dla ludzi. Aby zapewnić wysoką higienę wody pitnej będą użyte poidła
smoczkowe Jednak, aby ograniczyć straty wody poidła winny być z regulacją wysokości.
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Wyposażenie i sprzęt przeznaczone do karmienia i pojenia zwierząt gospodarskich należy wykonać i
umieścić w sposób minimalizujący możliwość zanieczyszczenia paszy lub wody oraz ułatwiający
bezkonfliktowy dostęp zwierząt do paszy i wody.
Najlepsza dostępna technika w pojeniu zwierząt to:
 regulowanie przepływu wody pitnej, aby unikać wypływu nadmiaru wody,
 prowadzenie pomiaru zużycia wody,
 sprawdzanie i usuwanie wycieków wody.
Zastosowane przez inwestora sposoby zadawania paszy i pojenia spełniają wymagania zawarte w
art.143 ustawy Prawo Ochrony Środowiska i jednocześnie najlepszych dostępnych technik w tej
dziedzinie.
Zatrudnienie
Do obsługi planowanego obiektu chowu trzody chlewnej inwestor przedsięwzięcia nie planuje
zatrudnienia osób trzecich.
Eksploatacja planowanego obiektu inwentarskiego wymagać będzie dostawy:
1. wody – ok. 4156,5 m3/rok (w tym pojenie 4080 m3/rok i mycie 76,5 m3/rokzgodnie z
„Charakterystyką technologiczną hodowli drobiu i świń w Unii Europejskiej”),
2. energii elektrycznej – ok. 157250 kWh/rok (wg przelicznika 92,5 kWh/głowę/rok - wg
Charakterystyki technologicznej hodowli drobiu i świń w UE),
3. paszy – ok. 1458,60 Mg/rok (wg wskaźnika 2,2 kg/d na warchlaka i 2,8 kg/d na tucznika).

Łączna przewidywana ilość wykorzystywanych surowców i energii dla projektowanego budynku
chlewni i kurników
Chlewnia

2 kurniki

RAZEM

Woda

4156,5 m3/rok

2369 m3/rok

6525,5m3/rok

Energia elektryczna

157250 kWh/rok

9114 kWh/rok

166364 kWh/rok

Pasza

1458,6 Mg/rok

1170 Mg/rok

2628,6Mg/rok

Obliczenie rocznej produkcji pomiotu kurzego oraz określenie zawartości azotu w nawozie
naturalnym
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Kurniki
Obliczeń dokonano na podstawie Załącznika nr 1 do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18
stycznia 2005 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na
dostosowanie gospodarstw rolnych do standardów Unii Europejskiej objętej planem rozwoju
obszarów wiejskich (Dz. U. Nr 17, poz.142 z późn. zm).
Liczba zwierząt wg stanu średniorocznego x przelicznik produkcji obornika przez poszczególne
rodzaje zwierząt x przelicznik zawartości azotu
Obliczanie stanów średniorocznych dla zwierząt przebywających w danej grupie technologicznej
krócej niż rok:
liczba zwierząt wg stanu średniorocznego = (przelotowość x ilość miesięcy przebywania w grupie)/12
przelotowość = sprzedaż + przeklasowanie + ½ padnięć i ubojów + (stan końcowy – stan
początkowy)/2
Brojlery:
przelotowość = (5 cykli x 57000 szt.) + 0 + ½ x 15000* szt. + (57000 – 60000)/2 = 283500 szt.
liczba zwierząt wg stanu średniorocznego = (283500 szt. x 1,75 miesiąca)/12 =41343,75 szt.
*

założono, iż dla każdej grupy technologicznej ilość padnięć i ubojów wynosić będzie:

brojlery - 5%⋅ 60000 szt.= 3000 szt. x 5 cykli = 15000 szt. – liczba zwierząt z padnięć i ubojów
Zawartość
*Liczba zwierząt
System
Rodzaj

Zawartość
Produkcja

Ilość

wg stanu
utrzymania -

obornika

obornika

średniorocznego

zwierząt
ściółka

azotu w
azotu
nawozach
[kg/Mg

[Mg/rok]

naturalnych

[Mg/rok]

[sztuki]

obornika]
[kg]

Brojlery

obornik

41343,75

0,026

1074,94

26,7

28700,90

Obornik powstający w planowanym gospodarstwie wykorzystywany będzie rolniczo. Zastosowana w
okresie roku dawka nawozu naturalnego nie może zawierać więcej niż 170 kg azotu na 1 ha użytków
rolnych (wg Ustawy z dnia 10 lipca 2007 roku o nawozach i nawożeniu).
Obliczanie ilości hektarów potrzebnych do zagospodarowania pomiotu kurzego z projektowanego
kurnika
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28700,90kgN
= 168,83 ha
170kgN/ha
 dla chlewni projektowanej
1) warchlaki 1700 szt. – stan początkowy (zwierzęta przebywające w danej grupie
technologicznej krócej niż rok):
 przelotowość = sprzedaż + przeklasowanie + ½ padnięć i ubojów + (stan końcowy - stan
początkowy)/2;
Według danych przedstawianych w literaturze fachowej ilość padnięć i ubojów wśród zwierząt tego
gatunku wynosi szacunkowo około 2%. Jednak w poniższych obliczeniach nie założono żadnych
upadków wśród zwierząt, tak aby ukazać maksymalną możliwą obsadę w chlewni:
przelotowość = 0 + (2 cykle x 1700) + 1/20 + (1700-1700)/2 = 3400 szt.
 liczba zwierząt wg. stanu średniorocznego = (przelotowość x ilość miesięcy przebywania w
grupie)/12;
liczba zwierząt wg. stanu średniorocznego = (3400 x 2)/12 = 566,67 szt.
2) tuczniki 1700 szt. - stan z przeklasowania warchlaków (zwierzęta przebywające w danej
grupie technologicznej krócej niż rok):
 przelotowość = sprzedaż + przeklasowanie + ½ padnięć i ubojów + (stan końcowy - stan
początkowy)/2;
W poniższych obliczeniach nie założono żadnych upadków wśród zwierząt, tak aby ukazać
maksymalną możliwą obsadę w chlewni:
przelotowość = (2 x 1700) + 0 + 1/20 + (1700-1700)/2 = 3400 szt.
 liczba zwierząt wg. stanu średniorocznego = (przelotowość x ilość miesięcy przebywania w
grupie)/12;
liczba zwierząt wg. stanu średniorocznego = (3400 x 1,83)/12 = 518,5 szt.
Zestawienie liczby zwierząt wg stanu średniorocznego zaprezentowano w poniższej tabeli
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Warchlaki

Tuczniki

[szt.]

[szt.]

566,67

518,5

Rodzaj obiektu

Chlewnia projektowana

Liczba zwierząt
wg. stanu średniorocznego
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Obliczenie rocznej produkcji gnojowicy

Oznaczenie
budynku

Budynek

Liczba zwierząt wg
stanu
średniorocznego1

Przelicznik produkcji gnojowicy
przez
poszczególne rodzaje zwierząt

[sztuki]

[m3/rok]

[m3/rok]

[m3/4 m-ce]

warchlaki

566,67

1,7

963,34

321,11

tuczniki

518,5

3,5

1814,75

604,92

2778,09

926,03

Rodzaj
zwierząt

Produkcja gnojowicy

inwentarski
projektowany

RAZEM
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Obliczenia rocznej zawartości azotu w nawozie naturalnym

Rodzaj
zwierząt

Przelicznik produkcji
gnojowicy/obornika
przez
poszczególne rodzaje
zwierząt

Przelicznik
zawartości
azotu

[m3/rok], [ton/rok]

[kg/m3
gnojowicy]

[kg]

CHLEWNIA PROJEKTOWANA
566,67
1,7

1,6

1541,34

518,5

3,6

6533,10

Liczba zwierząt
wgstanu
średniorocznego1
[sztuki]

Warchlaki
Tuczniki

Zawartość
azotu w
nawozie
naturalnym
*

3,5
RAZEM

8074,44

* zawartość azotu w wyprodukowanym nawozie naturalnym obliczono przy zastosowaniu
następującego wzoru:

liczba zwierząt według stanu średniorocznego x produkcja gnojowicy x zawartość azotu
Gnojowica powstająca w planowanym gospodarstwie wykorzystywana będzie rolniczo. Zastosowana
w okresie roku dawka nawozu naturalnego nie może zawierać więcej niż 170 kg azotu na 1 ha
użytków rolnych (wg Ustawy z dnia 10 lipca 2007 roku o nawozach i nawożeniu).
Obliczanie ilości hektarów potrzebnych do zagospodarowania gnojowicy z chlewni projektowanej:

8074,44kgN
= 47,50 ha
170kgN/ha
Obliczenie wymaganej pojemności zbiornika na gnojowicę
Dla terenu lokalizacji planowanego przedsięwzięcia nie wyznaczono obszaru szczególnie narażonego
na zanieczyszczenia związkami azotu ze źródeł rolniczych (OSN) ustanawianego przez Dyrektora
Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej na podstawie art. 47 Ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku –
„Prawo wodne” (tekst jednolity: Dz. U. Nr 239 , poz. 2019 z późn. zm.).
W związku z tym sposób obliczenia pojemności zbiornika na gnojowicę zapewniającego bezpieczny 4
miesięczny okres przechowywania nawozów naturalnych (dla obszarów nie należących do OSN)
przedstawia się w następujący sposób:
pojemność zbiornika na gnojowicę dla projektowanego budynku (w m3) = 7 · nDJP
A zatem pojemność wewnętrznego zbiornika na gnojowicę powinna wynosić:

7 m3 · DJP
7 · 174,72 = 1666 m3
Z uwagi na fakt, iż gnojowica jest mieszaniną odchodów zwierząt i wód z mycia pomieszczeń
inwentarskich to wymaganą pojemność zbiornika na nawóz naturalny należy powiększyć o ilość tych
wód powstającą w ciągu 4 m-cy, czyli:
1666 m3 + 25,5m3 ≈ 1691,5 m3
Wobec powyższego projektowana pojemność zbiorników na gnojowicę jest wystarczająca i zgodna z
przepisami prawa polskiego i wymogami BAT:
projektowana pojemność 4000 + 200 m3> wymagana pojemność 1691,5 m3
Projektowana pojemność zbiorników pozwoli na bezpieczne magazynowanie gnojowicy przez
okres 4 miesięcy, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2005 r. (Dz. U. Nr
17, poz. 142).
Porównanie proponowanej technologii z Najlepszą Dostępną Techniką BAT (karmienie, pojenie,
przechowywanie paszy, wentylacja)
Dokumentami referencyjnymi do określenia standardu BAT są tzw. BREF-y opracowane przez Biuro
IPPC w Sewilli. W języku polskim dla chowu i hodowli trzody chlewnej dostępny jest dokument pn.:
„Dokument Referencyjny o Najlepszych Dostępnych Technikach dla Intensywnego Chowu Drobiu i
Świń” opracowany przez Ministerstwo Środowiska, Warszawa 2005 rok.
W niniejszym opracowaniu, oprócz ww. dokumentu, odniesiono się również do przepisów polskiego
prawodawstwa szczegółowo określającego m.in. minimalne wymagania warunków utrzymania trzody
chlewnej i drobiu, jak i dokumentów uwzględniających ochronę poszczególnych elementów
środowiska, przede wszystkim do Prawa ochrony środowiska, Ustawy „o odpadach”, Ustawy „o
nawozach i nawożeniu” i Prawa wodnego.
Zestawienie wymogów BAT w zakresie stosowania metod, technologii i innych technik zapobiegania,
ograniczania lub minimalizacji oddziaływania instalacji na środowisko wraz z określeniem spełnienia
tych wymogów przez instalacje opisane w Raporcie przedstawiono poniżej w formie tabelarycznej:
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Chlewnia
Lp.

Wymogi BAT określone dokumentami referencyjnymi

1.

System referencyjny zakłada:
 zarusztowaną podłogę,
 sztuczną wentylację,
 izolowany głęboki kanał zbierający,
 utrzymywanie tuczników w grupach.

2.

 czyszczenie pomieszczeńi wyposażenia dla zwierząt przy
użyciu wysokociśnieniowych myjek po każdym cyklu
produkcyjnym lub po każdej partii zwierząt,
 przeprowadzanie regularnych kalibracji instalacji wody
pitnej przeciwdziałające jej rozlewaniu,
 zachowywanie rejestrów zużycia wody,
 wykrywanie i naprawa przecieków.

3.

Dla świństosowane są zwykle trzy typy systemów pojenia
1. poidła smoczkowe w korycie lub misie
2. poidła korytowe
3. poidła naciskowe smoczkowe.

4.

• dla mechanicznie wentylowanych budynków: optymalizacja
systemu wentylacji w każdym pomieszczeniu dla zapewnienia
właściwej kontroli temperatury i osiągnięcia minimalnej
wymiany powietrza w zimie,
• dla mechanicznie wentylowanych budynków: unikanie
oporów w systemach wentylacyjnych przez częste
kontrolowanie i czyszczenie kanałów i wentylatorów,
• stosowanie oświetlenia niskoenergetycznego.

5.

Ogólne zasady, aby zmniejszyć zużycie prądu to:
- wybrać właściwy typ wentylatorów i rozważyć ich
rozmieszczenie w budynku,
- zainstalować wentylatory z niskim zużyciem energii na m3
powietrza,
- używać wentylatory efektywnie, np. jeden wentylator
pracujący przy pełnej wydajności jest bardziej ekonomiczny
niż działanie dwóch przy połowie ich wydajności,
- zastosować fluorescencyjne źródła światła zamiast
klasycznych żarówek.

6.

Najlepsza Dostępna Technika to magazynowanie gnojowicy
świńskiej w betonowych lub stalowych zbiornikach, które
spełniają następujące kryteria:
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Spełnienie przez
obiekt wymogów
BAT

Zgodnie z systemem
referencyjnym

Zgodnie z
zaleceniami

Zgodnie z BAT poidła smoczkowe

Spełnienie
wymagań
stawianych przez
BAT

Zgodnie z
zaleceniami

Spełnienie

• trwały zbiornik niepodatny na mechaniczne, termiczne i
chemiczne wpływy,
• podstawa i ściany zbiornika są nieprzesiąkalne i
zabezpieczone przeciwkorozyjnie,
• zbiornik jest opróżniany regularnie w celu przeglądu i
konserwacji, najlepiej raz w roku,
• w wyjściach ze zbiornika zastosowano podwójne zawory,
• gnojowica jest mieszana tylko przed opróżnieniem zbiornika

wymagań
stawianych przez
BAT

na przykład przed aplikacją

7.

Najlepsza Dostępna Technika to wzięcie pod uwagę
właściwości danego areału, na którym aplikujemy nawóz; w
szczególności warunki glebowe, typ gleby i nachylenie,
warunki klimatyczne, opady i nawodnienie, przeznaczenie
areału i praktyki rolnicze uwzględniające zmianowanie.
Najlepszą Dostępną Techniką jest redukcja zanieczyszczeń
wody poprzez stosowanie następujących zasad:
-nie aplikować nawozu na pole kiedy ziemia jest:
1/nasycona wodą
2/zalana
3/zamarznięta
4/przykryta śniegiem
5/nie aplikować nawozu na stromo pochylonych polach
6/nie aplikować nawozu na obszarach przylegających do
jakiegokolwiek cieku wodnego (pozostawiając nienawieziony
pas gruntu)
7/rozrzucać nawóz tak nisko jak to możliwe przed momentem
maksymalnego
wzrostu
plonów,
gdy
występuje
zapotrzebowanie na składniki pokarmowe.

8.

Najlepszą Dostępną Techniką do redukcji niedogodności
związanych z odorem jest zadawanie nawozu do gleby, kiedy
sąsiedzi nie będą narażani, stosując się do następujących
zasad:
- zadawanie nawozu w porze dnia, kiedy jest najbardziej
prawdopodobne, że ludzi nie ma w domach,
- zwracanie uwagi na kierunek wiatru w stosunku do domów
sąsiadów.
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Zgodnie z
zaleceniami

Zgodnie z
zaleceniami

Kurniki
Lp.

Wymogi BAT określone dokumentami referencyjnymi

Spełnienie przez
obiekt wymogów BAT

Techniki żywienia, w tym redukcja wydalania azotu i fosforu:
1.
- redukcja ilości składników odżywczych wydalanych przez
zwierzęta i tym samym redukcja potrzeby stosowania środków
naprawczych w późniejszym etapie cyklu
produkcyjnego
- stosowanie żywieniowych środków zaradczych
- zarządzanie żywieniem skoncentrowane na doborze pokarmu
bardziej zbliżonego do wymagań żywieniowych zwierząt w
różnych okresach produkcji, tym samym obniżając ilość
wydalonych z odchodami składników odżywczych

Zgodnie z systemem
referencyjnym

- żywieniowe środki zaradcze dotyczą żywienia fazowego,
opracowywania diet na bazie
strawnych/dostępnych składników, stosowania
niskobiałkowych, uzupełnionych aminokwasami diet i
stosowania diet o niskiej zawartości fosforu uzupełnionych
fitazą i/lub wysokostrawnych nieorganicznych fosforanów
żywieniowych
2.

Ograniczanie emisji do powietrza:
- naturalnie wentylowany budynek z całkowicie ścieloną
podłogą i wyposażony w niewyciekowe
systemy pojenia
- dobrze izolowany budynek z wentylacją mechaniczną i w
pełni ścieloną podłogą, wyposażony w niewyciekowe system
pojenia (system VEA)

3.

Ograniczenie zużycia wody, poprzez wprowadzenie
następujących zasad:
- czyszczenie pomieszczeń i wyposażenia dla zwierząt przy
użyciu wysokociśnieniowych myjek po każdym cyklu
produkcyjnym
- przeprowadzanie regularnych kalibracji instalacji wody pitnej,
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Zgodnie z zaleceniami

przeciwdziałające jej rozlewaniu
- zachowywanie rejestrów zużycia wody
- wykrywanie i naprawa przecieków
4.

Spełnienie wymagań
stawianych przez BAT

Redukcja zużycia energii:
- izolacja budynków w regionach z niskimi temperaturami
- optymalizacja projektu systemu wentylacji w każdym
budynku, tak aby wprowadzić kontrolę

Zgodnie z zaleceniami

właściwej temperatury i w ten sposób osiągnąć minimalną
wymianę powietrza w zimie
- unikanie oporów w systemie wentylacji, poprzez częste
kontrolowanie oraz czyszczenie kanałów
wentylacyjnych i wentylatorów
- stosowanie oświetlenia energooszczędnego
Nie dotyczy – na
terenie inwestycji nie
będzie zachodziło
magazynowanie
5.

Magazynowanie odchodów

odchodów ptaków,
pomiot kurzy
kierowany będzie
bezpośrednio do
odbiorców lub na pola

2.5. Wariantowość przedsięwzięcia
Zakładane warianty dla omawianej inwestycji:
1. zaniechanie planowanego przedsięwzięcia (wariant zerowy)
2. realizacja omawianego przedsięwzięcia w planowanej lokalizacji (wariant proponowany przez
wnioskodawcę - najkorzystniejszy dla środowiska)
3. racjonalny wariant alternatywny.
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Ad. 1 Projektowane zamierzenie inwestycyjne polegać będzie nabudowie dwóch budynków kurników
brojlerów, budynku inwentarskiego (chlewni) oraz budynku gospodarczego wraz z urządzeniami i
niezbędną infrastrukturą techniczną.Inwestycja realizowana będzie na terenie wiejskim.
Niepodjęcie przedsięwzięcia spowodowałoby pozostawienie stanu istniejącego bez zmian. Działka
przeznaczona pod przedmiotową inwestycję nadal wykorzystywana byłaby rolniczo.
Zaniechanie przedsięwzięcia ograniczy produkcję brojlerów kurzych i trzody chlewnej wpływając
przede wszystkim na potencjał ekonomiczny inwestora.
Budowa obiektów chowu drobiu i trzody chlewnej nie oddziałuje negatywnie na stan środowiska –
projektowane budynki inwentarskie pracować będą zachowując dopuszczalne normy w zakresie
ochrony środowiska. Realizacja inwestycji nie spowoduje przekroczenia dopuszczalnych norm
hałasowych czy emisji zanieczyszczeń do powietrza.
Mając na uwadze lokalizację obiektów – teren wiejski, obecne zagospodarowanie działki oraz czynniki
opisane powyżej można dojść do wniosku, że nie są w pełni wykorzystane potencjalne możliwości
inwestora. Zaniechanie planowanego przedsięwzięcia wiązałoby się więc z utratą szansy na dalszy
rozwój.
Wariant polegający na zaniechaniu inwestycji nie wprowadzałby żadnych zmian w krajobrazie.
Wariant ten nie wpływałby na poprawę czy też pogorszenie obecnego stanu środowiska.
Realizacja przedsięwzięcia doprowadzi do poprawy stanu finansowego i technicznego gospodarstwa.
Przewidywane oddziaływanie na środowisko wariantu zerowego przedstawia się następująco:
a) w zakresie gospodarki wodno-ściekowej
W wyniku zaniechania inwestycji nie będą powstawały ścieki socjalne oraz technologiczne. Nie będzie
również poboru wód. W zakresie gospodarki wodami deszczowymi nie zachodzi zmiana, zarówno w
wariancie realizacyjnym, jak i zerowym wody zawracane będą do środowiska.
b) w zakresie gospodarki odpadami
W wyniku zaniechania inwestycji nie będą powstawały odpady.
c) w zakresie emisji do powietrza
W wyniku zaniechania inwestycji nie będzie emisji zanieczyszczeń do powietrza.
d) w zakresie emisji hałasu
W wyniku zaniechania inwestycji nie będzie emisji hałasu.
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e) w przypadku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej
Wariant zerowy planowanej inwestycji nie generuje żadnych sytuacji awaryjnych.
f) w przypadku transgranicznego oddziaływania na środowisko
Inwestycja ze względu na swój charakter oraz lokalizację, zarówno w przypadku wariantu
realizacyjnego, jak i zerowego nie będzie wywoływać oddziaływań transgranicznych.
g) w zakresie przyrody
Zarówno realizacja inwestycji, jak i jej zaniechanie nie będą miały istotnego wpływu na przyrodę.
Ad. 2 Realizacja omawianego przedsięwzięcia będzie możliwością optymalnego zagospodarowania
użytkowanej rolniczo części działek przeznaczonych pod inwestycję. Projektowane przedsięwzięcie
inwestycyjne jest wynikiem prywatnej inicjatywy. Przedsięwzięcie zlokalizowane zostanie na terenie
wiejskim w miejscowości Cieślin. Projektowana inwestycja usytuowana będzie w pewnym oddaleniu
od zabudowań mieszkalnych (najbliższa zabudowa mieszkaniowa znajduje się w odległości ok. 130 m
od planowanych budynków inwentarskich w kierunku północno-wschodnim na działce 467/1) dzięki
czemu nie spowoduje negatywnych oddziaływań na zdrowie i życie ludzi. Realizacja inwestycji nastąpi
z zachowaniem odległości określonych Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Gospodarki
Żywnościowej z dnia 7 października 1997 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny
odpowiadać budowle rolnicze i ich usytuowanie.
Projektowana technologia i sposób obsługi terenu są adekwatne do warunków lokalnych, wielkości
obiektu i jego zagrożenia dla środowiska. Zanieczyszczenia będą emitowane w ilościach
niezagrażających środowisku. Przewiduje się wyposażenie przedsięwzięcia w stosowne pojemniki do
gromadzenia substancji odpadowych.
Uznaje się, że eksploatacja przedsięwzięcia zrealizowanego zgodnie z założeniami przedstawionymi w
niniejszym raporcie nie będzie powodować negatywnego oddziaływania na środowisko i warunki
życia i zdrowia ludzi.
Dokonana w niniejszym raporcie analiza wykazała, że przy zastosowaniu przyjętych w opracowaniu
rozwiązań

techniczno-technologicznych

realizacja

inwestycji

warunkuje

dotrzymaniem

dopuszczalnych norm środowiskowych oraz zachowaniem równowagi w otaczającym środowisku.
Lokalizacja przedsięwzięcia zachowuje wymagane prawem odległości od zabudowy mieszkaniowej
czy elementów infrastruktury. Lokalizacja nie będzie powodować kolizji z wyżej wymienionymi
elementami. Zastosowanie nowoczesnych rozwiązań technologicznych ma w pierwszym rzędzie
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umożliwić prawidłowe użytkowanie instalacji. Rozwiązania te mają ponadto minimalizować
negatywne oddziaływanie przedsięwzięcia na środowisko oraz warunki zdrowia i życia ludzi.
Uznaje się, że eksploatacja przedsięwzięcia zrealizowanego zgodnie z założeniami projektowymi nie
będzie powodować negatywnego oddziaływania na środowisko i warunki życia i zdrowia ludzi. Wobec
powyższego uznaje się, że nie istnieją obiektywne przesłanki do rezygnacji z realizacji przedsięwzięcia
lub zmiany przyjętych rozwiązań technologicznych.
Analiza oddziaływania przedmiotowej inwestycji przedstawiona została w dalszej części niniejszego
opracowania – rozdział 5 Oddziaływanie przedsięwzięcia na środowisko analizowanych wariantów.
Przyjęty wariant realizacyjny jest jednocześnie najkorzystniejszym dla środowiska.
Ad. 3 Wariantowość omawianego przedsięwzięcia rozważono w zakresie zagospodarowywania
obornika. W niniejszym raporcie przyjęto, zgodnie z założeniami inwestora, że powstający podczas
chowu brojlerów obornik, po każdym cyklu będzie usuwany, a następnie wykorzystywany jako
nawóz naturalny rolniczo na polach inwestora bądź przekazywany okolicznym rolnikom do
wykorzystania indywidualnego (w zależności od potrzeb i możliwości zastosowania), z zachowaniem
zasad Ustawy z dnia 10 lipca 2007 roku o nawozach i nawożeniu oraz Kodeksu Dobrej Praktyki
Rolniczej. W okresie uniemożliwiającym rolnicze wykorzystanie odpadowa ściółka będzie
przekazywana do wykorzystania rolnikom indywidualnym do upraw szklarniowych, bądź firmom
specjalistycznym zajmującym się produkcją nawozów lub podłoża do uprawy grzybów, stąd nie
przewiduje się budowy płyty gnojowej.
Jako wariant alternatywny proponuje się budowę płyty gnojowej do okresowego magazynowania
obornika (umożliwiając magazynowanie obornika w porze zimowej), który następnie w części
zagospodarowywany byłby na polach uprawnych Inwestora, natomiast w części przekazywany
uprawnionej firmie. Rozwiązanie to jednak odrzucono, ze względu na niekorzystne oddziaływanie
oraz nieekonomiczność:
- magazynowanie obornika na płycie wiąże się z emisją zanieczyszczeń do powietrza oraz z większą
emisją odorów (podczas przekazywania obornika kurzego bezpośrednio firmie zewnętrznej
nieprzyjemne zapachy mogą dominować tylko w okresie czyszczenia kurników);
- przy magazynowaniu powstającego nawozu na płycie istnieje (nawet przy uszczelnieniu podłoża
oraz zainstalowaniu zbiorników na odcieki) niebezpieczeństwo wystąpienia przesiąków do gleby.
Biorąc powyższe pod uwagę, uważa się zaproponowany w raporcie sposób zagospodarowania
powstającego obornika za jedyny rozsądny i przewidziany do realizacji.
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Przewidywane oddziaływanie na środowisko proponowanego wariantu alternatywnego przedstawia
się następująco:
a) w zakresie gospodarki wodno-ściekowej
Powstawanie dodatkowych odcieków z płyty obornikowej.
b) w zakresie gospodarki odpadami
Nie przewiduje się zmian w stosunku do przyjętego wariantu realizacyjnego.
c) w zakresie emisji do powietrza
Zwiększona emisja zanieczyszczeń do powietrza z pryzmy magazynowanego obornika.
d) w zakresie emisji hałasu
Nie przewiduje się wystąpienia dodatkowych źródeł hałasu oraz przekroczenia dopuszczalnych norm
na terenach zabudowy chronionej.
e) w przypadku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej
Wariant alternatywny nie generuje dodatkowych sytuacji awaryjnych w stosunku do wariantu
realizacyjnego.
f) w przypadku transgranicznego oddziaływania na środowisko
Inwestycja ze względu na swój charakter oraz lokalizację, zarówno w przypadku wariantu
realizacyjnego, jak i alternatywnego nie będzie wywoływać oddziaływań transgranicznych.
g) w zakresie przyrody
Zarówno realizacja inwestycji, jak i jej wariant alternatywny nie będą miały wpływu na przyrodę.
Ponadto wariant alternatywny w fazie budowy i likwidacji generował będzie dodatkowe prace
budowlane/rozbiórkowe związane z budową/rozbiórką płyty obornikowej. Budowa płyty wymaga
poboru wody, ruchu pojazdów (emisja hałasu oraz emisja do powietrza), powstawania odpadów.
Rozbiórka płyty generować będzie przede wszystkim odpady, związana jest również ze zwiększony
ruchem pojazdów (emisja hałasu oraz emisja do powietrza).
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3.

OPIS STANU ŚRODOWISKA W REJONIE LOKALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA

W celu dokonania oceny jakościowej środowiska terenu lokalizacji planowanych obiektówna działce
nr ew. 464, 465, 466 w miejscowości Cieślin, obręb: Wola Niechcicka Stara, na podstawie dostępnych
dokumentacji specjalistycznych, materiałów kartograficznych oraz wizji terenowej, dokonano
przeglądu stanu jego poszczególnych elementów. W rozdziale 3.1 zamieszczono inwentaryzację
przyrodniczą przeprowadzoną na terenie przeznaczonym pod przedmiotową inwestycję
Miejscowość Cieślin, w której planowane jest przedsięwzięcie położona jest w gminie Rozprza.
Gmina Rozprza to gmina wiejska, położona w województwie łódzkim, powiecie piotrkowskim.
Graniczy z gminami:
- od zachodu: Wola Krzysztoporska
- od północy: Piotrków Trybunalski
- od wschodu: Sulejów
- od południa: Ręczno, Łęki Szlacheckie i Gorzkowice.
Obszar gminy wynosi 163 km². Liczba mieszkańców wynosi 12156 osób.
3.1. Inwentaryzacja przyrodnicza
Inwentaryzacja florystyczno-faunistyczna.
1. Cel opracowania
W dniu 05.06.13 r. przeprowadzono inwentaryzację florystyczną i faunistyczną działki nr 464,
465,466 w m. Cieślin, gmina Rozprza, powiat piotrkowski, województwo łódzkie, w celu określenia
składu flory i fauny na terenie inwestycyjnym.
Celem było także oszacowanie wpływu planowanej inwestycji na środowisko przyrodnicze
znajdujące się na terenie przedmiotowych działek i na najbliższe obszary chronione.
Na omawianych działkach planowana jest budowa 2 budynków kurników brojlerów oraz budynku
inwentarskiego (chlewni) oraz budynku gospodarczego wraz z urządzeniami i niezbędną
infrastrukturą techniczną
2. Charakterystyka terenu.
Teren przedsięwzięcia położony jest w miejscowości Cieślin. Działki inwestycyjne znajdują się
przy drodze asfaltowej w pobliżu zabudowy mieszkalno-zagrodowej. Teren, na którym ma być
posadowiona chlewnia i kurniki stanowi pole uprawne, któremu towarzyszy w głównej mierze
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roślinność segetalna i ruderalna. W bezpośrednim sąsiedztwie inwestycji znajdują się niewielkie dwa
oczka wodne, otoczone drzewami.

Rys. 2 Teren inwestycyjny
3. Metodyka badań
a) Metody zbierania danych florystycznych
Inwentaryzację florystyczną przeprowadzono metodą marszrutową:
• Wykorzystano metodę marszrutową w celu szczegółowej penetracji powierzchni działek
• W czasie analizowania powierzchni badawczej pod kątem różnorodności florystycznej i
identyfikowano wszystkie napotkane rośliny,
• Nie stwierdzono roślin objętych prawną ochroną gatunkową. Analiza mykologiczna terenu
objętego planowanym zamierzeniem inwestycyjnym nie wykazała występowania grzybów
w tym grzybów lichenizujących, które by były objęte prawną ochroną gatunkową.
W pierwszym etapie prac określono zasięg analiz przyrodniczych. W trakcie badań terenowych
analizowano zasoby przyrodnicze danego obszaru. Wizje terenowe obejmowały miejsce planowanej
inwestycji.
Dane florystyczne zbierane były metodą marszrutową, korzystano z mapy terenu o skali
1:25 000.

Penetrowano

teren

bezpośredniego

oddziaływania

planowanego

zamierzenia

inwestycyjnego w celu określenia występujących zbiorowisk roślinnych określenia składu gatunkowe
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flory występującej na obszarze badań. Wizja terenowe miała na celu stwierdzenie lub wykluczenia
występowania przedstawicieli flory i objętej prawną ochroną gatunkową. Dodatkowo zastosowano
metodę kameralną polegającą na oznaczaniu poszczególnych roślin zielnych za pomocą
odpowiedniego klucza.
b) Metody zbierania danych faunistycznych
a) Szukano odchodów i miejsc żerowania,
b) Śledzono występowanie tropów pozostawionych na ziemi,
c) Poszukiwano potencjalnych szczątek zabitych zwierząt wzdłuż pasa gminnej drogi,
d) Szukano wypluwek ptaków drapieżnych, na podstawie, których można było oznaczyć gatunek
małych ssaków,
e) Szukano nor wykopanych przez ssaki.
b) Obecność ptaków odnotowywano na podstawie obserwacji bezpośrednich i głosowych
c) Poszukiwano gniazd jak i pozostałości po potencjalnym wylęgu.
Obecność innych organizmów w tym gadów, płazów oraz bezkręgowców (owadów,
pajęczaków) stwierdzano metodą eksploracji terenu.
W metodologii posługiwano się fachową literaturą, jak i też konsultacjami z innymi
przyrodnikami.
4. Wyniki inwentaryzacji.
Tereny te charakteryzują się ubogą szatą roślinną pod względem gatunkowym. Teren
przeznaczony pod inwestycję stanowią pole uprawne. Na omawianej działce zaobserwować można
pospolite taksony charakterystyczne dla środowisk segetalnych i ruderalnych. W miejscu budowy
planowanej inwestycji zaobserwowano:
- Kupkówka pospolita Dactylisglomerata
- Babka zwyczajna Plantago major
- Bylica pospolita Artemisiavulgaris
- Lucerna nerkowata Medicago lupulina
- Mniszek pospolityTaraxacumofficinale
- Tasznik pospolity Capsella bursa-pastoris
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- Wrotycz pospolityTanacetumvulgare
- Wyka ptasiaViciacracca
- Jastrzębiec kosmaczek(Hieraciumpilosella
- FiołekpolnyViola arvensis
- KrwawnikpospolityAchilleamillefolium
- Czerwiec rocznyScleranthusannuus
- Pięciornik gęsiPotentillaanserina
- Koniczyna łąkowa Trifolium pratense
- Szczaw zwyczajnyCytisusscoparius
- Przetacznik perski Veronica persicia
- Przytulia pospolita Galiummollugo
- Pokrzywa zwyczajna Urticadioica
Grzyby:
- huba: szaroporka podpalana Bjerkanderaadusta
Drzewa i krzewy:
- Dąb szypułkowy Quercus robur
- Sosna zwyczajna Pinussylvestris
- Wierzba Salix sp.
- ŚwierkpospolityPiceaabies
- Brzoza brodawkowata BetulaPendula
- Olsza czarna Alnusglutinosa
- Topola osika Populustremula
Na działkach inwestycyjnych znajdują się dwa oczka wodne z typową roślinnością dla tego
siedliska: pałka szerokolistna Typhalatifolia i trzcina pospolita Phragmitesausralis. Oczka wodne nie
będą w żaden sposób przekształcone; planowana inwestycja nie wpłynie na rośliny i zwierzęta
bezkręgowe znajdujące się w zbiornikach wodnych. Ponieważ zinwentaryzowano w nich ropuchę
szarą Bufo bufo, dlatego należy zastosować działania minimalizujące opisane w punkcie 5.
Wszystkie występujące gatunki roślin należą do częstych i pospolitych, nie są objęte ochroną.
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Inwentaryzacja faunistyczna wykazała występowanie następujących gatunków zwierząt:
•

Sierpówka Streptopeliadecaocto Δ

•

DymówkaHirundorustica Δ

•

KwiczołTurduspilaris Δ

•

MazurekPassermontanusΔ

•

Dzwoniec ChlorischlorisΔ

•

WróbelPasserdomesticusΔ

•

ZiębaFringillacoelebsΔ

•

Sroka pospolita Pica pica

•

PotrzeszczEmberizacalandraΔ

•

Sikora bogatka Parus major Δ

•

Gawron Corvusfrugilegus

•

Skowronek AlaudaarvensisΔ

•

Sójka Garrulusglandarius Δ

Płazy i gady - teren inwestycyjny jest miejscem występowania płazów. Ponadto oczka wodne na
terenie inwestycyjnym są miejscem rozrodu lokalnych płazów. Nie zinwentaryzowano na terenie
inwestycyjnym gadów.
•

Ropucha szara Bufo bufo Δ

Wszystkie wymienione gatunki zwierząt są to gatunki powszechnie występujące w tego typu
krajobrazie i należą do pospolitych w Polsce.
Δ – ochrona ścisł. Pozostałe zwierzęta są pod ochroną częściową.
Zwierzęta bezkręgowe
Owady Insekta:
- Biedronka siedmiokropka Coccinellaseptempunctata
- Darownik przedziwny Pisauramirabilis
- Komarnica Palescrocata
- Krokiewka lękwicaPisauramirabilis
- Krzyżak ogrodowy Araenusdiadematus
- Kwietnik Misumenavatia
- Nartniki Gerrisspp
- Pszczoła miodna Apis mellifera
46

- Rodzaj kosarz Opolionidae
- Pływak żółtobrzeżek Dytiscusmarginalis
- Kowal bezskrzydły Pyrrhocorisapterus
- Płoszczyca szara Nepacinerea
- Ładzik dwukropek Colocorisnorvegicus
- Skorek polny Forticulaauricularia
- Mrówkowatesp.Formicidae
Owady chronione:
Pospolite chrząszcze, przedstawiciele Biegaczowatych Carabidae sp. o szerokim rozpowszechnieniu
na terenie całego kraju.
Planowane zamierzenie inwestycyjne nie spowoduje znacznego negatywnego oddziaływania
spowodowanego utratą siedlisk, ponieważ na terenach przyległych występuje szeroki zakres dostępu
do optymalnych biotopów dla w/w owadów.
Ważki Odonta:
Pałątka pospolita Lestessponsa
MotyleLepidoptera:
Bielinek rzepikPierisrapae
Bielinek bytomkowiecPierisnapi
Rusałka pawik Inachisio
MięczakiMolusca:
- Ślimak zaroślowyAriantaarbustorum
- Wstężyk gajowy Cepoleanemoralis
-Wstężyk ogrodowy Cepoleahortensis
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Dokumentacja fotograficzna

Fot. nr 1. Oczko wodne na terenie inwestycyjnym, miejsce występowania ropuchy
szarej i roślinności wodnej.
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Fot. nr 2. Drzewa znajdujące się na działce inwestycyjnej.

Fot. nr 3. Ropucha szara zaobserwowana w jednym z oczek wodnych.

Fot. nr 4. Teren przeznaczony pod inwestycję.
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5.

Wpływ inwestycji na florę i faunę oraz działania minimalizujące
Roślinność znajdująca się na terenie inwestycyjnym ulegnie zniszczeniu w związku z

planowanymi pracami ziemnymi. Jednak z uwagi na skład gatunkowy roślin występujących na tym
terenie i ich znaczną częstotliwość pojawiania się w podobnych siedliskach uważa się, że wpływ na
populację roślinności segetalnej i ruderalne w skali krajowej będzie nieznaczny.
W związku z planowaną inwestycją nie jest przewidziana wycinka drzew, dlatego inwestycja nie
wpłynie na ptaki, mogące założyć w tym miejscu gniazda.
Nie nastąpi bezpośredni wpływ na zniszczenie gniazd, gdyż drzewa pozostaną nienaruszone.
Jedynym wpływem na ptaki jest stres wywołany przez hałas podczas wykonywanych prac.
Na działkach zaobserwowano lot godowy skowronka Alaudaarvensis, co może wskazywać na
gniazdowanie tego gatunku na działkach inwestycyjnych.
Na działkach inwestycyjnych zaobserwowano także potrzeszcza Emberizacalandra, który
najprawdopodobniej gniazduje na polu inwestycyjnym.
Z uwagi na fakt, iż zarówno skowronek jak i potrzeszcz jest pospolitym gatunkiem ptaka w biotopie
polnym nie przewiduje się, aby inwestycja w sposób znaczący wpłynęła na tan populacji tych
gatunków ptaków w skali krajowej.
Nie zaobserwowano intensywnego żerowania pozostałych ptaków na działce inwestycyjnej.
W oczku wodnym stwierdzono ropuchę szarą Bufo bufo, dlatego zaleca się by na czas budowy
ogrodzić oczko wodne, które jest jej miejscem lęgowym. Aby uchronić płazy przed ewentualną kolizją
z jadącymi pojazdami należy postawić wzdłuż cieku wodnego ogrodzenie. Ogrodzenie to powinno
mieć powyżej 50 cm wysokości i szerokość oczek maksymalnie 5 mm. Powinno być wyposażone w
daszek (pozbawiony ostrych krawędzi) o szerokości 10 cm, czyli odgięcie górnej krawędzi na zewnątrz
pod kątem 45-90°. Ogrodzenie to powinno być zakopane pod ziemią na głębokości 15-20 cm by
zapewnić szczelność przed podkopywaniem.
W czasie etapu realizacyjnego (etap budowy) należy monitorować codziennie w godzinach
rannych wykopy pod kątem znalezienia uwięzionych płazów, gadów oraz małych ssaków. W
przypadku znalezienia uwięzionego zwierzęcia w wykopie ziemnym należy zwierzę oswobodzić.
Ponadto zaleca się wykonywanie robót ziemnych etapowo od brzegu przesuwając się tak aby
ewentualne płazy znajdujące się na terenie prac ziemnych zdołały opuścić teren inwestycyjny m. in.
oczko wodne.
6.

Obszary chronione znajdujące się w najbliższej odległości od planowanej inwestycji.

Planowana inwestycja znajduje się w oddaleniu od obszarów chronionych.
Najbliżej położonymi obszarami chronionymi są:
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1.

Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Widawki oddalony o ok. 7 km.

2.

Obszar Natura 2000 Dąbrowy w Marianku oddalony o ok. 8,7 km.

Obszar obejmuje wschodni fragment kompleksu leśnego położonego na zachód od miejscowości
Marianek w gminie Gorzkowice. Podłoże zbudowane jest głównie z piasków i żwirów; teren opada ku
południowi. Obiekt sąsiaduje bezpośrednio z polami uprawnymi. Zachowały się tu 100-letnie
drzewostany dębowe, jednak przeważają dąbrowy w wieku 60-80 lat. W północnej części obszaru
stwierdzono fitocenozy grądowe Tilio-Carpinetum (9170), z przestojami dębowymi. Grąd rozwija się
wzdłuż ściany lasu. Na podłożu żwirowym, na łagodnych zboczach o wystawie południowej
stwierdzono niewielkie płaty fitocenozy ciepłolubnej dąbrowy (91I0), które występują w mozaice z
płatami dąbrowy kwaśnej (9190).
3.

Obszar Natura 2000 Łąka w Bęczkowicach oddalony o ok. 11,3 km.

Obszar obejmuje torfowisko leżące w dolinie Luciąży. Leży ono w jej środkowym biegu, na około 500
m odcinku doliny. Charakteryzowane łąki znajdują się na lewym (zachodnim) brzegu rzeki. Dolina w
tym miejscu ma około 1 km. szerokości. Złoża
torfowe w przeszłości były eksploatowane, proces ten trwał jeszcze do początków lat 50. XX stulecia.
Do połowy lat 80 obszar ten był wykorzystywany rolniczo, jako mało wartościowe łąki (koszono je raz
w roku) oraz jako pastwiska. Od połowy lat 80-tych zaprzestano wypasu i wykaszania roślinności na
łąkach. Spowodowane to było niską opłacalnością produkcji rolniczej z powodu dużego rozdrobnienia
działek. W ciągu ostatnich 12 lat zwiększyła się znacznie w wyniku tego powierzchnia zarośli
wierzbowych.
Rozległe torfowisko, z dobrze zachowanymi stosunkami wodnymi, fitocenozy licznych zespołów
torfowiskowych, łąki trzęślicowe ze zw. Molinion i wilgotne łąki ze zw. Calthion; łącznie
zidentyfikowano tu 5 rodzajów siedlisk z Załącznika I Dyrektywy Rady
92/43/EWG. Notowana tu była w 1993 r populacja lipiennika Loesela -ok. 100 os. - gatunku z
Załącznika II Dyrektywy, ostatnio nie potwierdzono wystepowania tego gatunku. Jest to stanowisko
rzadkich i zagrożonych gatunków roślin, w tym podlegających ochronie prawnej. Obserwowano tu
wydrę.
4.

Obszar Natura 2000 Lasy Gorzkowickie o ok. 9,7 km.

Obszar obejmuje południowy fragment uroczyska leśnego Szczukocice, leżący w strefie źródliskowej
bezimiennego cieku będącego lewobrzeżnym dopływem Prudki. Płaskie, zabagnione obniżenie
terenu zajmują lasy łęgowe (91E0), w niektórych
fragmentach posiadające cechy przejściowe do olsów. W wielu miejscach, na skutek przesuszenia
siedliska, lasy łęgowe przekształcają się w grądy niskie. Wyżej położone, łagodne zbocza zajmują
typowo wykształcone grądy, typowe i wysokie (9170) z udziałem jodły w drzewostanie. Drzewostany
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w większości mają blisko 100 lat, obecne są również pojedyncze starsze przestoje. W omawianym
obszarze zachował się naturalny układ fitocenoz wykształconych w zależności od wilgotności
siedliska. Obszar ma istotne znaczenie dla ochrony 2 typów siedlisk leśnych z załącznika I Dyrektywy
Siedliskowej. Są to dobrze wykształcone lasy olszowe w źródliskowym fragmencie cieku, oraz grądy
(tutaj odmianamałopolska z jodłą Abies alba w zróżnicowanych ekologicznie podzespołach.
Lokalizację planowanej inwestycji względem obszarów chronionych przedstawiono na mapie poniżej.

Rys. 3.Lokalizacja terenów chronionych względem planowanej inwestycji.
Z uwagi na znaczna odległość dzielącą inwestycję i obszary chronione nie przewiduje się, aby
wpłynęła ona negatywnie na cele i przedmioty ochrony, dla których zostały one powołane.
Inwestycja typu budowa chlewni i kurników charakteryzuje się lokalnym rodzajem oddziaływania
na środowisko i ma znaczenie ono jedynie dla najbliżej położonych zbiorowisk roślinnych i
zwierząt, zamieszkujących pobliskie tereny.

7.

Wniosek końcowy, podsumowujący inwentaryzacje florystyczną i faunistyczną
Badanie składu gatunkowego i występowania zespołów i zbiorowisk roślinnych wykazało brak

występowania roślin objętych prawną ochroną gatunkową częściową i całkowitą. Rozpoznane
taksony należą w większości do typowej flory segetalnej i ruderalnej. Zaobserwowana fauna i flora
obszaru nie charakteryzuje się ponadprzeciętną wartością przyrodniczą z uwzględnieniem składu
gatunkowego i liczebności. Nie przewiduje się znaczącego negatywnego wpływu planowanej
inwestycji na środowisko przyrodnicze przedmiotowego terenu, jeżeli inwestor zastosuje się do
52

zaleceń określonych w niniejszym opracowaniu. Inwestor zobowiązany jest do przestrzegania
przepisów dot. ochrony środowiska i ochrony przyrody szczególnie w zakresie gospodarki wodnościekowej i gospodarki odpadami.
Z uwagi na występujące chronione gatunki zwierząt inwestor zobowiązany jest do
zastosowania działań minimalizujących zamieszczonych w rozdziale nr 5.
Podstawa prawna:
•

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r w sprawie siedlisk przyrodniczych
oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru
obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (Dz. U. z dnia
10 maja 2010 r.),

•

Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 roku w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych
oraz dzikiej fauny i flory, Dyrektywa siedliskowa,

•

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/147/WE z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie
ochrony dzikiego ptactwa,

•

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 5 stycznia 2012 r. w sprawie ochrony gatunkowej
roślin (Dz. U. 2012, poz. 81).,

•

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 października 2011 r. w sprawie ochrony
gatunkowej zwierząt (Dz. U. 2011 Nr 237, poz 1419),

•

Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.
U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.),

•

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2004 Nr 92 poz. 880),

•

Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie
(Dz.U. z 2007 Nr 75, poz. 493, z późn.zm.).

Literatura:
•

Motyle dzienne Polski, J. Buszko, J. Masłowski, Wydawnictwo Koliber 2008

•

Leksykon Przyrodniczy.Owady. HelgardReichnholf-Riehm, Świat Książki 1997

•

PrzewodnikCollinsa. Ptaki.L. Svensson, K. Mullarney, D. Zetterstrom,Multico 2012

•

Owady. HeikoBellmann. Multico 2007.

•

Atlas ptakówEuropy. Detlef Singer. Delta.

•

Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. Władysław Matuszkiewicz.
Wydawnictwo Naukowe PWN 2008
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•

Flora Polski. Rośliny łąkowe. Zbigniew Nawara. Multico 2012.

•

Flora Polski. Rośliny synatropijne. Barbara Sudnik-Wójcikowska. Multico 2011.

•

Atlas owadów polskich. Łukasz Przybyłowicz. Publicat.

•

Przewodnik do rozpoznawania roślin. Schauer, Caspari. Elipsa.

•

Drzewa i krzewy. Flora i fauna lasów. Gottfried Amann. Multico 2009.

•

Strona internetowa: www.atlas-roslin.pl

•

Strona internetowa: www.grzyby.pl

•

Atlas i klucz. Lądowe ślimaki Polski. A. Herczek, J. Gorczyca. Kubajak 2000.

3.2. Rzeźba terenu, budowa geologiczna i zasoby surowców mineralnych
Warunki geofizyczne, budowa geologiczna, surowce mineralne
Według regionalizacji fizyczno-geograficznej Kondrackiego obszar miejscowości Wola Niechcicka
Stara położony jest w obrębie mezoregionu Wysoczyzna Bełchatowska.
Regionalizacja fizyczno - geograficzna terenu:
Jednostka

Nazwa jednostki

Symbol

Prowincja

Niż Środkowoeuropejski

31

Podprowincja

Niziny Środkowopolskie

318

Makroregion

Wzniesienia Południowomazowieckie

318.8

Mezoregion

Wysoczyzna Bełchatowska

318.81

Powierzchnia przedmiotowej działki oraz najbliższe tereny ma charakter równinny.
Budowa geologiczna, warunki gruntowo - wodne
Obszar gminy Rozprza położony jest w obrębie mezoregionu Wysoczyzna Bełchatowska.
Powierzchnia terenu jest lekko falista, wznosi się na wysokość ok 200 m n.p.m., w dolinach rzecznych
na około 180 m n.p.m. Teren przedmiotowej inwestycji położony jest w zasięgu kredowej niecki
łódzkiej, zbudowanej z utworów kredowych przykrytych fragmentarycznie trzeciorzędem i ciągłą
warstwą osadów czwartorzędowych. Na podstawie dostępnych materiałów geologicznych
stwierdzono, że teren inwestycji położony jest na obszarze wysoczyzn staroglacjalnych.
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Trzeciorzęd występuje tu fragmentarycznie w postaci nieregularnych płatów iłów piaszczystych
szarozielonych o miąższości do kilku metrów.
Kreda dolna wykształcona jest w postaci margli często zapiaszczonych oraz margli ilastych,
mułowców i piaskowców. Kredę górną reprezentują margle i wapienie margliste. Na podstawie
materiałów archiwalnych i dokumentacji geologicznej stwierdzono, że strop utworów kredowych
zalega na głębokości około 50 – 60 m. Czwartorzęd wykształcony jest w tym rejonie w postaci
piasków różnoziarnistych, glin zwałowych i pyłów. Gliny zwałowe zalegają często pokładami na
różnych głębokościach. Jest to zwykle glina zwałowa szara z głazami. Piaski różnoziarniste i żwiry
stanowią utwory wodnolodowcowe. Występują one wśród pokładów glin morenowych. Pojawia się
tu duża zmienność litologiczna pionowa i pozioma poszczególnych osadów, co jest związane
bezpośrednio z charakterem terenu położonego w rejonie moren czołowych. Najmłodsze osady
czwartorzędu związane są ze zlodowaceniem środkowopolskim (plejstocen) oraz z holocenem.
Utwory plejstoceńskie stanowią osady nagromadzone przez lodowiec lub przez wody spływające
podczas jego topnienia. Osady polodowcowe to przeważnie piaski różnoziarniste słabo wysortowane,
czasem utwory piaszczysto-żwirowe. Schyłek plejstocenu charakteryzuje się wzmożoną działalnością
wydmotwórczą, prowadzącą do usypania w widłach rzeki Luciąży i Pilicy potężnych kompleksów
wydm parabolicznych położonych w południowo-wschodniej części gminy. Z holocenem związane są
piaski rzeczne i mady.
Analogicznie do budowy geologicznej w omawianym terenie występują dwa główne poziomy
wodonośne: kredowy i czwartorzędowy. Górnokredowy poziom wodonośny stanowią wody w
marglach wapieni i opokach. Lustro wody zalega na głębokości od kilku do ok. 60 m, a wydajności
poszczególnych otworów od kilkunastu do około 100 m3/h. Poziom czwartorzędowy występuje tu
dwuwarstwowo: pierwsza warstwa – nadglinowa o swobodnym lustrze wody nie ma większego
znaczenia gospodarczego. Druga warstwa czwartorzędowego poziomu o charakterze naporowym
związana jest z piaskami podglinowymi. Poziom ten ma duże znaczenie użytkowe w tym terenie.
Równie ważny użytkowo jest poziom kredowy, związany głównie z wapieniami i marglami
piaszczystymi. Lustro wody ma charakter napięty.
Przynależność do wyżej wymienionych jednostek fizyczno-geograficznych określa podstawowe cechy
morfologiczne, geologiczne, a także warunki klimatyczne, wodno – gruntowe, glebowe i
zróżnicowanie roślinne obszaru.
Z uwagi na lokalne ukształtowanie powierzchni na terenie lokalizacji przedsięwzięcia nie zachodzą
ruchy masowe.
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Realizacja planowanego obiektu przedsięwzięcia spowoduje lokalną zmianę ukształtowania terenu,
bez negatywnego wpływu na obszary otaczające. Naruszenie powierzchni ziemi związane będzie z
wykonaniem wykopów pod fundamenty obiektu oraz wykonanie niezbędnej infrastruktury.
Gleby
Obszar gminy Rozprza pokrywał niegdyś lądolód środkowopolski. Gleby tego rejonu związane są z
jego działalnością i w większości są utworami piaszczystymi, piaszczysto-gliniastymi i gliniastymi.
Wykształcone zostały na piaskach luźnych słabo-gliniastych lub gliniastych (gleby bielicowe i rdzawe)
oraz na glinach lekkich i średnich lub piasków na glinie (gleby brunatne i płowe). Znaczna część gleb
przeznaczona jest pod grunty orne. Najwięcej gleb w gminie charakteryzuje się klasami IVa – V. Na
obszarze gminy przeważają gleby kwaśne (40 %) wymagające nawożenia i wapnowania.
Ze względu na skalę i charakter inwestycji w porównaniu do przyjętych do zastosowania rozwiązań
techniczno-technologicznych, ryzyko zanieczyszczenia gleb ograniczone będzie do minimum:
 gnojowica magazynowana będzie w szczelnym zbiorniku zewnętrznym, którego konstrukcja
niepodatna będzie na mechaniczne i chemiczne wpływy;
 ścieki technologiczne związane z myciem obiektu inwentarskiego odprowadzane będą
poprzez ruszta do zbiornika na gnojowicę;
 gnojowica stosowana będzie do nawożenia użytków rolnych na zasadach określonych w
Kodeksie Dobrej Praktyki Rolniczej oraz w ustawie o nawozach i nawożeniu z dnia 10 lipca
2007 roku (Dz.U. z 2007 nr 147, poz. 1033).
Inwestycja nie będzie wywierała negatywnego oddziaływania na stan środowiska glebowego w
rejonie lokalizacji przedsięwzięcia.
3.3. Wody powierzchniowe i podziemne
a) wody powierzchniowe
W bliskim sąsiedztwie przedmiotowej inwestycji nie przepływa rzeka. Najbliżej położona rzeka t o
Jeziorka i znajduje się w odległości około 3,8 km od terenu przedmiotowej inwestycji.
Ze względu na oddalenie oraz o położenie na terenach niższych niż teren omawianej działki rzeka ta
nie stwarza możliwości, ani tym bardziej zagrożenia podtopienia.
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Rys. 4. Lokalizacja przedmiotowej inwestycji na mapie prezentującej obszary zagrożone
podtopieniami (źródło: maps.geoportal.gov.pl)
Na terenie lokalizacji przedsięwzięcia nie występują stojące i płynące wody powierzchniowe. Teren
lokalizacji przedsięwzięcia nie jest zagrożony zalaniem wodami wezbraniowymi. Nie utworzono tu
obszarów zagrożonych niebezpieczeństwem powodzi na podstawie Ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku
– „Prawo wodne” (tekst jednolity: Dz. U. Nr 239 z 2005 r., poz. 2019 z późn. zm.).
W rejonie terenu lokalizacji przedsięwzięcia oraz zasięgu jego potencjalnego oddziaływania nie
występują strefy ochronne wód powierzchniowych wyznaczone na podstawie przepisów Ustawy z
dnia 18 lipca 2001 roku – „Prawo wodne” (tekst jednolity: Dz. U. Nr 239 z 2005 r., poz. 2019 z późn.
zm.). Teren lokalizacji przedsięwzięcia położony jest poza obszarami szczególnie narażonymi na
zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych (OSN), ustanawianymi przez Dyrektora
Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej na podstawie art. 47 Ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku –
„Prawo wodne”.
Eksploatacja przedsięwzięcia nie naruszy zasobów wód powierzchniowych a po zastosowaniu
proponowanych w niniejszym raporcie rozwiązań służących ochronie środowiska nie zagrozi
zanieczyszczeniem wód powierzchniowych.
 Wody opadowe będą odprowadzane tak jak dotychczas, bezpośrednio na tereny zielone w
obrębie działki inwestora, czyli w sposób najbardziej prawidłowy z punktu widzenia bilansu
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odpływu naturalnego i krążenia wody w środowisku. Wody opadowe nie będą narażone na
kontakt z substancjami niebezpiecznymi;
 Gnojowica – magazynowana będzie w zewnętrznym, zamkniętym, szczelnym zbiorniku
wykonanym w sposób szczelny i trwały zabezpieczający środowisko gruntowo-wodne przed
zanieczyszczeniem, którego pojemność umożliwiać będzie magazynowanie gnojowicy przez
okres minimum 4 miesięcy;
 Odpady – powstające na terenie gospodarstwa będą magazynowane w stosownych
pojemnikach w sposób selektywny i w sposób zabezpieczający środowisko przed
niekontrolowanym przedostaniem się zanieczyszczeń do środowiska gruntowo-wodnego;
 Planowany obiekt inwentarski nie będzie zlokalizowany na obszarach szczególnie
narażonych, z których odpływ azotu ze źródeł rolniczych do wód należy ograniczyć (zgodnie z
zarządzeniem Dyrektora RZGW w sprawie określenia wód powierzchniowych wrażliwych na
zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych oraz obszarów szczególnie narażonych,
z których odpływ azotu ze źródeł rolniczych do tych wód należy ograniczyć). Również i tereny,
na których planuje się zagospodarowywanie gnojowicy nie leżą na takich obszarach. Poza
tym inwestor obliguje się do stosowania zasad KDPR oraz przestrzegania przepisów
zawartych w ustawie o nawozach i nawożeniu z dnia 10 lipca 2007 roku (Dz.U. z 2007 nr 147,
poz. 1033). Dostosowanie się do zasad i przepisów zawartych w w/w dokumentach i aktach
prawnych spowoduje iż realizacja i eksploatacja przedsięwzięcia nie będzie niosła ze sobą
zagrożenia dla wód powierzchniowych.
Biorąc powyższe pod uwagę stwierdza się, że w wyniku działalności rolniczej i hodowlanej inwestora
nie dojdzie do negatywnego oddziaływania na wody powierzchniowe. Wyżej wymienione
rozwiązania ograniczają do minimum ryzyko zanieczyszczenia wód.
b) wody podziemne
Na obszarze objętym granicami gminy Rozprza, wody podziemne związane są głównie z utworami
górno-kredowymi oraz czwartorzędowymi. Podstawowy, użytkowy poziom wodonośny występuje w
utworach kredy górnej i tworzą go margle, wapienie i opoki. Poziom górno-kredowy występuje
głównie na głębokości od kilkunastu do 60 mppt. Z tego poziomu wody ujmują trzy studnie
głębinowe zlokalizowane w miejscowości: Białocin, Mierzyn, Milejów. Czwartorzędowy poziom
wodonośny związany z utworami różnoziarnistych piasków wodnolodowcowych występuje na
głębokości od kilku do 40 mppt. Wody tego poziomu wodonośnego występują pod niewielkim
ciśnieniem lub posiadają charakter swobodny. Dla gminy ma on znaczenie podrzędne. Tylko jedna
studnia głębinowa w miejscowości Lubień ujmuje wodę dla potrzeb wodociągu z tego poziomu
wodonośnego.
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Na terenie miejscowości Wola Niechcicka Stara nie ma ppk monitoringu stanu wód podziemnych.
Najbliżej położonym punktem (w odległości ok. 5 km od miejsca planowanej inwestycji) jest punkt
obserwacyjno-pomiarowy sieci regionalnej monitoringu zwykłego wód podziemnych w miejscowości
Włodzimierz (Napoleonów), gdzie w 2007 roku wody zaklasyfikowane zostały do III klasy czystości.
Inwestycja realizowana będzie w miejscowości Wola Niechcicka Stara. Miejsce inwestycji na tle
Głównych Zbiorników Wód Podziemnych obrazuje poniższy rysunek.

Rys nr 2. Miejsce inwestycji na tle Głównych Zbiorników Wód Podziemnych (źródło:
http://epsh.pgi.gov.pl/epsh/).
Jak widać z powyższego rysunku miejscowość Wola Niechcicka Stara w gminie Rozprza, w której
realizowane będzie analizowane przedsięwzięcie, nie jest położony w granicach żadnego z
Głównych Zbiorników Wód Podziemnych.
Lokalne warunki hydrogeologiczne na terenie planowanej inwestycji zapobiegają pionowej migracji
zanieczyszczeń powierzchniowych do użytkowych poziomów wód podziemnych.
Nie mniej jednak ochrona wód podziemnych przed zanieczyszczeniami to przede wszystkim
stosowanie zasad DPR w stosowaniu nawozów, a w szczególności dokładne bilansowanie dawek
nawozów (naturalnych i sztucznych) oraz dostosowanie ich do potrzeb danej gleby i upraw oraz
kontrola szczelności zbiornika magazynującego gnojowicę (zbiornik zewnętrzny).
Ważne jest aby:
 nie stosować nawożenia na terenach gdzie mogą wystąpić bezpośrednie spływy do wód (np.
na stromych zboczach);
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 nie stosować nawożenia dla pól nasyconych wodą lub zalanych oraz zamarzniętych i
przykrytych śniegiem;
 nie nawozić w pobliżu cieków wodnych oraz ujęć;
 stosować przyoranie nawiezionej gleby w czasie 12 godzin po nawiezieniu;
 bilansować składniki żywieniowe zwierząt hodowlanych wpływające bezpośrednio na wartość
nawozową (tzn. zawartość N, P, K).
Analizowane przedsięwzięcie nie będzie oddziaływać na Główne Zbiorniki Wód Podziemnych, oraz
nie będzie naruszać zasobów wód podziemnych i po zastosowaniu proponowanych w niniejszym
raporcie rozwiązań służących ochronie środowiska nie zagrozi zanieczyszczeniem wód podziemnych.
3.4 Cele środowiskowe
Przedmiotowe przedsięwzięcie zlokalizowane jest w obszarze dorzecza Wisły:
-

jednolitej części wód powierzchniowych PLRW200062545229 – ocena stanu – zły, ocena ryzyka
nieosiągnięcia celów środowiskowych – zagrożona,

-

jednolitej części wód podziemnych PLGW230097 – ocena stanu ilościowego - dobry, ocena stanu
chemicznego – dobry, ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych – niezagrożona.

Cele środowiskowe dla wód powierzchniowych oraz obszarów chronionych, ustalonych na mocy art. 4
RDW(Ramowa Dyrektywa Wodna)
Przy ustalaniu celów środowiskowych dla jednolitych części wód powierzchniowych dorzecza Wisły
brano pod uwagę aktualny stan JCWP w związku z wymaganym z godnie z RDW warunkiem
niepogarszania ich stanu. Dla jednolitych części wód, będących obecnie w bardzo dobrym
stanie/potencjale ekologicznym, celem środowiskowym będzie utrzymanie tego stanu/potencjału.
Ponadto, ustalając cele uwzględniano także różnicę po między naturalnymi, a silnie zmienionymi oraz
sztucznymi częściami wód. Dla naturalnych części wód celem będzie osiągnięcie co najmniej dobrego
stanu ekologicznego, dla silnie zmienionych i sztucznych części wód – co najmniej dobrego potencjału
ekologicznego. Ponadto, w obydwu przypadkach, w celu osiągnięcia dobrego stanu/potencjału
konieczne będzie dodatkowo utrzymanie co najmniej dobrego stanu chemicznego.

Cele środowiskowe dla wód podziemnych ustalonych na mocy Art. 4 RDW (Ramowa Dyrektywa
Wodna)
Zgodnie z definicją umieszczoną w RDW dobry stan wód podziemnych oznacza stan osiągnięty przez
część wód podziemnych, jeżeli zarówno jej stan ilościowy, jak i chemiczny jest określony, jako co
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najmniej „dobry”. RDW w art. 4 przewiduje dla wód podziemnych następujące główne cele
środowiskowe:
−

zapobieganie dopływowi lub ograniczenia dopływu zanieczyszczeń do wód podziemnych,

−

zapobieganie pogarszaniu się stanu wszystkich części wód podziemnych (z zastrzeżeniami
wymienionymi w RDW),

−

zapewnienie równowagi pomiędzy poborem a zasilaniem wód podziemnych,

−

wdrożenie działań niezbędnych dla odwrócenia znaczącego i utrzymującego się rosnącego
trendu stężenia każdego zanieczyszczenia powstałego w skutek działalności człowieka.

Dla spełnienia wymogu niepogarszania stanu części wód, dla części wód będących w co najmniej
dobrym stanie chemicznym i ilościowym, celem środowiskowym będzie utrzymanie tego stanu.
Eksploatacja przedsięwzięcia nie naruszy zasobów wód powierzchniowych i podziemnych a po
zastosowaniu proponowanych w niniejszym raporcie rozwiązań służących ochronie środowiska nie
zagrozi zanieczyszczeniem wód powierzchniowych i podziemnych:
 Pobór wody ogranicza się do niezbędnego minimum. W celu minimalizacji zużycia wody

stosowane będą myjki wysokociśnieniowe do mycia pomieszczeń, instalacja poddawana
będzie kalibracji w celu przeciwdziałaniu rozlewom, prowadzony będzie rejestr zużycia wody
w celu wykrycia nadmiernego poboru, dzięki czemu wykrywanie i naprawa przecieków
możliwa będzie w jak najszybszym czasie.
 Wody opadowe będą odprowadzane bezpośrednio na tereny zielone w obrębie działki

inwestora, czyli w sposób najbardziej prawidłowy z punktu widzenia bilansu odpływu
naturalnego i krążenia wody w środowisku.
 Ścieki z mycia pomieszczeń kurników kierowane będą do szczelnego, bezodpływowego

zbiornika, a następnie wykorzystywane rolniczo do nawożenia pól.
 Planowane obiekty inwentarskie nie będą zlokalizowane na obszarach szczególnie

narażonych, z których odpływ azotu ze źródeł rolniczych do wód należy ograniczyć. Również
tereny, na których planuje się zagospodarowywanie gnojowicy nie leżą na takich obszarach.
 Zbiorniki na gnojowicę wykonane zostaną ze szczególną dbałością, jako szczelne i

bezodpływowe. Zbiorniki poddawane będą okresowej kontroli w celu wykrycia nieszczelności
i zapobieganiu przedostania się gnojowicy do gruntu. Zbiorniki umożliwią bezpieczne
magazynowanie gnojowicy przez okres 4 m-cy.
 Nawozy stosowane zgodnie z zasadami Dobrej Praktyki Rolniczej (w szczególności dokładne

bilansowanie dawek, dostosowanie do potrzeb danej gleby i upraw).

61

Ważne jest aby:
 nie stosować nawożenia na terenach gdzie mogą wystąpić bezpośrednie spływy do wód (np.
na stromych zboczach);
 nie stosować nawożenia dla pól nasyconych wodą lub zalanych oraz zamarzniętych i
przykrytych śniegiem;
 nie nawozić w pobliżu cieków wodnych oraz ujęć;
 stosować przyoranie nawiezionej gleby w czasie 12 godzin po nawiezieniu;
 bilansować składniki żywieniowe zwierząt hodowlanych wpływające bezpośrednio na wartość
nawozową (tzn. zawartość N, P, K).
Stwierdza

się,

iż

prawidłowa

eksploatacja

przedsięwzięcia

nie

naruszy

zasobów

wód

powierzchniowych i podziemnych. Stwierdza się, że w wyniku działalności hodowlanej Inwestora nie
dojdzie do oddziaływania przedsięwzięcia na wody powierzchniowe i podziemne. Przedsięwzięcie nie
spowoduje nieosiągnięcia celów środowiskowych zawartych w planie gospodarowania wodami na
obszarze dorzecza Wisły.
3.5 Warunki klimatyczne i meteorologiczne
Najważniejsze czynniki determinujące klimat Gminy Rozprza i okolic to położenie geograficzne i
ukształtowanie powierzchni. Na rozkład przestrzenny temperatury ma wpływ wysokość nad
poziomem morza oraz odległość od Morza Bałtyckiego i Oceanu Atlantyckiego. Obszar Gminy
położony jest na obszarze pozostającym pod wpływem zarówno wilgotnych mas powietrza znad
Oceanu Atlantyckiego, jak i suchych mas z głębi kontynentu euroazjatyckiego. Latem przeważają
masy powietrza polarno-morskiego, które napływają z zachodu lub północnego zachodu, zimą
natomiast masy powietrza polarno-kontynentalnego, napływające ze wschodu. O wiele rzadziej
napływają masy powietrza arktyczno-morskiego (jesień, zima, wiosna) oraz masy powietrza
zwrotnikowo-morskiego (zima, lato) i zwrotnikowo-kontynentalnego (lato). Ścieranie się mas
powietrza nad obszarem powoduje przejściowy charakter klimatu, którego cechą charakterystyczną
jest duża zmienność warunków pogodowych z dnia na dzień oraz z roku na rok.
Gmina Rozprza położona jest w Łódzko-Wieluńskim rejonie klimatycznym, charakteryzującym się
następującymi cechami klimatycznymi:
- średnia roczna temperatura powietrza: 7,5 ºC
- średnia temperatura powietrza okresu zimowego (XI – IV): - 1,5ºC,
- średnia temperatura okresu letniego (V – X): 14 – 14,5ºC,
- średnia roczna suma opadów atmosferycznych: 600 mm.,
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- długość okresu wegetacyjnego: poniżej 210 dni
- średnia liczba dni z przymrozkami: 110-130 dni
- dominujące kierunki wiatru w ciągu roku: W (20 %), SW (10-12%).
3.6 Analiza środowiska przyrodniczego
Gmina Rozprza pod względem przyrodniczo-leśnym położona jest w dorzeczu Wisły w zlewni rzeki
Luciąży – lewobrzeżnego dopływu Pilicy. Tereny leśne gminy Rozprza skupiają się przede wszystkim w
jej wschodniej części i zajmują 25,6% powierzchni. Większość obszaru znajduje się w strefie
Sulejowskiego Parku Krajobrazowego. Pospolitym zespołem leśnym występującym na tych obszarach
jest bór mieszany sosnowo – dębowy. Bory sosnowe reprezentowane są przez zespoły boru
chrobotkowego, suboceanicznego boru świeżego, boru wilgotnego i boru bagiennego. Na obszarze
Parku występuje kilkadziesiąt drzew pomnikowych, w tym pojedyncze dęby w Lasach Lubieńskich.
Przedmiotowa hodowla trzody chlewnej prowadzona będzie na terenie wiejskim, który nie
charakteryzuje się szczególnymi walorami przyrodniczymi i krajobrazowymi.
W związku z realizacją inwestycji nie będzie zachodziła konieczność usunięcia drzew. Elementy
środowiska przyrodniczego występujące na terenie lokalizacji przedsięwzięcia nie posiadają wartości
wskazującej na potrzebę ich ochrony.
Obszar inwestycyjny nie jest miejscem wzmożonego występowania przedstawicieli fauny zarówno
zwierząt bezkręgowych jak i kręgowych, a w szczególności taksonów objętych prawną ochroną
gatunkową, zagrożonych wyginięciem, będących obiektem specjalnej troski.
Według Ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 (Dz. U. Nr 92, poz. 880 z późn. zm.)
formami ochrony przyrody są:
 parki narodowe;
 rezerwaty przyrody;
 parki krajobrazowe;
 obszary chronionego krajobrazu;
 obszary NATURA 2000;
 pomniki przyrody;
 stanowiska dokumentacyjne;
 użytki ekologiczne;
 zespoły przyrodniczo-krajobrazowe;
 ochrona gatunkowa roślin i zwierząt i grzybów.
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Teren inwestycji w miejscowości Wola Niechcicka Starapołożony jest poza granicami parków
krajobrazowych, obszarów chronionego krajobrazu, obszarów Natura 2000 itp.
Na terenie lokalizacji inwestycji nie stwierdzono występowania roślin chronionych, a na obszarze
potencjalnego oddziaływania obiektu nie występują chronione na podstawie rozporządzenia o
ochronie gatunkowej zwierząt tereny stałego przebywania i gniazdowania rzadkich gatunków
zwierząt.
Najbliżej miejsca planowanego przedsięwzięcia występują następujące formy ochrony przyrody:

Rezerwaty Wielkopole ok. 20 km południowy-wschód i Łuszczanowice ok. 20 km południowyzachód
Parki krajobrazowe Sulejowski park krajobrazowu ok. 21 km wschód
Obszary Chronionego Krajobrazu ok. 7 km Doliny Widawki północny - zachód
Natura 2000 Specjalne Obszary Ochrony:
Ok. 9 km Dąbrowy w Marianku PLH100027 południowy-wschód, ok. 10 km Lasy Gorzkowickie
PLH100020 południe, ok. 11 km Łąka w Bęczkowicach PLH100004 południowy wschód, ok. 20 km
Wielkopole - Jodły pod Czartorią PLH100031 południowy wschód
Parki krajobrazowe – obejmują obszary chronione ze względu na wartości przyrodnicze, historyczne i
kulturowe oraz walory krajobrazowe, w celu zachowania, popularyzacji tych wartości w warunkach
zrównoważonego rozwoju.
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W pobliżu omawianego przedsięwzięcia brak jest parków krajobrazowych. Najbliżej miejsca
planowanego przedsięwzięcia występują następujące parki krajobrazowe:


Sulejowski Park Krajobrazowy - (w odległości około 22 km na północny wschód od miejsca
inwestycji) - utworzony w 1994 r. Obejmuje dolinę rzeki Pilicy wraz z najbardziej cennymi
przyrodniczo terenami przyległymi. Park jest położony nad środkową Pilicą i charakteryzuje go
krajobraz dolinny. Powierzchnia parku wynosi 17 444 ha. Otulina parku zajmuje 38 927 ha. Park
jest „łącznikiem” pomiędzy Przedborskim, a Spalskim Parkiem Krajobrazowym.. Chronione są tu
jodły pospolite, świerki, buki, klony i jawory. Występują tutaj murawy nawapienne - płaszczycie,
torfy i laki o podłożu piaszczysto – torfowym. Do rzadkich okazów roślin zalicza się: widłaki i
storczyki, zimoziół północny i długosz królewski. Ze zwierząt spotkać można bobra, wydrę i łosia
wędrownego, a czasem wilka. Liczną grupę stanowią ptaki, z których najciekawsze okazy to:
gagoł, bąk, rybitwa białoczelna, kropiatka, siweczka obrożna.

Teren lokalizacji przedsięwzięcia położony jest poza granicami otuliny Sulejowskiego Parku
Krajobrazowego.
Realizacja inwestycji na działkach nr ew. 464, 465, 466 nie przyczyni się do degradacji zasobów
przyrodniczych i nie zakłóci walorów krajobrazowych Sulejowskiego Parku Krajobrazowego.
Natura 2000
Natura 2000 jest programem utworzenia w krajach Unii Europejskiej wspólnego systemu (sieci)
obszarów objętych ochroną przyrody w celu zachowania określonych typów siedlisk przyrodniczych
oraz gatunków, które uważa się za cenne i zagrożone w skali całej Europy. Podstawą dla tego
programu jest Dyrektywa Ptasia [79/409/EWG] oraz Dyrektywa Siedliskowa (Habitatowa)
[92/43/EWG] oraz szereg innych rozporządzeń i dokumentów wykonawczych. W ramach programu
wyznaczone zostają tzw. Obszary Specjalnej Ochrony Ptaków oraz Specjalne Obszary Ochrony
Siedlisk, na których obowiązują ochronne regulacje prawne.
W rejonie lokalizacji planowanego obiektu hodowli trzody chlewnej nie utworzono obszarów
Europejskiej Sieci Ekologicznej „Natura 2000”.
Najbliżej położone obszary sieci Natura 2000 to:
 Dąbrowy w Marianku (PLH100027) - znajduje się w odległości ok. 8,3 km od planowanej
inwestycji
 Lasy Gorzkowickie (PLH 100020) – znajduje się w odległości ok. 9,6 km od planowanej
inwestycji
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 Łąka w Bęczkowicach (PLH 100004) – znajduje się w odległości ok. 11,2 km od planowanej
inwestycji
Obszary Chronionego Krajobrazu - Obszary takie zajmują różnej wielkości tereny, zwykle rozległe,
obejmujące pełne jednostki środowiska naturalnego takie jak doliny rzeczne, kompleksy leśne, ciągi
wzgórz, pola wydmowe, torfowiska.
 Obszar Chronionego Krajobrazu Dolina Widawki (w odległości ok. 7,3 km od przedmiotowej
inwestycji).
Obszary „Natura 2000” znajdują się poza zasięgiem bezpośredniego i pośredniego oddziaływania
planowanego przedsięwzięcia. Lokalizacja inwestycji nie stwarza konfliktów z zasadami ochrony
obszarów chronionych.
Inwestycja nie będzie stanowić zagrożenia dla integralności i spójności oraz prawidłowego
funkcjonowania obszarów Natura 2000 jak również innych obszarów chronionych ustanowionych na
podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.
Krajobraz obszaru przedsięwzięcia
Teren lokalizacji planowanych obiektów przedsięwzięcia jest użytkowany rolniczo.
Na terenie lokalizacji planowanej chlewni nie występują drzewa i krzewy, zatem nie będzie wymogu
ich usunięcia, jak również nie występują tu cenne zbiorowiska roślinne. Elementy środowiska
przyrodniczego występujące na terenie lokalizacji przedsięwzięcia nie posiadają wartości wskazującej
na potrzebę ich ochrony.
W rejonie inwestycji oraz w zasięgu jej prognozowanego oddziaływania nie występują obiekty i
obszary poddane ochronie na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie
przyrody.
Na terenie lokalizacji inwestycji nie utworzono stanowisk gatunkowej ochrony roślin i zwierząt na
podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r o ochronie przyrody. Nie zaobserwowano miejsc stałego
bytowania czy też okresowej obecności zwierząt.
Teren lokalizacji przedsięwzięcia zlokalizowany jest na obszarze o typowym krajobrazie wiejskim z
przeważającym udziałem zabudowy zagrodowej.
Najbliższe otoczenie terenu lokalizacji przedsięwzięcia tworzą:
 na wschód – tereny rolnicze,
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 na zachód – tereny rolnicze,
 na północ – zabudowa zagrodowa,
 na południe – tereny rolnicze.
Najbliższa zabudowa mieszkalna – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna znajduje się w odległości
około 5 m na północny – zachód od granicy przedmiotowej działki (działka nr ew. 412 obręb
ewidencyjny Wola Niechcicka Stara, gmina Rozparza).
Realizacja przedsięwzięcia nie przyczyni się do degradacji zasobów przyrodniczych i nie zakłóci
walorów krajobrazowych.
3.7 Dobra kultury materialnej
Na terenie lokalizacji przedsięwzięcia i w zasięgu jego bezpośredniego oddziaływania nie występują
obiekty kultury materialnej wpisane do ewidencji i rejestru zabytków na podstawie ustawy z dnia 23
lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. Nr 162, poz. 1568 z późn. zm.).
Dla rejonu lokalizacji przedsięwzięcia nie wyznaczono obszarów ochrony krajobrazu kulturowego i
ochrony konserwatorskiej.
Zgodnie z rejestrem Systemu Ewidencji Stanowisk Archeologicznych na terenie lokalizacji
przedsięwzięcia nie zidentyfikowano stanowisk archeologicznych.
3.8 Analiza warunków akustycznych
Celem niniejszego opracowania jest określenie wpływu planowanej inwestycji na stan środowiska
akustycznego otoczenia. Zakres opracowania obejmuje charakterystykę planowanej inwestycji –
budynku inwentarskiego (chlewni) - pod względem emisji hałasu do środowiska akustycznego
zewnętrznego, jej lokalizację oraz obliczenia równoważnego poziomu dźwięku w najbliższym
sąsiedztwie planowanej inwestycji jak również ocenę stopnia jej uciążliwości.
Pojęcie zasięgu uciążliwości akustycznej
W przypadku budynku inwentarskiego lub innego obiektu emitującego hałas, stopień oraz zasięg
jego

uciążliwości

dla otoczenia

zależą

przede

wszystkim

od

samego

źródła

hałasu,

a ponadto od takich czynników jak:
•

Stopień zabezpieczenia źródeł hałasu (obudowy dźwiękoizolacyjne, tłumiki, ekrany itp.),

•

Rodzaj zagospodarowania terenu w bezpośrednim otoczeniu źródeł,

•

Charakterystyka czasowa źródeł hałasu (hałas ciągły, przerywany, impulsowy, itp.),

•

Rodzaj ukształtowania terenu narażonego na ponadnormatywną emisję hałasu,
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•

Harmonogram pracy maszyn i urządzeń w rozważanych normatywnych przedziałach
czasowych.

Źródłami hałasu na omawianym terenie będą:


Projektowane budynki inwentarskie



Wentylatory



Agregaty prądotwórcze (pracujące w razie awarii)



Pojazdy obsługujące inwestycję i poruszające się po jej terenie.

Warunki akustyczne w rejonie inwestycji
Najbliższe zabudowania mieszkalne znajdują się w odległości ok. 150 m w kierunku północnowschodnim na działce 467/1 oraz w odległości ok. 165 m w kierunku północno-zachodnim na działce
463/2 od projektowanych budynków inwentarskich.
Dla terenu przedsięwzięcia nie sporządzono miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Zgodnie z załącznikiem do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 roku w
sprawie określenia poziomów hałasu w środowisku (Dz.U. nr 120, poz. 826) określającym
dopuszczalne

poziomy

hałasu

w

środowisku,

dla

terenów

sąsiadujących

z działkami nr ew. 464, 465 oraz 466 położonych w miejscowości Cieślin, obręb ewidencyjny Wola
Niechcicka Stara, gmina Rozprza oraz zgodnie z klasyfikacją akustyczną wydaną przez Zastępcę Wójta
Gminy Rozprzy (załącznik nr 4) dopuszczalne poziomy hałasu na terenach położonych na wschód,
północ, południe i zachód wynoszą:
−

tereny położone na wschód od planowanej inwestycji: działka nr ew. 467/1 – teren
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, dla którego dopuszczalny poziom hałasu wynosi 50
dB w porze dziennej i 40 dB w porze nocnej; działka nr ew. 467/4 – teren rolniczy, który
zgodnie z powyższym rozporządzeniem nie podlega ochronie akustycznej,

−

tereny położone na zachód od planowanej inwestycji: działka nr ew. 463/1 teren rolniczy,
który zgodnie z powyższym rozporządzeniem nie podlega ochronie akustycznej; działka ew.
463/1 teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, dla którego dopuszczalny poziom
hałasu wynosi 50 dB w porze dziennej i 40 dB w porze nocnej; działka nr ew. 463/3 – teren
rolniczy, który zgodnie z powyższym rozporządzeniem nie podlega ochronie akustycznej,

−

tereny położone na południe od planowanej inwestycji to tereny rolnicze, które zgodnie z
powyższym rozporządzeniem nie podlegają ochronie akustycznej,
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−

tereny położone na północ od planowanej inwestycji: droga, a następnie teren zabudowy
zagrodowej (dz. nr ew. 395, 394) dla którego dopuszczalny poziom hałasu wynosi 55 dB w
porze dziennej i 45 dB w porze nocnej.
3.9 Stan jakości powietrza atmosferycznego

Na podstawie danych uzyskanych od Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Piotrkowie
Trybunalskim (załącznik nr 5) w roku kalendarzowym 2012 w miejscowości Cieślin wystąpiły
następujące wartości stężeń średniorocznych:
 SO2 - 9,0 µg/m3
 NO2 - 15,0 µg/m3
 CO - 450,0 µg/m3
 Pył zawieszony PM10 - 26,0 µg/m3
Stężenia substancji zanieczyszczających w powietrzu nie przekraczają dopuszczalnych wartości
określonych przez Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 roku w sprawie
wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2010 nr 16, poz. 87).
Na podstawie dokonanej w dalszej części raportu analizy emisji zanieczyszczeń do powietrza dla
planowanego przedsięwzięcia wynika, iż całość działalności hodowlanej inwestora nie będzie
powodować przekroczeń dopuszczalnych poziomów.
3.10

Ocena wartości środowiska (walory krajobrazowe i przyrodnicze)

Na podstawie przeprowadzonego rozpoznania stanu zarówno biotycznych jak i abiotycznych
elementów środowiska, rejonu oddziaływania projektowanej inwestycji, dokonano oceny
występowania zagrożeń. W celu przeprowadzenia oceny poszczególnych elementów środowiska
dokonano oceny przypisując odpowiednią wartość punktową.
Przyjęto punktową skalę oceny, w której każdemu punktowi przypisano wartość:
0. punktów - brak wartości
1. punkt - wartość niska
2. punkty - wartość średnia
3. punkty - wartość znacząca
4. punkty - wartość duża.
Ocenę punktową poszczególnym elementom środowiska przyznano uwzględniając:
−

występowanie lub brak danego elementu środowiska

−

jakość danego elementu w istniejącym środowisku

−

stopień wrażliwości elementu w istniejącym środowisku
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−

stopień wrażliwości elementu na zmiany

−

zdolność danego elementu do samo regeneracji

−

stopień odnawialności zasobu

−

narażenie elementu na zmiany wynikające z działalności przedsięwzięcia.

Podstawowymi

uwarunkowaniami

środowiska,

które

będą

rzutować

na

funkcjonowanie

przedsięwzięcia są:
−

brak cennych przyrodniczo zbiorowisk roślinnych,

−

brak kompleksów gleb podlegających ochronie prawnej,

−

brak zasobów surowców mineralnych,

−

istnienie płynących wód powierzchniowych,

−

brak płytkich poziomów użytkowych wód podziemnych,

−

położenie terenu projektowanej inwestycji na terenie, gdzie istnieje już zabudowa
o podobnym charakterze.

Wartość środowiskowa terenu lokalizacji planowanej inwestycji polegającej na chowie trzody
chlewnej przedstawiono w poniższej tabeli.

WARTOŚĆ PUNKTOWA
ELEMENT ŚRODOWISKA

RAZEM
0

1

Gleby

2

x

Kopaliny

3

4
1

x

0

Jakość wód podziemnych

x

Zasoby wód podziemnych

1
x

2

Jakość wód powierzchniowych

x

1

Zasoby wód powierzchniowych

x

1

Czystość powietrza

x

2

Klimat akustyczny

x

2

Promieniowanie elektromagnetyczne
niejonizujące

x

0

Siedlisko flory

x

1

Siedlisko fauny

x

1

Walory przyrodnicze

x

1

Walory krajobrazowe

x

1

SUMA

14
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Suma uzyskanych punktów dla środowiska jako całości wynosi 14. Stanowi to 26,92 % możliwej do
osiągnięcia sumy punktów (52). Oznacza to, że teren przeznaczony pod planowaną inwestycję w
omawianej lokalizacji nie charakteryzuje się znaczącymi walorami środowiskowymi. Sama działka
oraz sąsiadujące z nią bezpośrednio tereny nie przedstawiają wartości przyrodniczych i
krajobrazowych.Niemniej jednak realizacja inwestycji na tym terenie wymagała będzie dużej dbałości
o środowisko we wszystkich etapach tzn. budowy, eksploatacji i ewentualnej likwidacji.

4. ETAPY FUNKCJONOWANIA PRZEDSIĘWZIĘCIA
W oparciu o wstępną koncepcją zagospodarowania terenu inwestycji w miejscowości Cieślin oraz
przewidzianej do zastosowania technologii ustalono zakres korzystania ze środowiska przez
planowane obiekty budynków inwentarskich.
Realizacja planowanego przedsięwzięcia związana będzie z oddziaływaniem na środowisko oraz
warunki zdrowia i życia ludzi na trzech etapach:
a.

Faza budowy,

b.

Faza eksploatacji,

c.

Faza likwidacji.

Poszczególne fazy przedsięwzięcia charakteryzują się odmiennym rodzajem i natężeniem
oddziaływań.
Faza budowy
Realizacja planowanego przedsięwzięcia nie będzie wymagała wykonania prac rozbiórkowych ani
usunięcia roślinności wysokiej.
Realizacja projektowanego przedsięwzięcia wymaga wykonania prac ziemnych i budowlanych w
zakresie: wykonania wykopów pod fundamenty budynków inwentarskich, wykonania wykopów pod
wewnętrzny zbiornik, zbiornik zewnętrzny na gnojowicę i zbiornik na ścieki technologiczne
powstające w wyniku mycia kurników oraz prac ziemnych związanych z wykonaniem sieci
infrastruktury technicznej.
Faza budowy przedmiotowej inwestycji będzie obejmowała:
W wyniku realizacji planowanego przedsięwzięcia planuje się:
- budowę dwóch budynków inwentarskich – kurników, o pow. zabudowy ok. 2350 m2 każdy
(oznaczone 1A i 1B na mapie poglądowej stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszego opracowania),
- budowę budynku inwentarskiego – chlewni, o pow. zabudowy ok. 2300 m2 (oznaczone nr 2 na
mapie poglądowej stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszego opracowania),
-

budowę szczelnego, wewnętrznego zbiornika na gnojowicę o pojemności ok. 4000 m3 pod

budynkiem projektowanej chlewni,
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- budowę szczelnego, podziemnego zbiornika (rezerwowego) na gnojowicę o pojemności ok. 200 m3
(oznaczone Z1 na mapie poglądowej stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszego opracowania),
-

budowę szczelnego, podziemnego zbiornika na ścieki technologiczne z mycia kurników o

pojemności ok. 40 m3 (oznaczone nr Z2 na mapie poglądowej stanowiącej załącznik nr 2 do
niniejszego opracowania),
- budowę budynku gospodarczego, o pow. zabudowy ok. 840 m2 (oznaczone G na mapie poglądowej
stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszego opracowania),
- posadowienie 8 silosów paszowych o ładowności 6 x 22 Mg i 2 x 12,5 Mg z płytą betonową pod
silosami – przy każdym z kurników wykonana zostanie para silosów: mały i duży, przy chlewni
posadowione zostaną 4 duże silosy o ładowności ok. 22 Mg,
- posadowienie 6 zbiorników na gaz o pojemności ok. 6,7 m3 każdy – niezbędnych do nagrzewnic
gazowych do ogrzewania kurników (oznaczone nr 5 na mapie poglądowej stanowiącej załącznik nr 2
do niniejszego opracowania),
- budowę zbiornika ppoż. o pojemności ok. 200 m3 (oznaczone nr 4 na mapie poglądowej stanowiącej
załącznik nr 2 do niniejszego opracowania),
- budowę studni o wydajności do 10 m3/h i głębokości do 30 m, (oznaczone nr 3 na mapie
poglądowej stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszego opracowania),
- posadowienie dwóch zewnętrznych agregatów prądotwórczych - wykorzystywanych w sytuacjach
awaryjnych (oznaczone nr 6 na mapie poglądowej stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszego
opracowania),
- posadowienie kontenera na padłe sztuki (oznaczone K na mapie poglądowej stanowiącej załącznik
nr 2 do niniejszego opracowania),
- budowa najazdowej wagi samochodowej,
- wykonanie pasa zieleni izolacyjnej,
- wyposażenie budynków w niezbędną infrastrukturę techniczną oraz urządzenia.
Ogólnie oddziaływanie na środowisko, które wystąpi w fazie realizacji przedsięwzięcia można
scharakteryzować,

jako

krótkotrwałe.

Czas

trwania

budowy

przedmiotowych

budynków

inwentarskich uzależniony będzie od efektywności i rzetelności firmy budowlanej oraz od możliwości
finansowych inwestora.
Charakter prowadzonych prac na terenie instalacji w fazie budowy wiązać się będzie z określonym
rodzajem sposobu korzystania ze środowiska, a przez to z określonymi oddziaływaniami, do których
w omawianym przypadku należeć będą:
•

emisja hałasu przez maszyny i urządzenia robocze oraz samochody dowożące materiały
budowlane i wywożące odpady; działania minimalizujące negatywne działania fazy budowy w
zakresie uciążliwości hałasowej polegają wyłącznie na ograniczeniu czasu prowadzonych prac
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do godzin dziennych (6 – 22),
•

niezorganizowana emisja zanieczyszczeń do powietrza z silników pojazdów i maszyn
budowlanych. Emisja zanieczyszczeń występująca w fazie budowy obiektów ze względu na
ograniczony czas jej występowania nie będzie miała istotnego wpływu na stan czystości
atmosfery,

•

wytwarzanie odpadów w postaci: resztek materiałów budowlanych nie nadających się
doużytku i zabudowy. Odpowiedzialność za sposób postępowania z odpadami z fazy budowy
wg prawa polskiego ponosi firma świadcząca usługi budowlane i montażowe na rzecz
inwestora przedsięwzięcia,

•

wytwarzanie ścieków socjalno-bytowych,

•

zmiana ukształtowania terenu oraz usunięcie warstwy glebowej w trakcie wykonywania prac
związanych z wykonaniem wykopów.

Nie przewiduje się naruszenia interesów osób trzecich. Realizacja przedsięwzięcia nie pogorszy stanu
środowiska oraz warunków życia i zdrowia ludzi. W związku z tym nie zachodzi konieczność
podejmowania działań minimalizujących oddziaływanie fazy budowy przedsięwzięcia na środowisko i
warunki życia ludzi, oraz monitorowania fazy budowy.

Oddziaływanie na środowisko gruntowo-wodne
Prace ziemne są nieodzownym etapem praktycznie każdej nowopowstającej inwestycji.

Roboty

ziemne należy prowadzić wyłącznie w okresach „suchych” nie dopuszczając tym samym do powsta
wania „zlewni” wód opadowych w wykonanych wykopach.
Ze względu na lokalne warunki hydrogeologiczne można stwierdzić, iż nie będzie zachodziła
konieczność odwadniania wykopów.
W trakcie prowadzenia prac ziemnych i budowlanych wykonawca zobowiązany jest uwzględnić
kwestię ochrony środowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szczególności ochronę gleby, zieleni,
naturalnego

ukształtowania

terenu

i

stosunków

wodnych.

W

celu

zminimalizowania

prawdopodobieństwa wystąpienia zagrożenia wód podziemnych – wyciek olejów, smarów,
produktów ropopochodnych należy wybrać wykonawcę posiadającego nowoczesne, sprawne, dobrej
jakości i prawidłowo utrzymane zaplecze techniczne.
Tankowanie maszyn budowlanych oraz jakiekolwiek naprawy sprzętu nie powinny być prowadzone
na terenie wykopów.
Bardzo

ważnym

elementem

jest

prawidłowe

gospodarowanie

powstającymi

odpadami.

Niedopuszczalne jest pozostawienie ewentualnych odpadów niebezpiecznych – smarów, olejów, na
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terenie budowy. Zgodnie z obowiązującymi przepisami każdy rodzaj odpadów niebezpiecznych
powinien być gromadzony i przechowywany oddzielnie.
Zastosowanie powyższych zabezpieczeń pozwoli uniknąć przenikania zanieczyszczeń do środowiska
gruntowo – wodnego podczas realizacji omawianego przedsięwzięcia.
Masy ziemne zostaną w całości wykorzystane do wyrównania terenu w obrębie terenu własności
Inwestora przedsięwzięcia lub w części przekazane innym podmiotom do wykorzystania w innej
lokalizacji, zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 21 marca 2006 roku w
sprawie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów poza instalacjami i urządzeniami (Dz. U. Nr 49, poz.
356).
Stan i skład mas ziemi z wykopów nie wyklucza ich odzysku w podany wyżej sposób.
Oddziaływanie na klimat akustyczny
Oddziaływanie i skutki środowiskowe w przypadku każdej inwestycji wykazują zróżnicowanie w fazie
realizacji i w fazie eksploatacji. Zróżnicowania te są zależne przede wszystkim od zakresu prac
niezbędnych do wykonania oraz wrażliwości środowiska. Wpływ fazy realizacji w przypadku każdego
przedsięwzięcia w zakresie oddziaływania akustycznego na otoczenie człowieka jest uzależniony od:
poziomu hałasu, częstotliwości, ciągłości lub nieciągłości zjawiska, długotrwałości, indywidualnej
oceny czynnika przez daną jednostkę (człowieka).
Źródłem hałasu wytwarzanego na etapie realizacji przedsięwzięcia będą maszyny i urządzenia
budowlane jak również pojazdy dowożące na teren budowy materiały budowlane oraz sprzęt
stanowiący wyposażenie budynku inwentarskiego.
Ważnym jest, aby na etapie realizacji inwestycji stosować sprzęt i urządzenia w dobrym stanie
technicznym zgodnym z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie
zasadniczych wymagań dla urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu
do środowiska (Dz.U. nr 263, poz. 2202 z późn. zm.), gwarantujących dotrzymanie dopuszczalnych
poziomów hałasu na terenach podlegających ochronie prawnej przed hałasem.
Czas oddziaływania fazy realizacji przedsięwzięcia będzie ograniczony do czasu prowadzania prac, a
więc będzie przejściowy i ustanie całkowicie po zakończeniu etapu realizacji inwestycji.
Zaleca się, aby pora prowadzenia prac powodujących emisję hałasu była ograniczona czasowo,
wyłącznie do pory dziennej w godzinach od 6:00 do 22:00.
Prace budowlane będą pracami o charakterze krótkotrwałym, nieciągłym i będą odbywały się
wyłącznie na terenie przeznaczonym pod inwestycję.
Z uwagi na zakres przedsięwzięcia i jego skalę, jego realizacja nie będzie powodowała
ponadnormatywnego oddziaływania na środowisko w zakresie emisji hałasu.
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Oddziaływanie na powietrze atmosferyczne
Wpływ etapu realizacji analizowanego przedsięwzięcia na jakość powietrza atmosferycznego oparty
będzie na wykonaniu niezbędnych prac budowlanych i adaptacyjnych co związane będzie z ruchem
samochodowym oraz użyciem sprzętu budowlanego.
W trakcie realizacji przedsięwzięcia w powietrzu wzrośnie zawartość zanieczyszczeń stanowiących
efekt tzw. emisji niezorganizowanej, czyli typowych zanieczyszczeń komunikacyjnych.
W przypadku ruchu pojazdów oraz użycia sprzętu budowlanego zanieczyszczenia będą emitowane do
atmosfery w wyniku spalania paliw (benzyna, ropa, gaz) w silnikach pojazdów i maszyn w wyniku,
których do atmosfery dostaną się przede wszystkim: dwutlenek azotu, tlenek węgla, węglowodory
alifatyczne, dwutlenek siarki oraz pył PM10 (w tym sadza).
W związku z tym, iż ruch pojazdów oraz użycie sprzętu charakteryzowało się będzie niskim
natężeniem, a odcinki, po których pojazdy będą się poruszać będą krótkie, stąd emitowana będzie
niewielka ilość zanieczyszczeń z tego źródła. Zanieczyszczenia nie będą wywierać istotnego wpływu
na stan czystości powietrza oraz nie będą powodować ponadnormatywnych stężeń zanieczyszczeń.
Ze względu na niezorganizowany oraz ograniczony czasowo i przestrzennie charakter powyższych
emisji do powietrza, dotrzymywanie przez pojazdy norm spalinowych EURO oraz fakt, iż oszacowanie
ich wielkości nie posiada umocowań prawnych, odstąpiono od ustalenia wpływu emisji z tego źródła
na stan czystości atmosfery.
Analizowane przedsięwzięcie nie tylko nie spowoduje znaczących, długotrwałych zmian jakości
powietrza atmosferycznego na analizowanym terenie w fazie budowy, ale nie będzie stanowiło
również uciążliwości dla lokalnej społeczności.

Zapotrzebowanie na wodę oraz energię
Na etapie realizacji inwestycji woda pobierana będzie w niewielkich ilościach dla zaspokojenia
potrzeb socjalno-bytowych ekip realizujących przedsięwzięcie oraz niezbędnych prac budowlanych.
Zapotrzebowanie w wodę i energię elektryczną w czasie budowy zostanie w całości pokryte
odpowiednio z projektowanej studni i sieci energetycznej, zlokalizowanych na terenie inwestycji.
Wytwarzanie ścieków socjalno-bytowych
Pracownicy budowlani korzystać będą z zaplecza socjalnego takiego jak barakowozy, toalety typu
toy-toy.
Gospodarka odpadami
Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt. 32 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 o odpadach (Dz.U. Nr 0, poz. 21) w
stosunku do odpadów powstających z budowy, rozbiórki, remontu obiektów, czyszczenia zbiorników
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lub urządzeń oraz sprzątania, konserwacji i napraw wytwórcą odpadów jest podmiot, który świadczy
usługi w tym zakresie na rzecz inwestora przedsięwzięcia. Niemniej jednak poniżej podaje się
przewidywane rodzaje odpadów mogące powstać podczas prac budowlanych (ilości odpadów
podane są szacunkowo bowiem trudno określić ilość odpadów jaka może rzeczywiście powstać
podczas budowy).

Lp.

Kod odpadu

Grupa odpadów

Ilość w Mg

1

2

3

4

15

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

15 01

Odpady opakowaniowe (włącznie z selektywnie gromadzonymi
komunalnymi odpadami opakowaniowymi)

1.

15 01 01

Opakowania z papieru i tektury

0,7

2.

15 01 02

Opakowania z tworzyw sztucznych

0,5

3.

15 01 03

Opakowania z drewna

0,5

4.

5.

17

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

17 01

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

17 01 07

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

17 02

Odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych

17 02 01

Drewno
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2,0

0,45

6.

17 02 03
17 04

7.

17 04 05

17 05

8.

9.

10.

Tworzywa sztuczne

0,75

Odpady i złomy metaliczne oraz stopów metali
Żelazo i stal

0,50

Gleba i ziemia (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych
oraz urobek z pogłębiania)

17 05 04

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

17 06

Materiały izolacyjne oraz materiały konstrukcyjne
zawierające azbest

17 06 04

Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17
06 01 i 17 06 03

ok. 8500 m3

0,15

20

Odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie

20 03

Inne odpady komunalne

20 03 01

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

Razem

0,60

6,15 Mg i ok.
8500 m3 ziemi

Masy ziemne z wykopów związanych z budową budynków inwentarskich, budynku gospodarczego
oraz zbiorników na gnojowicę i ścieki technologiczne z mycia kurników wynosić będą ok. 8500 m3.
Masy ziemne wykorzystane zostaną do prac niwelacyjnych związanych z pracami budowlanymi oraz
po zakończeniu budowy zostaną rozplantowane na terenie inwestycji.
Przedstawione powyżej sposoby zagospodarowania mas ziemnych nie spowodują zmiany stanu wody
na gruntach, a zwłaszcza kierunku odpływu wody opadowej.
Stan i skład mas ziemi z wykopów nie wyklucza jego odzysku w podany wyżej sposób.
Roboty ziemne rozpoczęte będą od zdjęcia około 20-30 cm warstwy gruntu próchniczego (humusu),
czyli gruntu organicznego zawierającego domieszki części organicznych (roślinnych). Warstwa gruntu
próchniczego zostanie w całości rozplanowana na terenach należących do inwestora.
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Prace ziemne prowadzone będą na podstawie projektu budowlanego.
Zgodnie z art.18 ustawy o odpadach każdy, kto podejmuje działania powodujące lub mogące
powodować powstanie odpadów, powinien takie działania planować, projektować i prowadzić przy
użyciu takich sposobów produkcji lub form usług oraz surowców i materiałów, aby w pierwszej
kolejności zapobiegać powstawaniu odpadów lub ograniczać ilość odpadów i ich negatywne
oddziaływanie na życie i zdrowie ludzi oraz na środowisko, w tym przy wytwarzaniu. Wymienione
wcześniej rodzaje odpadów powstawać będą w wyniku działań niezbędnych, mających doprowadzić
do rozbudowania gospodarstwa.
Zgodnie z art. 17 ustawy o odpadach posiadacz odpadów jest zobowiązany do postępowania z
odpadami w sposób zgodny z hierarchią postępowania z odpadami:
1) zapobieganie powstawaniu odpadów;
2) przygotowanie do ponownego użycia;
3) recykling;
4) inne procesy odzysku;
5) unieszkodliwianie.
Wytworzone w fazie realizacji odpady przekazane zostaną do wykorzystania lub unieszkodliwienia, w
związku z czym uznaje się że proponowany sposób postępowania z nimi ograniczy się do
niezbędnego minimum ilość odpadów składowanych w środowisku.
Poniżej przedstawia się proponowany sposób oraz miejsce magazynowania wytworzonych w fazie
realizacji odpadów:

Kod odpadu

Miejsce
magazynowania

Rodzaj odpadu

15 01 01

Opakowania z papieru i
tektury

15 01 02

Opakowania z tworzyw
sztucznych

15 01 03

Opakowania z drewna

Warunki
magazynowania
Oznakowany
pojemnik lub w
opakowaniu typu big
bag
Oznakowany
pojemnik lub
opakowanie typu big
bag
Luzem poukładane w
stosach

78

17 01 07

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

Kontener-/lub luzem
w pryzmie w sposób
zabezpieczający
przed pyleniem
W wydzielonym
miejscu na terenie
przedsięwzięcia

Drewno

Luzem poukładane w
stosach

17 02 03

Tworzywa sztuczne

Oznakowany
pojemnik lub
opakowanie typu big
bag

17 04 05

Żelazo i stal

Oznakowany
pojemnik

17 05 04

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

Luzem w pryzmie

17 06 04

Materiały izolacyjne
inne niż wymienione w
17 06 01 i 17 06 03

Oznakowany
pojemnik lub
opakowanie typu big
bag

20 03 01

Niesegregowane
(zmieszane) odpady
komunalne

Oznakowany
pojemnik

17 02 01

Oddziaływanie transgraniczne
Z uwagi na położenie przedsięwzięcia w stosunku do granicy państwa oraz możliwy zasięg znaczącego
oddziaływania przedsięwzięcia w fazie jego realizacji, ograniczający się jedynie do terenu działki
wnioskodawcy, stwierdza się brak występowania oddziaływania transgranicznego.
Wpływ na obszary podlegające ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia.
Przedsięwzięcie zamierza się zrealizować na obszarze, który nie jest objęty żadną formą ochrony
przyrody, który dodatkowo wskazuje na małe wartości przyrodniczo-krajobrazowe. Na terenie działki
przeznaczonej pod inwestycję, ani też w jej bezpośrednim sąsiedztwie oraz w zasięgu znaczącego
oddziaływania przedsięwzięcia, (który ogranicza się do terenu realizacji przedsięwzięcia) brak
obiektów przyrodniczych prawnie chronionych.
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Stwierdza się brak znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia na obszary podlegające ochronie na
podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.
Poza tym na etapie realizacji inwestycji uwzględniana będzie kwestia ochrony środowiska, co
przedstawiono w zagadnieniach powyższych. Przy takim sposobie prowadzenia etapu realizacji
inwestycji nie będzie ona stwarzać zagrożenia dla najbliżej położonych obszarów podlegających
ochronie.
Oddziaływanie na zabytki chronione na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad
zabytkami
Przez znaczące oddziaływanie przedsięwzięcia na elementy zachowanego dziedzictwa kulturowego
należy rozumieć działania powodujące obniżenie ich wartości historycznych, estetycznych lub
architektonicznych.
Na terenie działki wnioskodawcy ani też w jej bezpośrednim sąsiedztwie nie znajdują się obiekty
wpisane do rejestru zabytków, objęte ścisłą ochroną konserwatorską na podstawie przepisów ustawy
o ochronie dóbr kultury, brak obiektów wpisanych do ewidencji zabytków – obiektów i obszarów
zabytkowych oraz dóbr kultury objętych pośrednią ochroną konserwatorską, brak stanowisk
archeologicznych. Dlatego też stwierdza się, iż w fazie realizacji przedsięwzięcia nie będzie
następował wpływ na zabytki chronione na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad
zabytkami.
Emisja pól elektromagnetycznych oraz sytuacje awaryjne
Nie przewiduje się emisji pól elektromagnetycznych oraz wystąpienia zagrożeń związanych z
sytuacjami awaryjnymi oraz nadzwyczajnym zagrożeniem środowiska, zdrowia i życia ludzi.
Występujące okresowo oddziaływania związane z fazą realizacji przedsięwzięcia zgodnie z
obowiązującymi przepisami (art. 142 Prawa Ochrony Środowiska) nie podlegają normowaniu.
Wielkość emisji wynikać będzie z uzasadnionej potrzeby oraz nie będzie występować dłużej niż jest to
konieczne.
Realizacja przedsięwzięcia nie pogorszy stanu środowiska oraz warunków życia i zdrowia ludzi.W
związku z tym nie zachodzi konieczność podejmowania działań minimalizujących oddziaływanie fazy
realizacji przedsięwzięcia na środowisko i warunki życia ludzi oraz jej monitorowania. Oddziaływanie
fazy realizacyjnej analizowanego przedsięwzięcia skoncentrowane będzie wyłącznie na terenie
własności inwestora. Nie przewiduje się naruszenia interesów osób trzecich. Najbliższa zabudowa
mieszkalna nie będzie poddana oddziaływaniu tej fazy przedsięwzięcia.
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Faza eksploatacji
Eksploatacja planowanego obiektu inwentarskiego wywoływać będzie oddziaływanie w najszerszym i
najistotniejszym zakresie w porównaniu z innymi fazami inwestycji.
Eksploatacja chlewni charakteryzować się będzie zakresem korzystania ze środowiska w postaci:
o

pobór wody;

o

powstawanie wód opadowych i roztopowych;

o

powstawanie nawozu naturalnego (gnojowica, pomiot kurzy);

o

emisja hałasu do środowiska – emisja ta wywołana będzie poprzez:
- transport samochodowy obsługujący inwestycję (np. samochody ciężarowe, samochód
osobowy weterynarza),

o

-

urządzenia zapewniające prawidłowe funkcjonowanie obiektu (np. wentylatory);

-

utrzymywanie zwierząt w budynku.

emisja pyłów i gazów do powietrza – emisja ta wywołana będzie poprzez:
-

utrzymywanie zwierząt w budynku,

-

przechowywanie nawozów naturalnych,

-

nawożenie gruntów nawozem naturalnym,

-

przeładunek i magazynowanie pasz,

-

transport.

o

emisja substancji odorowych,

o

powstawanie odpadów technologicznych i komunalnych;

o

powstawanie odpadów pochodzenia zwierzęcego.

Nie przewiduje się wystąpienia oddziaływania przedsięwzięcia w zakresie niejonizującego
promieniowania elektromagnetycznego, powodującego konieczność wyznaczenia stref ochronnych oraz
sytuacji awaryjnych skutkujących skażeniem środowiska.
Oddziaływanie fazy eksploatacji przedsięwzięcia należy uznać za bezpośrednie w miejscu lokalizacji
projektowanego obiektu oraz pośrednie na terenie gruntów rolnych nawożonych gnojowicą i
pomiotem kurzym. Oddziaływania bezpośrednie przedsięwzięcia będą w całości odwracalne,
trwające do czasu zakończenia eksploatacji obiektów. Oddziaływania pośrednie charakteryzować się
będą czasem trwania dłuższym od czasu eksploatacji obiektów przedsięwzięcia. Przestrzeganie
dopuszczalnych dawek azotu zawartych w nawozie naturalnym stosowanym do nawożenia pól
uprawnych spowoduje, że oddziaływania te będą odwracalne, bez negatywnych skutków dla stanu
jakości gleb, wód powierzchniowych i podziemnych.
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Intensywność oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy środowiskaw tej fazie
przedstawiono w dalszej części opracowania.
Przeprowadzona w niniejszym raporcie analiza oddziaływania na środowisko wykazała, że eksploatacja
obiektów inwentarskich nie będzie powodować przekroczenia standardów jakości środowiska oraz nie
będzie stanowić zagrożenia warunków życia ludzi, pod warunkiem zastosowania działań
ograniczających proponowanych w niniejszym raporcie.
W normalnych warunkach eksploatacji obiektów przedsięwzięcia, nie wystąpią ponadnormatywne
uciążliwości dla środowiska i warunków życia i zdrowia ludzi oraz nie zostaną naruszone interesy osób
trzecich. Ustalenie zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia wynikającego z jego
eksploatacji oraz rodzaju koniecznych do zastosowania działań ograniczających i urządzeń służących do
ochrony środowiska jest przedmiotem analizy dalszej części niniejszego opracowania.
Faza likwidacji
W fazie likwidacji obiektów oddziaływanie będzie związane z rozbiórką budowli, demontażem
instalacji, urządzeń i sieci urządzeń infrastruktury. Wszystkie te działania będą miały charakter
krótkotrwały. Likwidacja obiektów przedsięwzięcia polegać będzie również na przywróceniu
środowiska do stanu poprzedniego w zakresie zależnym od skutków wynikających z eksploatacji
przedsięwzięcia.
Wpływ na środowisko tego etapu przedsięwzięcia wiązać się będzie z prowadzeniem prac
rozbiórkowych i demontażowych, a do rodzajów oddziaływania należeć będą:
1. emisja hałasu,
2. emisja pyłów i gazów do powietrza,
3. powstawanie odpadów,
4. powstawanie ścieków socjalno-bytowych.
Emisja substancji zanieczyszczających do powietrza z wykorzystanych maszyn i urządzeń
mechanicznych z uwagi na ograniczony czas jej występowania nie będzie miała istotnego wpływu na
stan czystości atmosfery. Również emisja hałasu nie będzie powodowała pogorszenia klimatu
akustycznego z uwagi na czas pracy źródeł hałasu.
Podstawowym działaniem minimalizującym uciążliwości tej fazy przedsięwzięcia dla środowiska i
warunków życia ludzi jest prawidłowa gospodarka odpadami powstającymi w wyniku rozbiórki i
demontażu. Prawidłowa gospodarka odpadami polegać będzie na stosowaniu segregacji odpadów
oraz przekazaniu odpadów do unieszkodliwienia lub gospodarczego wykorzystania.
Po wykonaniu proponowanych przez inwestora rozwiązań techniczno-technologicznych oraz działań
ograniczających określonych w niniejszym raporcie, nie przewiduje się naruszenia stanu środowiska
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w postaci degradacji lub skażenia, wynikającego z eksploatacji przedsięwzięcia, a przez to
konieczności rekultywacji środowiska.
Intensywność wpływu na środowisko nie będzie wykraczać poza granice własności inwestora.
Gospodarka odpadami
W fazie likwidacji obiektów oddziaływanie będzie związane z demontażem instalacji, urządzeń i sieci
urządzeń infrastruktury.
Odpady z likwidacji przedsięwzięcia w pierwszej kolejności należy poddać odzyskowi, a jeżeli z
przyczyn technologicznych jest on niemożliwy lub nie jest uzasadniony z przyczyn ekologicznych lub
ekonomicznych to odpady te należy poddać innym procesom odzysku. Odpady, których poddanie
odzyskowi nie było możliwe, powinny być tak unieszkodliwione, aby składowane były wyłącznie te
odpady, których unieszkodliwianie w inny sposób było niemożliwe z przyczyn technologicznych lub
nieuzasadnione z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych (art. 18 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 o
odpadach).
Zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt. 32 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 (Dz.U. Nr 0, poz. 21) w stosunku do
odpadów powstających z budowy, rozbiórki, remontu obiektów, czyszczenia zbiorników lub urządzeń
oraz sprzątania konserwacji i napraw urządzeń wytwórcą odpadów jest podmiot świadczący usługi w
tym zakresie na rzecz Inwestora przedsięwzięcia.
Poniżej przedstawiono przewidywane rodzaje odpadów mogących powstać w fazie likwidacji
przedsięwzięcia. Nie podano ilości odpadów powstających w tej fazie z uwagi na trudność określenia
ich realnej ilości.
Kod

Grupy, podgrupy i rodzaje odpadów

16

Odpady nie ujęte w innych grupach

16 02

Odpady urządzeń elektrycznych i elektronicznych

16 02 14

Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13

16 02 16

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

17
17 01

Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz
infrastruktury drogowej (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych)
Odpady materiałów i elementów budowlanych oraz infrastruktury drogowej
(np. beton, cegły, płyty, ceramika)

17 01 02

Gruz ceglany

17 01 01

Odpady betonu i gruz betonowy z rozbiórek i remontów

17 01 03

Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia
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17 01 07

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

17 01 82

Inne nie wymienione odpady

17 02

Odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych

17 02 01

Drewno

17 02 02

Szkło

17 02 03

Tworzywa sztuczne

17 04

Odpady i złomy metaliczne oraz stopów metali

17 04 05

Żelazo i stal

17 04 07

Mieszaniny metali

17 04 11

Kable inne niż wymienione w 17 04 10

17 05

Gleba i ziemia (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych oraz
urobek z pogłębiania)

17 05 04

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

17 06

Materiały izolacyjne oraz materiały konstrukcyjne zawierające azbest

17 06 04

Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

17 09

Inne odpady z budowy, remontów i demontażu

20

Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w
17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03
Odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie

20 03

Inne odpady komunalne

20 03 01

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

17 09 04

Uznaje się, że realizacja i eksploatacja przedsięwzięcia zgodnie z założeniami projektowymi pozwoli
na uniknięcie negatywnego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, zdrowie i warunki życia
ludzi w fazie likwidacji.

5. ODDZIAŁYWANIE PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO ANALIZOWANYCH WARIANTÓW
W oparciu o charakterystykę zagospodarowania terenu i zakresu korzystania przez projektowane
obiekty inwentarskie ze środowiska w miejscowości Cieślin na dz. nr ew. 464, 465, 466 określono
kierunki oddziaływań i intensywność ich wpływu na środowisko. Na podstawie dokonanego
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rozpoznania stwierdzono, że korzystanie ze środowiska związane z eksploatacją chlewni będzie się
wiązać przede wszystkim z:
•

poborem wody na cele technologiczne,

•

powstawaniem ścieków – technologicznych oraz wód opadowych i roztopowych,

•

powstawaniem nawozu naturalnego – gnojowicy,

•

powstawaniem nawozu naturalnego – obornika kurzego,

•

powstawaniem odpadów technologicznych i komunalnych w tym odpadów pochodzenia
zwierzęcego,

•

emisją zanieczyszczeń do powietrza:
-

utrzymywanie zwierząt w budynku,

-

przechowywanie nawozu naturalnego,

-

nawożenie gruntów nawozem naturalnym,

-

magazynowaniezbóż i przygotowanie pasz,

-

transport.

•

emisją hałasu do środowiska wywołaną przez:

-

transport ciężki (np. samochody wywożące i dostarczające tuczniki i brojlery, samochód
odbierający odpady, ciągnik wywożący gnojowicę, obornik kurzy);

-

transport lekki – (samochód weterynarza)

-

pracę urządzeń zapewniających prawidłowe funkcjonowanie obiektu (np. wentylatory),

-

stacjonarne, wtórne źródła hałasu – budynki inwentarskie.

Identyfikację rodzajów oddziaływań na środowisko przeprowadzono przy zastosowaniu „listy
sprawdzającej", dzięki czemu wyłoniono te typy oddziaływań, które będą miały istotny wpływ na
otoczenie. Dla wybranych z „listy sprawdzającej" oddziaływań określono ich intensywnośćwpływu na
środowisko. Analizy dokonano za pomocą macierzy oddziaływań.Analizę przeprowadzono jedynie dla
fazy eksploatacji przedsięwzięcia, z uwagi na pomijalnie niską intensywność oddziaływania pozostałych
faz – budowy i likwidacji przedsięwzięcia.
Intensywność oddziaływania dla stwierdzonych rodzajów wpływu określono w skalipunktowej od 0 do
5.
Punktom nadano rangi odpowiadające intensywności:
0 - brak wpływu

 brak źródła oddziaływania,

1 - wpływ minimalny

 oddziaływanie krótkookresowe i odwracalne,

3 - wpływ znaczący

 odwracalność skutków, długotrwałość oddziaływania,
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kumulacja oddziaływania,
5 - wpływ duży

 długotrwałość i wysoka intensywność oddziaływania
nieodwracalność skutków w środowisku.

Oddziaływania oznaczają:
−

oddziaływania bezpośrednie – wynikają bezpośrednio z eksploatacji planowanego
przedsięwzięcia;

−

oddziaływania pośrednie – są wynikiem oddziaływania elementu środowiska zmienionego
lub przekształconego w wyniku oddziaływania bezpośredniego planowanego przedsięwzięcia
na inny element środowiska w czasie eksploatacji planowanego przedsięwzięcia;

−

oddziaływania wtórne – są wynikiem oddziaływania środowiska zmienionego lub
przekształconego w wyniku oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na inny element
środowiska po zakończeniu eksploatacji planowanego przedsięwzięcia,

−

oddziaływania skumulowane – są wynikiem wpływu na dany element środowiska różnych
rodzajów korzystania ze środowiska przez planowane przedsięwzięcie;

−

oddziaływania krótkoterminowe – występują okresowo w czasie eksploatacji planowanego
przedsięwzięcia;

−

oddziaływania średnioterminowe – występują do czasu zakończenia eksploatacji
przedsięwzięcia;

−

oddziaływania długoterminowe – występują dłużej niż czas eksploatacji przedsięwzięcia;

−

oddziaływania stałe – występują w całym okresie eksploatacji przedsięwzięcia;

−

oddziaływania chwilowe -

występują sporadycznie lub okresowo w czasie eksploatacji

przedsięwzięcia.
Poniżej przedstawiono uproszczoną macierz oddziaływań, ukazującą stopieńintensywności wpływu
poszczególnych przejawów działalności planowanej inwestycjina środowisko, traktowane jako całość.
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Macierz kierunków i intensywności wpływu projektowanej działalności w fazie eksploatacji:
RODZAJ
ODDZIAŁYWANIA

BRAK
ODDZIAŁYWANIA

STWIERDZONE
ODDZIAŁYWANIE

INTENSYWNOŚĆ
ODDZIAŁYWANIA

x

3

Pobór wody
Stosunki wodne

x

0

Ścieki bytowe

x

0

Ścieki technologiczne

x

1

Nawóz naturalny

x

3

Oddziaływania
odorowe

x

3

Emisja zanieczyszczeń

x

3

Emisja hałasu

x

3

Powstawanie
odpadów
Emisja pól
elektromagnetycznych
Sytuacje awaryjne

x

1
0

x
x
RAZEM

1
18

Uzyskana suma oddziaływań w ilości 18 punktów stanowi 33% maksymalnej, możliwej ilości, czyli 55
punktów. Z powyższego wynika, że analizowany obiekt nie będzie wywierał wielkiego wpływu na
środowisko. Uznano, że żaden przejaw korzystania przez planowaną inwestycję ze środowiska, nie
będzie wywierał dużego wpływu, oznaczającego nieodwracalne i długotrwałe skutki w środowisku.
Głównym rodzajem oddziaływania przedsięwzięcia jest emisja zanieczyszczeń do powietrza,
oddziaływanie odorowe wynikające z magazynowania wytwarzanego nawozu naturalnego. Powyższe
rodzaje oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko są pochodną charakteru przedsięwzięcia i
wynikają z zakresu jego korzystania ze środowiska.
Stwierdza się, że planowany zakres korzystania ze środowiska przez planowane obiekty inwentarskiena
dz. nr ew. 464, 465, 466w miejscowości Cieślin, nie wyklucza jego realizacji w proponowanym zakresie i
lokalizacji. Funkcjonowanie przedmiotowej inwestycji przy zastosowaniu projektowanych rozwiązań
techniczno - technologicznych nie będzie naruszać stanu środowiska, jego poszczególnych elementów
oraz interesów osób trzecich.
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Wobec tego w dalszej części raportu skupiono się na ustaleniu zasięgu oddziaływania tych przejawów
działalności planowanej inwestycji, które mają istotne znaczenie dla kształtowania się warunków
środowiska i życia ludzi.

5.1. Pobór wody
W zakres analizy wchodzi ustalenie wielkości poboru wody, identyfikacja rodzajów ścieków
wytwarzanych w wyniku eksploatacji przedsięwzięcia, określenie ich objętości i jakości oraz ocenę
wpływu na środowisko gospodarki wodno-ściekowej przedsięwzięcia.
W wyniku eksploatacji obiektu hodowli trzody chlewnej woda zużywana będzie do następujących
celów:
•

na potrzeby technologiczne – przede wszystkim do pojenia zwierząt oraz mycia pomieszczeń
inwentarskich (po każdym cyklu).

Woda na cele technologiczne pobierana będzie z projektowanej na działce nr ew. 464 studni.
Wydajność urządzenia do poboru wody będzie wynosić do 10 m3/h, głębokość studni nie przekroczy
30 m. W sytuacjach awaryjnych inwestor przewiduje korzystanie z wodociągu.
Ilość wody potrzebnej zależy od:
• wpływu otoczenia (temperatury, wilgotności i ruchu powietrza),
• jakości zadawanej paszy (zawartości suchej masy, białka i składników mineralnych),
• masy ciała zwierzęcia,
• stanu zdrowia świń i drobiu.
Dla prawidłowej hodowli zwierzętom nie będzie się ograniczać dostępu do wody. Pojenie zwierząt
odbywać się będzie poprzez zastosowanie poideł smoczkowych.
Zużycie wody wyznaczono na podstawie „Charakterystyki technologicznej hodowli drobiu i świń w
Unii Europejskiej”.
Zużycie wody – projektowana chlewnia:
pojenie: 1700 * 60 * 0,006 * 3 + 1700 * 55 * 0,008 * 3 = 1836 + 2244 = 4080 m3/rok
60 – ilość dni przebywania w grupie warchlaków
55 – ilość dni przebywania w grupie tuczników
0,006 m3/dobę – dobowe zużycie wody przypadające na warchlaka
0,008 m3/dobę – dobowe zużycie wody przypadające na tucznika
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3 – ilość cykli chowu w ciągu roku
mycie pomieszczeń inwentarskich: 1700 * 9 * 0,005 = 76,5 m3/rok
9 – ilość dni w roku przeznaczona na mycie pomieszczeń inwentarskich
0,005 m3/szt. – ilość wody przypadająca na mycie pomieszczeń inwentarskich (na sztukę tucznika)
Całkowite zużycie wody dla chlewni będzie wynosić ok. 4156,5 m3/rok
Zużycie wody – projektowane kurniki:
- pojenie: 7,75 l/szt./cykl · 30000 szt. = 232,5 m3/cykl · 5 cykli = 1162,5 m3/rok
7,75 l/szt./cykl – zużycie wody przypadające na brojlera w ciągu cyklu
- mycie kurnika: 0,002 m3/m2 · 2200 m2 = 4,4 m3/ cykl · 5 cykli = 22 m3/rok
0,002 m3/m2 – zużycie wodyprzypadające na mycie 1 m2 kurnika
Szacunkowe zapotrzebowanie na wodę wynosić będzie łącznie:
- pojenie ok. 1162,5 m3/rok · 2 budynki = 2325 m3/rok
- mycie ok. 22 m3/cykl · 2 budynki = 44 m3/rok
Całkowite zużycie wody dla kurników będzie wynosić ok. 2369 m3/rok.
Zużycie wody dla całego gospodarstwa będzie wynosić ok. 6525,5 m3/rok.
•

potrzeby socjalno-bytowe

Projektowane budynki inwentarskie będą obsługiwane przez inwestora wraz z rodziną.
W projektowanych budynkach inwentarskich oraz budynku gospodarczym nie przewiduje się
wydzielania pomieszczenia socjalnego. W związku z tym woda nie będzie zużywana na cele socjalnobytowe.
5.2. Wytwarzanie ścieków
a) ścieki technologiczne
W wyniku eksploatacji przedsięwzięcia powstawać będą jedynie ścieki technologiczne z mycia
pomieszczeń inwentarskich chlewni i kurników.
Ścieki technologiczne będą powstawały jedynie w wyniku prowadzenia prac porządkowych (mycie) i
będą kierowane do szczelnych, bezodpływowych zbiorników. Do mycia pomieszczeń inwentarskich
będzie się używać gorącej wody pod dużym ciśnieniem, co w znacznym stopniu zmniejszy ilość wody.
Zużycie wody w chlewni będzie wynikiem nie tylko stosowanychtechnik czyszczenia, ale także
systemu hodowli, ponieważ dużo mniej wody zużywa się podczas czyszczenia podłogi rusztowanej.
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Ilość wytwarzanych ścieków technologicznych będzie równa ilości wody niezbędnej do tego celu i
będzie wynosić:
- dla chlewni: ok. 76,5 m3/rok
- dla kurników: ok. 44 m3/rok
Całkowita ilość powstających ścieków technologicznych będzie wynosić ok. 120,5 m3/rok.
Nie zachodzi konieczność podejmowania działań minimalizujących wpływ przedsięwzięcia na
środowisko w zakresie gospodarki wodnej.
W celu minimalizacji zużycia wody zaleca się:
1. stosowanie myjek wysokociśnieniowych do mycia pomieszczeń,
2. kalibrację instalacji przeciwdziałającej rozlewom,
3. kontrolę ilości zużycia wody,
4. wykrywanie i naprawa przecieków.

Proponowany sposób obsługi obiektu przedsięwzięcia w zakresie gospodarki ściekami technologicznymi
jest adekwatny do warunków lokalnych oraz jakości i objętości powstających ścieków. Nie zachodzi
konieczność podejmowania działań ograniczających wpływ ścieków technologicznych na środowisko.
a) wody opadowe i roztopowe
Ilość jednorazowo powstających ścieków deszczowych będzie uzależniona od wielkości aktualnych
opadów atmosferycznych oraz rodzaju pokrycia terenu.Wewnętrzne drogi dojazdowe posiadać będą
nawierzchnię przepuszczalną, ziemną ulepszoną. Wody opadowe i roztopowe będą odprowadzane
bezpośrednio na tereny zielone w obrębie działek Inwestora, czyli w sposób najbardziej prawidłowy z
punktu widzenia bilansu odpływu naturalnego i krążenia wody w środowisku.
Wody opadowe i roztopowe z terenów utwardzonych zgodnie z art. 19 ust. 2 Rozporządzenia
Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 roku w sprawie warunków, jakie należy spełniać przy
wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szkodliwych dla środowiska
wodnego (Dz.U. Nr 137, poz. 984 z późn. zm.) mogą być wprowadzane do wód lub do ziemi bez
oczyszczania.
Jakość wód opadowych i roztopowych
Biorąc pod uwagę przewidywane natężenie ruchu pojazdów po terenie przedsięwzięcia przyjęto, że
związki węglowodorów ropopochodnych będą występować w pomijalnych, śladowych ilościach.
Stężenia zanieczyszczeń związkami ropopochodnymi w wodach opadowych i roztopowych nie będą
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wymagały zastosowania urządzeń do ich podczyszczania, gdyż pozostaną one w wysokości
dopuszczalnej przepisami prawa.
Na terenie przedsięwzięcia nie będą stosowane procesy oraz magazynowane substancje, materiały i
paliwa stanowiące źródło zanieczyszczeń wód opadowych. Odpady powstające w trakcie eksploatacji
inwestycji będą magazynowane w szczelnych pojemnikach eliminujących ich wpływ na środowisko.
Ścieki opadowe nie będą narażone na kontakt z gnojowicą czy obornikiem kurzym. Przejście wód
opadowych przez warstwę humusową gleby jest wystarczające dla redukcji zawartych w nich
substancji zanieczyszczających (depozycja mokra i sucha) oraz dla ochrony wód podziemnych i
powierzchniowych przed zanieczyszczeniem. Powierzchniowe odprowadzanie wód opadowych nie
spowoduje przekroczeń standardów jakości gleb określonych przez Rozporządzenie Ministra
Środowiska z dnia 9 września 2002 roku w sprawie standardów jakości gleby oraz standardów jakości
ziemi (Dz. U. Nr 165, poz. 1359). Spływ wód opadowych i roztopowych oraz ich swobodna infiltracja
do ziemi nie zmieni stosunków wodnych w rejonie inwestycji.
Proponowany sposób postępowania z wodami opadowymi i roztopowymi na terenie planowanego
przedsięwzięcia jest adekwatny do ich jakości i objętości. Nie zachodzi konieczność podejmowania
działań minimalizujących wpływ przedsięwzięcia na środowisko w zakresie gospodarki wodami
opadowymi i roztopowymi.
Wyliczenia ilości powstających na terenie inwestycji wód opadowych i roztopowych
W celu wykonania obliczeń dotyczących ilości powstających wód opadowych podzielono teren
inwestycji na zlewnie:
- Zlewnia 1 – dachy budynków
- Zlewnia 2 – tereny utwardzone ziemne
- Zlewnia 3 – teren utwardzony pod silosy
- Zlewnia 4 – tereny zielone
- Zlewnia 5 – teren wyłączony z obliczeń - zbiornik ppoż

Powierzchnie odwadniane:
- Zlewnia 1 –dachy budynków –

F ~ 7840 m2

- Zlewnia 2–tereny utwardzone ziemne –

F ~ 8000 m2

- Zlewnia 3 – tereny utwardzone pod silosy

F ~ 150 m2

- Zlewnia 4 – tereny zielone –

F ~ 26440 m2
RAZEM~ 42430 m2

Z obliczeń wyłączono zlewnię nr 5 – projektowany zbiornik ppoż. o powierzchni ok. 160 m2.
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Natężenie odpływu ścieków opadowych z terenów utwardzonych
Wielkość natężenia odpływu ścieków opadowych może być obliczona na podstawie wybranego
miarodajnego opadu o danej częstotliwości występowania wg. wzoru:

Q = F ⋅ϕ ⋅ q
gdzie:
F - powierzchnia zlewni [ha]
φ -

współczynnik spływu określający stosunek ilości odpływu do ilości opadu określony na
podstawie K.K. Imhoff „ Kanalizacja miast i oczyszczania ścieków”

q -

natężenie deszczu miarodajnego określającego ilość opadu przypadającego na powierzchnię
odwodnioną [ l/s ha]

Do obliczeń przyjęto zgodnie z zaleceniami prof. Błaszczyka deszcz zdarzający się przeciętnie raz na
pięć lat c = 5 o prawdopodobieństwie wystąpienia p = 20% wg. wzoru:

q=

470 ⋅ 3 C
t 0 , 67

gdzie:
t - czas trwania deszczu = 15 minut
C - częstotliwość pojawienia się deszczu ( przyjęto C = 5 lat), to:

470 ⋅ 3 5
q=
= 131[l / s / ha ]
15 0, 67
Współczynnik opóźnienia spływu pominięto w obliczeniach, ze względu na małe powierzchnie
spływu.
Współczynnik spływu dla potrzeb niniejszego opracowania przyjęto:
φ - 0,95 dla dachów
φ - 0,20 dla terenów utwardzonych ziemnych (tłuczniem, szlaką, żwirem, gruzem)
φ - 0,90 dla betonu
φ - 0,10 dla terenów zielonych
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Zlewnia 1

Q1 = 0,7840 ⋅ 0,95 ⋅ 131 = 97 ,57[l / s ]
Zlewnia 2

Q2 = 0,8000 ⋅ 0, 20 ⋅ 131 = 20,96[l / s ]
Zlewnia 3

Q3 = 0,0150 ⋅ 0,90 ⋅ 131 = 1,77[l / s ]
Zlewnia 4

Q 4 = 2,6440 ⋅ 0,10 ⋅ 131 = 34 ,64[l / s ]
Objętość wód i ścieków opadowych
Objętości ścieków opadowych spływających ze zlewni w określonym czasie ustalono w oparciu o
wysokość opadu wg wzoru:

V = (Qmax1 ⋅ t ) + (Qmax 2 ⋅ t ) + (Qmax 3 ⋅ t ) + (Qmax 4 ⋅ t )[m3 ]
l
l
l
V = (97 ,57[ ] ⋅ 10 − 3 ⋅ 15[min] ⋅ 60 ) + ( 20 ,96[ ] ⋅ 10 − 3 ⋅ 15[min] ⋅ 60 ) + (1,77[ [⋅ 10 − 3 ⋅ 15[min] ⋅ 60 )
s
s
s
l
+ (34 ,64[ [⋅10 − 3 ⋅ 15[min] ⋅ 60 ) = 139 , 446 [ m 3 ]
s

Przyjęto do celów projektowych, że maksymalna dobowa ilość wód i ścieków opadowych, która
może powstać na terenie rozpatrywanej działki równa jest ilości ścieków i wód powstających
podczas doby, w której może zdarzyć się deszcz nawalny. Wysokość opadu występującą we wzorze
przyjęto dla okresu czasu – doba.
Zatem:
Dobowa maksymalna objętość wód i ścieków opadowych Vd - 139,446 m3/d
Obliczenie rocznej objętości ścieków opadowych

Vrok

m3
= ( H ⋅ ϕ ⋅ F1 ) + ( H ⋅ ϕ ⋅ F2 ) + ( H ⋅ ϕ ⋅ F3 ) + ( H ⋅ ϕ ⋅ F4 )[
]
rok
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gdzie:
H - średnioroczna wysokość opadu dla gminy Rozprza - 600 mm - 0,600 m

V rok = (0,6 ⋅ 0,95 ⋅ 7840 ) + ( 0,6 ⋅ 0,20 ⋅ 8000 ) + (0,6 ⋅ 0,90 ⋅ 150 )
+ (0,6 ⋅ 0,10 ⋅ 26440 ) = 7096 ,2[

m3
]
rok

Wody opadowe będą odprowadzane bezpośrednio na tereny zielone w obrębie działek Inwestora,
czyli w sposób najbardziej prawidłowy z punktu widzenia bilansu odpływu naturalnego i krążenia
wody w środowisku.Spływ wód opadowych i roztopowych oraz ich swobodna infiltracja do ziemi nie
zmieni stosunków wodnych w rejonie inwestycji.
5.3. Zagospodarowanie gnojowicy i obornika kurzego
Zgodnie z Kodeksem Dobrej Praktyki Rolniczej nawozy naturalne powinny być stosowane na polach w
okresie od 1 marca do 30 listopada. Roczna dawka nawozu nie powinna przekraczać 170 kg azotu na
ha.
Gnojowica powstająca w wyniku eksploatacji planowanej chlewni będzie wykorzystywana rolniczo –
do nawożenia pól Inwestora.
Powstający w wyniku chowu obornik kurzy, po każdym cyklu będzie usuwany, a następnie
wykorzystywany rolniczo jako nawóz naturalny na polach inwestora bądź przekazywany okolicznym
rolnikom do wykorzystania indywidualnego (w zależności od potrzeb i możliwości zastosowania), z
zachowaniem zasad Ustawy z dnia 10 lipca 2007 roku o nawozach i nawożeniu oraz Kodeksu Dobrej
Praktyki Rolniczej. W okresie uniemożliwiającym rolnicze wykorzystanie odpadowa ściółka będzie
przekazywana do wykorzystania rolnikom indywidualnym do upraw szklarniowych, bądź firmom
specjalistycznym zajmującym się produkcją nawozów lub podłoża do uprawy grzybów. Ścieki
technologiczne powstające w wyniku mycia kurników będą gromadzone w szczelnym, zewnętrznym
zbiorniku podziemnym o pojemności ok. 40 m3 i wykorzystywane jako nawóz naturalny na polach
inwestora z zachowaniem warunków jakie należy spełnić przy rolniczym wykorzystaniu ścieków
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie
należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji
szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. Nr 137, poz. 984 z późn. zm). Zgodnie z art.
44 ust. 3 ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 r. (Dz. U. Nr 115, poz. 1229, tekst jednolity Dz. U.
2012 r. Nr 145, poz. 951) roczne i sezonowe dawki ścieków wykorzystywanych rolniczo nie mogą
przekroczyć zapotrzebowania roślin na azot, potas, wodę oraz utrudniać przebiegu procesów
samooczyszczania się gleby. Zgodnie z art. 44 ust. 4 zabrania się rolniczego wykorzystania ścieków:
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1) gdy grunt jest zamarznięty do głębokości 30 cm lub przykryty śniegiem, z wyjątkiem dna stawów
ziemnych wykorzystywanych do chowu i hodowli ryb; 2) na gruntach wykorzystywanych do upraw
roślin, przeznaczonych do spożycia w stanie surowym; 3) na gruntach, w których zwierciadło wód
podziemnych znajduje się płycej niż 1,5 m od powierzchni ziemi lub od dna rowu rozprowadzającego
ścieki; 4) na obszarach o spadku terenu większym niż: a) 10 % dla gruntów ornych, b) 20 % dla łąk,
pastwisk oraz plantacji drzew leśnych. Powstające ścieki będą miały charakter rozcieńczonej gnojówki
– zawierać będą wodę oraz pozostałości pomiotu kurzego. Stosowane środki do mycia będą środkami
biodegradowalnym, umożliwiającymi rolnicze zagospodarowanie.
Zgodnie z art. 18 Ustawy z dnia 10 lipca 2007 roku – „o nawozach i nawożeniu” (Dz.U. 147, poz.1033).
podmiot, który prowadzi chów lub hodowlę drobiu powyżej 40 000 stanowisk lub chów lub hodowlę
świń powyżej 2 000 stanowisk dla świń o wadze ponad 30 kg lub 750 stanowisk dla macior:
1) posiada plan nawożenia opracowany zgodnie z zasadami dobrej praktyki rolniczej, na podstawie
składu chemicznego nawozów oraz potrzeb pokarmowych roślin i zasobności gleb, uwzględniając
stosowane odpady, środki wspomagające uprawę roślin i dodatki do wzbogacenia gleby w
rozumieniu przepisów rozporządzenia nr 1774/2002, z wyłączeniem tych podmiotów, które zbywają
w całości nawozy naturalne;
2) zagospodarowuje co najmniej 70% gnojówki i gnojowicy na użytkach rolnych, których jest
posiadaczem i na których prowadzi uprawę roślin, a pozostałe 30% może zbyć w sposób określony w
art. 3 ust. 3.
Grunty, na których będzie zagospodarowywana gnojowica i obornik kurzy położone są poza
obszarami szczególnie narażonymi na zanieczyszczenia związkami azotu ze źródeł rolniczych
wskazanymi przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej oraz poza strefami
ochronnymi ujęć wód gruntowych i śródlądowych. Grunty te znajdują się również poza obszarami
Natura 2000. Zgodnie z załącznikiem nr 8 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r.
w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w
sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego określającym minimalne
odległości gruntów przewidzianych do rolniczego wykorzystania, tereny wymienione powyżej
spełniają wymagania określone w w/w rozporządzeniu.
Zalecenia
Nawozy naturalne powinny być stosowane w taki sposób i w takich terminach, które ograniczają
ryzyko przemieszczania się zawartych w nich składników (szczególnie azotu i fosforu) do wód
powierzchniowych i podziemnych. Stosowanie nawozów nie może również zagrażać życiu i zdrowiu
ludzi oraz zwierząt.
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Stosując nawozy naturalne należy kierować się następującymi zasadami:
•

nawozy naturalne należy stosować pod rośliny o długim okresie wegetacji, najlepiej
wykorzystujące zawarte w nich składniki pokarmowe, a szczególnie azot,

•

rozprowadzać je równomiernie na całym użytku zielonym,

•

przykrywanie lub mieszanie nawozu z glebą nie później niż następnego dnia po jej
zastosowaniu (z wyłączeniem użytków zielonych);

•

nie wywozić nawozu na gleby podmokłe lub nadmiernie uwilgotnione,

•

należy zachować odpowiednie przerwy między nawożeniem, a koszeniem łąk,

•

nie stosować na pastwiska ze względów sanitarnych.

Nawozy naturalne zastosowana źle i w zbyt dużych dawkach pogarszają jakość użytków. Zamiast traw
i roślin motylkowatych mogą pojawić się liczne azoto- i potasolubne chwasty dwuliścienne
grubołodygowe z rodziny baldaszkowatych i rdestowatych (głównie barszcz zwyczajny, szczaw
tępolistny, trybula leśna) oraz inne, np. pokrzywa zwyczajna czy gwiazdnica pospolita.
Obligatoryjnie należy pamiętać o szczegółowych wytycznych związanych z ochroną środowiska, a
przede wszystkim kiedy i gdzie nie wolno stosować płynnych nawozów gospodarskich:
Inwestor zobowiązuje się do dotrzymania standardów stosowania nawozów naturalnych zgodnych z
Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 kwietnia 2008 r. w sprawie
szczegółowego sposobu stosowania nawozów oraz prowadzenia szkoleń z zakresu ich stosowania
(Dz. U. Nr 80 poz.479 z późn. zm.). Stosowanie nawozów odbywać się będzie również zgodnie z
wymaganiami zawartymi w Ustawie z dnia 10 lipca 2007 roku – „o nawozach i nawożeniu” (Dz. U Nr
147, poz. 1033).
Eksploatacja planowanych obiektów inwentarskich, po zastosowaniu zalecanych w niniejszym
raporcie rozwiązań technicznych i działań ograniczających, nie będzie źródłem negatywnego
oddziaływania na stan warunków środowiska gruntowo-wodnego.
5.4 Gospodarka odpadami
Zakres niniejszego opracowania obejmuje identyfikację rodzajów odpadów wytwarzanych w wyniku
eksploatacji planowanych obiektów inwentarskich, ocenę wpływu na środowisko wytwarzanych
odpadów oraz określenie sposobu postępowania z wytwarzanymi odpadami.
Właściciel obiektów inwentarskich, w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 – „o odpadach”
(Dz.U. Nr 0, poz. 21) jest wytwórcą odpadów. Przez wytwórcę odpadów rozumie się „każdego,
którego działalność lub bytowanie powoduje powstawanie odpadów (pierwotny wytwórca
odpadów), oraz każdego, kto przeprowadza wstępną obróbkę, mieszanie lub inne działania
powodujące zmianę charakteru, lub składu tych odpadów; wytwórcą odpadów powstających w
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wyniku świadczenia usług w zakresie budowy, rozbiórki, remontu obiektów, czyszczenia zbiorników
lub urządzeń oraz sprzątania, konserwacji i napraw jest podmiot, który świadczy usługę, chyba że
umowa o świadczenie usługi stanowi inaczej”.
Obiekty inwentarskie będą miejscem powstawania odpadów produkcyjnych oraz komunalnych.
Wobec powyższego zgodnie z załącznikiem do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27
września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206) w wyniku eksploatacji
obiektów inwentarskich w miejscowości Cieślin wytwarzane będą niżej wymienione odpady.

Lp.

1.

Kod

Grupy, podgrupy i rodzaje odpadów

Przewidywana
ilość odpadów
wytwarzanych
w Mg/rok

02

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

02 01

Odpady z rolnictwa, sadownictwa, upraw hydroponicznych, leśnictwa,
łowiectwa, rybołówstwa

02 01 82

Zwierzęta padłe i ubite z konieczności

20,1

15

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

15 01

Odpady opakowaniowe (włącznie z selektywnie gromadzonymi
komunalnymi odpadami opakowaniowymi)

2.

15 01 01

Opakowania z papieru i tektury

0,40

3.

15 01 02

Opakowania z tworzyw sztucznych

0,30

4.

16

Odpady nie ujęte w innych grupach

16 02

Odpady urządzeń elektrycznych i elektronicznych

16 02 13*

Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne
elementy (1) inne niż wymienione w 16 02 09 do 16
02 12

0,05

20

Odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie

20 03

Inne odpady komunalne
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5.

20 03 01

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne
ŁĄCZNIE

0,8
21,65

Odpady weterynaryjne rozumiane, jako odpady powstające w związku z badaniem, leczeniem
zwierząt lub świadczeniem usług weterynaryjnych (leki, opakowania po lekach, strzykawki, środki
opatrunkowe i inne) zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 2012 roku „o odpadach” podlegają
szczególnym

rygorom

postępowania,

tzn.

obowiązkowi

spalenia

w

spalarni

odpadów

niebezpiecznych. Lekarz weterynarii prowadzący praktykę lekarsko-weterynaryjną, który będzie
leczył zwierzęta w planowanej chlewni inwestora, jest w związku z tym zobowiązany do posiadania
umowy z odpowiednim, upoważnionym podmiotem posiadającym zezwolenie na zbiórkę i transport
tych odpadów lub umowę bezpośrednio ze spalarnią odpadów niebezpiecznych. Dlatego też lekarz
świadczący usługę weterynaryjną winien po każdej wizycie w gospodarstwie, wszelkie odpady
weterynaryjne, które powstaną podczas tej wizyty, dokładnie zebrać i nie dopuścić do pozostawienia
ich na terenie gospodarstwa.
Na terenie planowanej inwestycji postępowanie z odpadami pochodzenia zwierzęcego będzie zgodne
z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 z dnia 21 października 2009
r. określającym przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego,
nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1774/2002
(rozporządzenie o produktach ubocznych pochodzenia zwierzęcego) (Dz. U. UE L 09.300.1 ze zm.).
Pasza wykorzystywana do karmienia zwierząt pochodzić będzie od wiarygodnego i sprawdzonego
dostawcy. Zwierzęta nie będą karmione materiałem wysokiego ryzyka ani materiałem pochodzącym
ze zwierząt tego samego gatunku.
W gospodarstwie nie będą stosowane pasze zawierające produkty uboczne pochodzenia
zwierzęcego, pochodzące od zwierząt padłych w gospodarstwie lub zabitych w związku ze
zwalczaniem chorób.
Zgodnie z w/w rozporządzeniem do łańcucha paszowego może trafić tylko materiał ze zwierząt, które
przeszły inspekcję weterynaryjną.
Zwierzęta padłe na telefoniczne zgłoszenie odbierane będą przez uprawnioną firmę, która zajmuje się
utylizacją trzody chlewnej. Powstałe na terenie gospodarstwa uboczne produkty pochodzenia
zwierzęcego nie zostaną przeznaczone do spożycia przez ludzi.
Produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego, pochodzące ze zwierząt uznanych za niezdatne do
spożycia przez ludzi w wyniku badania weterynaryjnego, nie będą wprowadzane do łańcucha
paszowego.
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Zasady postępowania z wytworzonymi odpadami w fazie eksploatacji
Zgodnie z art. 16 ustawy o odpadach gospodarkę odpadami należy prowadzić w sposób zapewniający
ochronę życia i zdrowia ludzi oraz środowiska. W szczególności gospodarka odpadami nie może:
1) powodować zagrożenia dla wody, powietrza, gleby, roślin lub zwierząt;
2) powodować uciążliwości przez hałas lub zapach;
3) wywoływać niekorzystnych skutków dla terenów wiejskich lub miejsc o szczególnym
znaczeniu, w tym kulturowym i przyrodniczym.
Każdy, kto podejmuje działania powodujące lub mogące powodować powstanie odpadów, zgodnie z
art. 18 ustawy o odpadach, powinien takie działania planować, projektować i prowadzić przy użyciu
takich sposobów produkcji lub form usług oraz surowców i materiałów, aby w pierwszej kolejności
zapobiegać powstawaniu odpadów lub ograniczać ilość odpadów i ich negatywne oddziaływanie na
życie i zdrowie ludzi oraz na środowisko, w tym przy wytwarzaniu produktów, podczas i po
zakończeniu ich użycia. Wymienione wcześniej rodzaje odpadów powstawać będą w wyniku
niezbędnej eksploatacji obiektów, instalacji i urządzeń przedsięwzięcia, wynikającej z rodzaju
prowadzonej na jego terenie działalności i stosowanej technologii. Podstawową zasadą
gospodarowania odpadami jest prowadzenie odzysku odpadów, a jeśli z przyczyn technologicznych
jest on na terenie posiadacza odpadów niemożliwy lub nieuzasadniony ekonomicznie, posiadacz
odpadów jest zobowiązany do poddania ich innym procesom odzysku lub unieszkodliwiania.
Na terenie przedsięwzięcia nie będzie możliwości zastosowania działań zapobiegających
powstawaniu odpadów i minimalizujących ilość wytworzonych odpadów.
Z uwagi na przekazywanie wytworzonych odpadów do wykorzystania lub unieszkodliwiania uznaje
się, że proponowany sposób postępowania z odpadami wytwarzanymi na terenie przedsięwzięcia
ograniczy do niezbędnego minimum ilość odpadów składowanych w środowisku. Postępowanie takie
jest zgodne z zasadami gospodarowania odpadami. Działania ograniczające powstawanie odpadów
na terenie inwestycji wiązać się może jedynie ze stosowania materiałów, środków i urządzeń o
wysokiej trwałości i wydajności.
Wskazanie miejsca i sposobu magazynowania wytwarzanych odpadów
Wszystkie wytwarzane odpady będą jedynie czasowo magazynowane na terenie przedsięwzięcia, do
momentu uzyskania ilości transportowych bądź do czasu wynikającego z zapisów ustawy o odpadach.
Odpady odbierane będą przez koncesjonowane, specjalistyczne firmy.
Odpady wytwarzane na terenie planowanej inwestycji wymagają magazynowania w warunkach
adekwatnych do ich właściwości dla środowiska.
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Teren lokalizacji przedsięwzięcia zostanie wyposażony w odpowiednie pojemniki i miejsca do
czasowego magazynowania wytwarzanych odpadów. Odpady będą usuwane z pojemników przez
specjalistyczny sprzęt odbiorcy odpadów.
Proponuje się wyznaczenie na terenie lokalizacji przedsięwzięcia następujących miejsc czasowego
magazynowania wytworzonych odpadów:
Miejsce i sposób magazynowania odpadów
Lp.

1.

2.

3.

4.

5.

Kod odpadu

Rodzaj odpadu

02 01 82

Zwierzęta padłe i
ubite z konieczności

15 01 01

Opakowania z
papieru i tektury

15 01 02

*

16 02 03

20 03 01

Opakowania z
tworzyw sztucznych

Zużyte urządzenia
zawierające
niebezpieczne
1
elementy ( ) inne niż
wymienione w 16
02 09 do 16 02 12

Niesegregowane
odpady komunalne
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Miejsce
magazynowania

Warunki
magazynowania

Oznaczone symbolem K
na załączniku nr 2 do
niniejszego
opracowania

W workach
foliowych
umieszczanych w
zamykanym,
szczelnym
kontenerze

Wyznaczone miejsce
poza budynkami
inwentarskimi

Oznakowany
pojemnik z
tworzyw
sztucznych lub
metalu albo
opakowanie typu
big bag

Wydzielone miejsce w
budynku gospodarczym
z betonową posadzką,
trwałym zamykaniem
uniemożliwiającym
wejście osób
postronnych i zwierząt
oraz z oznaczeniem
„MIEJSCE
MAGAZYNOWANIA
ODPADÓW
*
NIEBEZPIECZNYCH”

Specjalistyczne
opakowania
wykonane z tektur
woskowych lub w
oryginalnych
opakowaniach
producenta

Wyznaczone miejsce
poza budynkami
inwentarskimi

Oznakowany,
szczelny pojemnik
z tworzyw
sztucznych lub
metalu

Miejsce magazynowania odpadów niebezpiecznych winno posiadać:
•

betonową posadzkę,

•

trwałe zamykanie, uniemożliwiające wejście osób postronnych i zwierząt,

•

oznaczenie: „MIEJSCE MAGAZYNOWANIA ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH”,

•

podstawowe urządzenia i materiały gaśnicze.

Odpady magazynowane na terenie przedsięwzięcia będą odizolowane od wpływu warunków
atmosferycznych. Podane warunki magazynowania zabezpieczają środowisko przed ich negatywnym
oddziaływaniem. Nie zachodzi konieczność podejmowania dodatkowych działań ograniczających
wpływ na środowisko odpadów wytwarzanych na terenie przedsięwzięcia.
Wykorzystanie i unieszkodliwianie odpadów
Posiadacz odpadów jest obowiązany do postępowania z odpadami w sposób zgodny z zasadami
gospodarowania odpadami, wymogami ochrony środowiska oraz planami gospodarki odpadami.
Posiadacz odpadów, zgodnie z art.33 ustawy o odpadach, jest obowiązany do postępowania z
odpadami w sposób zgodny z zasadami gospodarki odpadami, o których mowa w art. 16 – 31, w tym
do prowadzenia procesów przetwarzania odpadów w taki sposób, aby procesy te oraz powstające w
ich wyniku odpady nie stwarzały zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzi oraz dla środowiska, a także w
sposób zgodny z przepisami o ochronie środowiska i planami gospodarki odpadami.
Pod pojęciem przetwarzania rozumie się przez to procesy odzysku lub unieszkodliwiania, w tym
przygotowanie poprzedzające odzysk lub unieszkodliwianie.
Pod pojęciem odzysku rozumie się jakikolwiek proces, którego głównym wynikiem jest to, aby
odpady służyły użytecznemu zastosowaniu przez zastąpienie innych materiałów, które w przeciwnym
przypadku zostałyby użyte do spełnienia danej funkcji, lub w wyniku, którego odpady są
przygotowywane do spełnienia takiej funkcji w danym zakładzie lub ogólnie gospodarce.
Poprzez unieszkodliwianie rozumie się natomiast proces niebędący odzyskiem, nawet jeżeli wtórnym
skutkiem takiego procesu jest odzysk substancji lub energii.
Na terenie przedsięwzięcia nie będzie możliwości technicznych prowadzenia odzysku i
unieszkodliwiania wytworzonych odpadów. Spełnienie wymogu wykorzystania wytworzonych
odpadów nastąpi poprzez ich odbiór przez firmy specjalistyczne zajmujące się odzyskiem lub
unieszkodliwianiem. Odbiorcy odpadów winni posiadać zezwolenia właściwego organu na
prowadzenie działalności w zakresie gospodarki odpadami (odzysk, unieszkodliwianie, zbieranie,
transport) chyba, że działalność ta nie wymaga uzyskania zezwolenia.
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Wskazanie sposobu i środków transportu odpadów
Usuwanie odpadów wytworzonych na terenie przedsięwzięcia dokonywane będzie na zlecenie
Inwestora środkami transportu firm specjalistycznych posiadających stosowne zezwolenia na zbiórkę
lub transport odpadów.
Zlecenie wykonania w/w rodzajów usług nastąpi w formie umowy pisemnej pomiędzy
wytwarzającym i odbiorcą odpadów.
Odpady niebezpieczne, usuwane będą w opakowaniach lub pojemnikach zbiorczych, w których
zostały zmagazynowane. Transport odpadów niebezpiecznych – zgodnie z zapisem art. 24 ust. 2
ustawy o odpadach – z miejsc ich powstawania do miejsc odzysku lub unieszkodliwiania musi
odbywać się z zachowaniem przepisów obowiązujących przy transporcie odpadów niebezpiecznych.
Odpady inne niż niebezpieczne usuwane będą w zależności od rodzaju w opakowaniach zbiorczych
lub będą przeładowywane na środek transportu.
Transport odpadów komunalnych odbywać się będzie zgodnie z wymaganiami w zakresie ochrony
środowiska oraz bezpieczeństwa życia i zdrowia ludzi, w szczególności w sposób uwzględniający
właściwości chemiczne i fizyczne, w tym stan skupienia, oraz zagrożenia, które mogą powodować
odpady.
Minimalizacja uciążliwości bakteriologicznej i odorowej odpadów
Poza prawidłowym sposobem postępowania z odpadami, należy zwrócić uwagę na warunki ich
przetrzymywania do czasu usunięcia z terenu przedsięwzięcia. Celem zapobieżenia uciążliwości
odorowej i bakteriologicznej należy stosować się do niżej podanych zaleceń:
1. wszelkie odpady pochodzenia zwierzęcego (padlina) należy bezzwłocznie zgłaszać do odbioru
przez uprawnioną firmę utylizacyjną,
2. magazynowanie padliny należy ograniczyć do możliwie krótkiego okresu czasu, maksymalnie
do 48 godzin w porze zimowej oraz 24 godzin w porze letniej od momentu ich powstania.
W zakresie gospodarki odpadami eksploatacja obiektów inwentarskich w miejscowości Cieślin po
realizacji projektowanej budowy nie będzie powodować negatywnego wpływu na stan środowiska
oraz warunki życia i zdrowia ludzi.
Wszystkie wytwarzane odpady, w tym niebezpieczne, przekazywane będą do unieszkodliwiania lub
wykorzystania firmom specjalistycznym. Odpady komunalne będą przekazywane na składowisko
odpadów.
Sposób postępowania z wytworzonymi odpadami, w szczególności obejmujący:
1) segregację odpadów stanowiących surowiec wtórny,
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2) gromadzenie odpadów w stosownych pojemnikach, przeznaczonych dla poszczególnych
rodzajów odpadów,
3) gromadzenie odpadów niebezpiecznych w izolacji od powierzchni ziemi i wód,
4) przekazywanie wszystkich odpadów niebezpiecznych do unieszkodliwiania specjalistycznym
firmom,
gwarantuje eliminację negatywnego wpływu na stan środowiska.
Przewiduje się zorganizowanie na terenie przedsięwzięcia stosownych miejsc i warunków do
magazynowania wytworzonych odpadów.
Zastosowanie w obiekcie przedstawionego sposobu postępowania z odpadami nie będzie powodowało
uciążliwości dla środowiska.
W zakresie gospodarki odpadami nie zachodzi konieczność podejmowania innych działań
ograniczających i kompensujących wpływ przedsięwzięcia na środowisko.
5.5. Oddziaływanie akustyczne
Celem tej części opracowania jest określenie stopnia oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na
stan środowiska akustycznego w rejonie źródeł emisji hałasu zlokalizowanych w jego obrębie.
Opracowanie obejmuje swym zakresem oddziaływanie źródeł emisji zlokalizowanych na terenie
planowanego przedsięwzięcia w kształtowaniu klimatu akustycznego najbliższego otoczenia
rozważanego przedsięwzięcia.
Dopuszczalne poziomy hałasu dla terenów o określonym charakterze zagospodarowania są ustalone
przez Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych
poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. Nr 120, poz. 826 z pózn. zm). Dotyczą one wartości
równoważnego poziomu dźwięku występującego w ciągu 8 najniekorzystniejszych godzin pory
dziennej (pomiędzy 6°° i 22°°) i w czasie jednej najniekorzystniejszej godziny pory nocnej (pomiędzy
22°° a 6°°). Poziom hałasu przenikającego na tereny chronione w żadnym punkcie takiego terenu
nie powinien przekraczać wartości dozwolonej określonej w ww. Rozporządzeniu.
Dla terenu lokalizacji przedsięwzięcia nie sporządzono miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego. W związku z tym wystąpiono do Urzędu Gminy w Rozprzy o wydanie opinii o
klasyfikacji akustycznej określającej dopuszczalne poziomy hałasu w bezpośrednim otoczeniu
planowanej inwestycji. Opinię o klasyfikacji akustycznej przedstawiono w załączniku nr 4.
Poniżej przedstawiono skumulowane oddziaływanie akustyczne dla wszystkich projektowanych
budynków inwentarskich.
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Charakterystyka źródeł hałasu
W tej części opracowania omówione zostaną tylko te źródła, które z uwagi na swój charakter będą
kształtować klimat akustyczny w bezpośrednim sąsiedztwie przedsięwzięcia.
Na terenie rozważanego przedsięwzięcia wyróżnić będzie można następujące rodzaje źródeł hałasu:
1. wtórne, stacjonarne źródła hałasu typu„hala produkcyjna” – projektowane budynki
inwentarskie
2. ruchome źródła hałasu – ruch pojazdów obsługujących przedsięwzięcie,
3. punktowe źródła hałasu – wentylatory, agregaty prądotwórcze.
Obliczenia propagacji hałasu oraz wykreślenie map akustycznych zostały wykonane przy użyciu
programu komputerowego LEQ Professional firmy Soft-P. Program LEQ Professional służy do
prognozowania poziomu dźwięku wokół „zakładów przemysłowych” na podstawie danych
teoretycznych i empirycznych. Zastosowana metoda obliczeniowa odnosi się do modelu
obliczeniowego zawartego w normie PN-ISO 9613-2 oraz Instrukcjach ITB Nr 308 i 338.
Prognozowanie imisji hałasu w sieci punktów recepcyjnych odbywa się na podstawie znajomości
parametrów geometrycznych źródeł oraz ich mocy akustycznej określonej w sposób teoretyczny lub
empiryczny, co jest zgodne z cytowaną normą. Pozwala to określić równoważny poziom dźwięku w
wybranym punkcie na podstawie znajomości położeń źródeł, parametrów akustycznych tych źródeł,
charakterystyki podłoża terenu, przy uwzględnieniu zjawisk ekranowania przez ekrany naturalne i
urbanistyczne. Program sam decyduje o sposobie traktowania źródła w zależności od jego lokalizacji
w stosunku do punktu obserwacji.
Aby określić poziom dźwięku w punkcie obserwacji należy określić wartości równoważnych
poziomów mocy akustycznej źródeł hałasu określane z uwzględnieniem ich czasowych charakterystyk
pracy. Ponadto, jeśli na drodze źródło - punkt obserwacji znajdują się przeszkody naturalne lub
sztuczne należy to uwzględnić w obliczeniach wartości końcowej stosując odpowiednie procedury
określające dodatkowy spadek poziomu dźwięku wskutek ekranowania.
Do określenia wpływu planowanej inwestycji na kształtowanie się klimatu akustycznego przyjęto
wariant najniekorzystniejszy dla środowiska, tzn. taki, w którym jednocześnie pracuje najwięcej
źródeł hałasu.
Za wtórne źródła emisji hałasu uznaje się takie źródła, które emitują hałas nie bezpośrednio, ale
poprzez przegrody urbanistyczne (ściany i dach). Wewnątrz źródła wtórnego znajdują się inne źródła
hałasu, które są powodem emisji wtórnej. Dla tego rodzaju źródeł należy znać poziom hałasu
(równoważny) określony w odległości 1 m od każdej ze ścian i dachu oraz izolacyjności akustyczne
właściwe pełnych ścian oraz elementów takich jak okna czy drzwi.
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Źródła ruchome bez względu na charakter uznaje się za należące do przedsięwzięcia od chwili wjazdu
na teren inwestycji do chwili przekroczenia granic przedsięwzięcia przy ich wyjeździe.
Dla źródeł punktowych parametrem charakterystycznym jest poziom mocy akustycznej urządzenia
(źródła).
Jeśli na drodze źródło – punkt obserwacji znajdują się przeszkody naturalne lub sztuczne należy to
uwzględnić w obliczeniach wartości końcowej stosując odpowiednie procedury określające
dodatkowy spadek poziomu dźwięku wskutek ekranowania.
Ekrany to budynki i elementy infrastruktury, które stanowią przeszkody w propagacji fal akustycznych
na rozważanym terenie.
Założenia do obliczeń zasięgu oddziaływania akustycznego
Do istotnych źródeł stacjonarnych należą:
•

projektowany budynek chlewni nr 2

•

projektowany budynek kurnika nr 1A

•

projektowany budynek kurnika nr 1B

Do obliczeń propagacji hałasu przyjęto założenie, że równoważny poziom hałasu wewnątrz
budynków w odległości 1 m od ścian będzie wynosił 85 dB oraz 75 dB dla dachu.
Dla uproszczenia obliczeń założono równomierny rozkład hałasu wewnątrz budynków. W miarę
oddalania się od budynków różnice na zewnątrz będą zanikać. Ponadto w analizie uciążliwości
akustycznej wspomnianych obiektów przyjęto zasadę najbardziej niekorzystnego przypadku
gwarantującą, że określony w drodze obliczeń teoretycznych poziom hałasu wewnątrz jest poziomem
nieco wyższym od tego, jaki można uzyskać w drodze szczegółowej analizy na podstawie pomiarów
wykonanych w tego typu obiektach.
Zgodnie z danymi zawartymi w Instrukcji ITB 338/2008 w przypadku, gdy ściana (dach) lub jej część
składa się z elementów o różnej izolacyjności akustycznej (np. cegła + szkło) należy obliczyć jej
izolacyjność wypadkową wg poniższej zależności:
R = 10 log

S
, dB
∑ S i ∗ 10 −0,1Ri

gdzie:
S - Σ Si [m2];
Si – powierzchnia i-tego elementu o izolacyjności Ri [m2];
Ri– izolacyjność akustyczna i-tego elementu, [dB];
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Na podstawie powyższych założeń przyjęto, że izolacyjnośćwszystkich ścian z uwzględnieniem okien i
drzwi będzie wynosić nie mniej niż 25 dB. Izolacyjność dachu przyjęto na poziomie 22 dB.
Do istotnych źródeł punktowych należą:
1. wentylatory kominowe i szczytowe
Wentylatory pracować będą w porze dnia i nocy.
Zestawienie mechanicznych urządzeń wentylacyjnych planowanych do zastosowania w budynku
projektowanym i istniejącym:

Rodzaj
budynku

Ilość
wentylatorów

Wymiar
[mm]

[szt.]
Projektowana
chlewnia nr 2

Projektowany
kurnik nr 1A

Projektowany
kurnik nr 1B

Wydajność
[m3/h]

Rzeczywisty
poziom mocy
akustycznej nie
większy niż [dB]

Wysokość
Oznaczenie
m
(hałas)
[n.p.t.]

kominowe 8

910

23 130

82

5

25-32

kominowe 8

910

23 130

82

7

17-24

szczytowe 4

1380x1380

41 930

90

5

5-8

kominowe 8

910

23 130

82

7

9-16

szczytowe 4

1380x1380

41 930

90

5

1-4

Wylot z wentylatorów numer 1-8 zostanie wyniesiony kanałem o końcowej średnicy 1,3 m na
wysokość 5 m, dodatkowo na wentylatorach o numerze 1-8 (w kanałach wynoszących) zostaną
zastosowane tłumi akustyczne tłumiące o 10 dB. Dodatkowe tłumiki tłumiące o 12 dB zostaną
zastosowane także na wentylatorach o numerach 15-16, 23-24, 29-32.
Kartę katalogową dla przykładowych wentylatorów dla projektowanych budynków inwentarskich
przedstawiono w załączniku nr 12.
Ze względu na to, że poziom mocy akustycznej wentylatorów mierzony jest w pewnej odległości, to
rzeczywisty poziom mocy należy wyliczyć z zależności:
    10
gdzie:
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/

 - katalogowy poziom mocy
- powierzchnia odniesienia równa 1 m2
10

/

- poprawka na odległość

Do istotnych źródeł ruchomych należą poruszające się po drodze wewnętrznej pojazdy
samochodowe.


samochody ciężarowe/ciągnik np. z paszą, warchlakami, brojlerami, odpadami, gnojówką,
pomiotem kurzym itp.– 13 pojazdów w ciągu 8 godzin (26 operacji w tą i z powrotem)



samochód osobowy weterynarza – 1 samochód w ciągu 8 godzin pracy (2 operacje w tą i z
powrotem)

Źródła ruchome bez względu na charakter uznaje się za należące do przedsięwzięcia od chwili wjazdu
na teren inwestycji, do chwili przekroczenia granic przy jej wyjeździe.
Źródła ruchome będą poruszać się po terenie inwestycji tylko w porze dnia.
Drogę każdego źródła ruchomego podzielono na poszczególne opcje ruchowe przypisując każdej z
nich odpowiednią wartość mocy akustycznej.
Moce akustyczne dla samochodów ciężarowych (powyżej 3,5 tony) oraz osobowych przyjęto na
podstawie Instrukcji ITB 338.
Obliczenia rozkładu poziomów hałasu wokół przedsięwzięcia
Obliczenia rozprzestrzeniania się hałasu wokół przedsięwzięcia wykonano w oparciu o program
komputerowy LEQ Professional firmy Soft-P
Dane do obliczeń zostały przygotowane w oparciu o instrukcję Nr 308 ITB oraz Nr 338 ITB.
Drogi wewnętrzne przedsięwzięcia zostały podzielone na odcinki, które zastąpiono źródłami
punktowymi o odpowiedniej mocy akustycznej.
I tak, po przyjętych odcinkach, poruszać się będą:


odcinki 33 – 41 – samochód ciężarowy z odpadami – 1 pojazd w ciągu 8 godzin (2 operacje w
tą i z powrotem)



odcinki 42 – 63 – samochód ciężarowy z paszą – 1 pojazd w ciągu 8 godzin (2 operacje w tą i z
powrotem)



odcinki 64 – 79 –samochody ciężarowe np. z warchlakami, brojlerami, paszą gnojowicą,
pomiotem kurzym itp.– 13 pojazdóww ciągu 8 godzin pracy (26 operacji w tą i z powrotem)



odcinki 80 – 91– samochód osobowy weterynarza– 1 pojazdw ciągu 8 godzin pracy (2
operacje w tą i z powrotem)
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Pojazdy ciężkie
Nazwa operacji

Moc akustyczna [dB]

Czas operacji [s]

Start
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5

Jazda po terenie

100

W zależności od drogi

Hamowanie

100

3

Nazwa operacji

Moc akustyczna [dB]

Czas operacji [s]

Start

97

5

Hamowanie

94

3

Pojazdy lekkie

Jazda po terenie m. in.

Zależy od prędkości oraz
94

manewrowanie

długości drogi

Przyjęto, że statystyczny pojazd poruszać się będzie po drogach w obrębie przedsięwzięcia ze średnią
prędkością 3 m/s. Dla omawianej sytuacji wyliczono czasy ekspozycji hałasu dla wszystkich źródeł
zastępczych. Drogi wewnętrzne przedsięwzięcia zostały podzielone na odcinki, które zastąpiono
źródłami punktowymi o odpowiedniej mocy akustycznej.
Obliczenia hałasu za pomocą programu Leq Professional dla samochodów ciężarowych wykonywano
na wysokości 1 m nad powierzchnią terenu, natomiast dla samochodów osobowych na wysokości 0,5
m nad powierzchnią terenu.
Ekrany
Ekrany akustyczne w porze dziennej:
- budynek gospodarczy (nr 1 na mapie akustycznej) o wysokości średniej 6,4 m,
Ekrany akustyczne w porze nocnej:
- budynek gospodarczy (nr 1 na mapie akustycznej) o wysokości średniej 6,4 m,
- projektowana chlewnia (nr 2 na mapie akustycznej) o wysokości średniej 3,3 m,
-projektowany kurnik (nr 3 na mapie akustycznej) o wysokości średniej 4,7 m,
- projektowany kurnik (nr 4 na mapie akustycznej) o wysokości średniej 4,7 m.
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W porze nocnej budynki inwentarskie przyjęto, jako ekrany, ze względu na fakt, że zwierzęta
odpoczywają i w związku z tym nie generują hałasu.
Metoda obliczeniowa
Zastosowana metoda obliczeniowa odnosi się do modelu obliczeniowego zawartego w normie PNISO 9613-2 oraz Instrukcjach ITB Nr 308 i 338. Obliczenia wypadkowych równoważnych poziomów
dźwięku wykonano przy pomocy obliczeniowego programu komputerowego „LEQ Professional” firmy
„Soft-P”.
Wszystkie zastępcze źródła punktowe wraz z parametrami zawiera tabela określająca dane do
obliczeń (załącznik nr 6 - pora dzienna oraz załącznik nr 8 – pora nocna).
Obliczenia wykonano w siatce obliczeniowej o szerokim dokładnym zakresie:
Pora dzienna i pora nocna
Xmin = 0 m,

Xmax = 550 m, krok x = 10 m

Ymin = 0 m, Ymax = 550 m, krok y = 10 m
Obliczenia wykonano dla temp. 100C, wilgotności 70% i współczynnika gruntu 0,5, na wysokości
stosownej do oceny warunków korzystania ze środowiska – tzn. 4 metrów nad poziomem terenu.
Wyniki obliczeń hałasu zawarte są w załączniku nr 7 dla dnia i nr 9 dla nocy do niniejszego
opracowania. Rozkład wartości równoważnego poziomu hałasu ilustrują załączone do raportu
wydruki przebiegu izofon nałożone na mapę poglądową z wstępną koncepcją zagospodarowania
terenu przedmiotowych działek, czyli tzw. mapy akustyczne. Mapy akustyczne dla obliczeń na 4 m
stanowiązałącznik nr 10 dla dnia i 11 dla nocy.
Biorąc pod uwagę wyniki przeprowadzonej analizy stwierdza się, że eksploatacja planowanego
przedsięwzięcia spełniać będzie wymogi w zakresie ochrony środowiska przed oddziaływaniem
akustycznym. Zasięg akustycznego oddziaływania przedsięwzięcia nie obejmie terenów chronionych
akustycznie, przez co zostanie spełniony warunek art. 144 ust. 2 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku
– „Prawo ochrony środowiska” (tekst jednolity: Dz. U. Nr 25 z 2008 r., poz. 150 z późn. zm.).
Stwierdza się, że nie zachodzi konieczność zminimalizowania oddziaływania akustycznego
przedsięwzięcia na tereny chronione akustycznie. Norma hałasu dla terenów chronionych akustycznie
dla pory dziennej i pory nocnej jest dotrzymana.
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6. SYTUACJE AWARYJNE
Zgodnie z Ustawą – „Prawo Ochrony Środowiska” pod pojęciem poważnej awarii rozumie się
zdarzenie, w szczególności emisję, pożar lub eksplozję, powstałe w trakcie procesu produkcyjnego,
magazynowania lub transportu, prowadzące do powstania zagrożenia życia lub zdrowia ludzi albo
środowiska lub powstania takiego zagrożenia z opóźnieniem. W efekcie wystąpienia sytuacji
awaryjnej występują negatywne skutki dla życia lub zdrowia ludzi, lub dla stanu środowiska.
Ze względu na rodzaj przedsięwzięcia, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 9
kwietnia 2002 roku w sprawie rodzajów i ilości substancji niebezpiecznych, których znajdowanie się w
zakładzie decyduje o zaliczeniu go do zakładu o zwiększonym ryzyku albo zakładu o dużym ryzyku
wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz.U. 2002 nr 58 poz. 535 z późn. zm.) planowane
obiekty nie zaliczają się do zakładów o zwiększonym ryzyku albo zakładów o dużym ryzyku
wystąpienia poważnej awarii przemysłowej i nie wymaga opracowania planu operacyjnoratowniczego.
W wyniku eksploatacji przedsięwzięcia nie wystąpią poważne awarie, które zgodnie z
Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 30 grudnia 2002 roku w sprawie poważnych awarii
objętych obowiązkiem zgłoszenia do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska (Dz.U. z 2003 r. Nr 5,
poz. 58) wymagać będą zgłoszenia Głównemu Inspektorowi Ochrony Środowiska.
Obiekty inwentarskie należą do przedsięwzięć o minimalnym zagrożeniu wystąpienia sytuacji
awaryjnych. Na terenie przedsięwzięcia nie będą gromadzone paliwa płynne, środki trujące i
toksyczne dla środowiska i zdrowia ludzi. Odpady wytwarzane na terenie przedsięwzięcia będą
magazynowane w warunkach stosownych do stopnia ich toksyczności dla środowiska. Teren
lokalizacji przedsięwzięcia zostanie wyposażony w stosowne pojemniki do magazynowania odpadów.
Odpady niebezpieczne będą magazynowane w miejscach i warunkach stosownych do ich właściwości
i toksyczności dla środowiska.
Ścieki technologiczne rozumiane, jako wody z mycia pomieszczeń inwentarskich chlewni wraz z
powstającą gnojowicą gromadzone będą w szczelnym zbiorniku znajdującym się pod budynkiem
projektowanej chlewni oraz ewentualnie podziemnym zbiorniku rezerwowymznajdującym się przy
projektowanym budynku chlewni. Pojemność magazynowa planowanych zbiorników zapewnia
wymagany okres 4-miesięcznego bezpiecznego magazynowania gnojowicy. Magazynowanie
gnojowicy w zbiornikach ze szczelnym dnem i ścianami eliminuje wpływ substancji nawozowych
zawartych w wytwarzanym nawozie naturalnym na jakość środowiska gruntowo-wodnego.
Ścieki technologiczne z mycia kurników będą gromadzone w szczelnym zbiorniku podziemnym
znajdującym się przy projektowanych kurnikach.
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Padlina na telefoniczne zgłoszenie odbierana będzie przez specjalistyczną firmę.

Z uwagi na małe prawdopodobieństwo wystąpienia sytuacji awaryjnych należy stwierdzić, że
projektowane przedsięwzięcie nie będzie stanowić pod tym względem uciążliwości dla środowiska i
zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi. Nie zachodzi konieczność stosowania działań minimalizujących
wpływ inwestycji na środowisko i warunki życia ludzi w zakresie sytuacji awaryjnych.

7. NIEJONIZUJĄCE PROMIENIOWANIE ELEKTROMAGNETYCZNE
Na terenie planowanego przedsięwzięcia nie przewiduje się instalacji urządzeń wytwarzających pole
elektromagnetyczne

o

natężeniu

przekraczającym

wartości

dopuszczalne,

określone

w

Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 r. w sprawie dopuszczalnych
poziomów pól w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymywania tych poziomów (Dz. U. Nr
192, poz. 1883) powodującym konieczność stosowania działań ograniczających ich negatywny wpływ
na warunki życia i zdrowia ludzi oraz na środowisko. Źródłami pól elektromagnetycznych są wszystkie
urządzenia wytwarzające, przetwarzające i przesyłające energię elektryczną. Jednak konstrukcja
samych urządzeń sprawia, że linie pola elektromagnetycznego prawie w całości zamykać się będą w
ich wnętrzu.
Projektowane przedsięwzięcie nie będzie źródłem oddziaływania na środowisko, zdrowie i warunki
życia ludzi w emisji pól promieniowania elektromagnetycznego, w związku z tym nie zachodzi
konieczność stosowania działań ograniczających w tym zakresie.

8. ANALIZA KONFLIKTÓW SPOŁECZNYCH
Z uwagi na fakt, że planowane do realizacji zamierzenie inwestycyjne wrazz infrastrukturą
towarzyszącą, zlokalizowane będzie w odpowiednimoddaleniu od zabudowy mieszkaniowej, oraz że
oddziaływanie przedsięwzięcia ograniczy się do terenu należącego do Inwestora – nie powinno
wzbudzać konfliktów społecznych.
Zgodnie z art. 29 obowiązującej ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o
środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach
oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.) każdy ma prawo do składania
uwag i wniosków w postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa. W postępowaniu, w którym
wymagany jest raport zapewniany jest udział zainteresowanej społeczności w procedurze oceny
oddziaływania na środowisko przez właściwy organ administracyjny (tu: Wójt Gminy Rozprza).
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Zgodnie z ww. ustawą właściwy organ administracji podaje do publicznej wiadomości informację o
przystąpieniu do opracowania projektu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, możliwościach
zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy (w tym raportem ooś), możliwości składania
wniosków i uwag, sposobie i miejscu składania uwag, podając jednocześnie 21-dniowy termin ich
składania. W tym terminie każdy ma możliwość zapoznania się z dokumentacją sprawy oraz złożenia
uwag i wniosków dotyczących planowanej inwestycji.
Ponadto organ właściwy do wydania decyzji może przeprowadzić rozprawę administracyjną otwartą
dla społeczeństwa.
Zastosowany reżim technologiczny obejmujący m.in.


wywóz pomiotu kurzego w jak najkrótszym czasie po usunięciu z budynków (w miarę
możliwości),



w miarę możliwości usuwanie pomiotu kurzego i gnojowicy w dni bezwietrzne, bądź wtedy
gdy kierunek wiatru jest przeciwny niż zabudowania mieszkalne,



kontrola sprawności systemu wentylacji,



nawożone pola nawozem naturalnym przykrywać bezpośrednio glebą,



regularne dodawanie do zbiorników z gnojowicą roztworów EM, które neutralizują odór
gnojowicy,



kontrola poziomu gnojowicy i ścieków technologicznych w projektowanych zbiornikach.

pozwoli uniknąć powstawania odorów oraz sytuacji awaryjnych, które często są główną przyczyną
konfliktów społecznych.
Krótkookresowe uciążliwości zapachowe mogą pojawić się w trakcie usuwania pomiotu kurzego z
budynków i gnojowicy ze zbiorników oraz podczas rozwożenia na pola, jednak zastosowanie się do
wyżej wspomnianych zasad oraz oddalenie od zabudowań mieszkalnych, stanowić będzie pewnego
rodzaju barierę ochronną przed odorami.
Możliwe subiektywne odczuwanie dyskomfortu nie oznacza negatywnego wpływu przedsięwzięcia na
zdrowie i warunki życia ludzi, i nie jest podstawą do uznania oddziaływania przedsięwzięcia za
negatywne, przekraczające dopuszczalne normy, a tym samym uznanie tego za przesłankę do
powstawania uzasadnionych konfliktów społecznych.
Przedstawiona w niniejszym raporcie szczegółowa analiza emitowanego przez planowane obiekty
inwentarskie hałasu wykazała, że nie wystąpią przekroczenia obowiązujących dopuszczalnych
poziomów dźwięku w środowisku na terenach objętych ochroną prawną przed hałasem. Protesty
otoczenia przedsięwzięcia nie mają wobec powyższego ani merytorycznych ani prawnych podstaw.
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Nie ma obiektywnych przesłanek natury zdrowotnej do występowania konfliktów społecznych na tym
tle, w aspekcie obowiązujących norm dopuszczalnego hałasu.
Podsumowując należy stwierdzić, że lokalizacja planowanego przedsięwzięcia oraz zastosowanie się
do wymagań określonych w obowiązujących przepisach prawnych i kodeksie dobrej praktyki rolniczej
pozwoli uniknąć uciążliwości zapachowych, a tym samym konfliktów społecznych.

9. TRANSGRANICZNE ODDZIAŁYWANIE PRZEDSIĘWZIĘCIA
Przedsięwzięcie, z uwagi na jego lokalizację i ograniczony zakres oddziaływania na środowisko, wobec
zastosowanych rozwiązań, nie będzie wywoływać oddziaływań transgranicznych.
10. OCHRONA ELEMENTÓW PRZYRODNICZO-KRAJOBRAZOWYCH
Teren, na którym realizowana będzie inwestycja w chwili obecnej jest użytkowany rolniczo. Na
terenie bezpośrednio przeznaczonym pod budowę planowanych budynków inwentarskich nie
występuje roślinność wysoka oraz krzewy i inne cenne zbiorowiska roślinne. Inwestycja nie wymaga
usunięcia roślinności wysokiej oraz krzewów.
Teren lokalizacji planowanego przedsięwzięcia położony jest poza granicami obszarów chronionych.
Nie utworzono tu stanowisk gatunkowej ochrony roślin i zwierząt na podstawie Ustawy z dnia 16
kwietnia 2004 roku – „o ochronie przyrody” (Dz.U. Nr 92, poz. 880 z późn. zm.).
Na działce inwestycyjnej znajdują się dwa oczka wodne z typową roślinnością dla tego siedliska: pałka
szerokolistna Typhalatifoliai trzcina pospolita Phragmitesausralis. Oczka wodne nie będą w żaden
sposób przekształcone; planowana inwestycja nie wpłynie na rośliny

i zwierzęta bezkręgowe

znajdujące się w zbiornikach wodnych. Ponieważ zinwentaryzowano w nich ropuchę szarą Bufo bufo,
dlatego należy zastosować działania minimalizujące. Na czas budowy ogrodzić oczko wodne , które
jest jej miejscem lęgowym. Aby uchronić płazy przed ewentualną kolizją z jadącymi pojazdami należy
postawić wzdłuż cieku wodnego ogrodzenie. Ogrodzenie to powinno mieć powyżej 50 cm wysokości i
szerokość oczek maksymalnie 5 mm. Powinno być wyposażone w daszek (pozbawiony ostrych
krawędzi) o szerokości 10 cm czyli odgięcie górnej krawędzi na zewnątrz pod kątem 45-90° .
Ogrodzenie to powinno być zakopane pod ziemią na głębokości 15-20 cm by zapewnić szczelność
przed podkopywaniem. W czasie etapu realizacyjnego (etap budowy) należy monitorować codziennie
w godzinach rannych wykopy pod kątem znalezienia uwięzionych płazów, gadów oraz małych
ssaków. W przypadku znalezienia uwięzionego zwierzęcia w wykopie ziemnym należy zwierzę
oswobodzić. Ponadto zaleca się wykonywanie robót ziemnych etapowo od brzegu przesuwając się
tak aby ewentualne płazy znajdujące się na terenie prac ziemnych zdołały opuścić teren inwestycyjny
m. in. oczko wodne.
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Badanie składu gatunkowego i występowania zespołów i zbiorowisk roślinnych wykazało brak
występowania roślin objętych prawną ochroną gatunkową częściową i całkowitą. Rozpoznane
taksony należą w większości do typowej flory segetalnej i ruderalnej. Zaobserwowana fauna i flora
obszaru nie charakteryzuje się ponadprzeciętną wartością przyrodniczą z uwzględnieniem składu
gatunkowego i liczebności. Nie przewiduje się znaczącego negatywnego wpływu planowanej
inwestycji na środowisko przyrodnicze przedmiotowego terenu, jeżeli inwestor zastosuje się do
zaleceń określonych w niniejszym opracowaniu. Inwestor zobowiązany jest do przestrzegania
przepisów dot. ochrony środowiska i ochrony przyrody szczególnie w zakresie gospodarki wodnościekowej i gospodarki odpadami.

11. LOKALNY MONITORING ŚRODOWISKA
Poza zabezpieczeniem środowiska przed oddziaływaniem inwestycji ważnym elementem jest
kontrola przedsięwzięcia jako całości lub jej poszczególnych elementów składowych.
Z uwagi na rodzaj i skalę przedsięwzięcia oraz zakres korzystania ze środowiska nie zachodzi
konieczność wykonywania systemów lokalnego monitoringu do badania zmian środowiska
wywołanych eksploatacją planowanej chlewni wraz z niezbędną infrastrukturą.
Kontrola eksploatacji przedsięwzięcia polegać będzie na:
 prowadzeniu ilościowej i jakościowej kontroli wytwarzanych odpadów. Taki sposób
monitoringu zapewni zastosowanie prawidłowych rozwiązań w zakresie gospodarki
odpadami;
 prowadzeniu rejestru pobieranej wody;
 sprawdzaniu szczelności zbiorników przewidzianego do magazynowania gnojowicy i ścieków
technologicznych;
 systematycznej kontroli zastosowanego systemu wentylacji mechanicznej.

Monitoring rozprzestrzeniania się hałasu do środowiska nie jest konieczny ze względu na lokalizację
przedsięwzięcia i brak negatywnego wpływu inwestycji na klimat akustyczny terenów chronionych.
Monitoring emisji zanieczyszczeń do powietrza nie jest konieczny, ponieważ eksploatacja instalacji
nie będzie powodować przekroczenia obowiązujących dopuszczalnych wartości odniesienia.

12. WPŁYW PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO KULTUROWE
Na terenie inwestycji nie występują obiekty kultury materialnej wpisane do ewidencji i rejestru
zabytków na podstawie Ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku – „o ochronie zabytków i opiece nad
zabytkami” (Dz.U. Nr 162, poz. 1568 z późń. zm.) Dla rejonu lokalizacji przedsięwzięcia nie
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wyznaczono obszarów ochrony krajobrazu kulturowego. Na terenie lokalizacji przedsięwzięcia nie
udokumentowano stanowisk archeologicznych.
Budowa i eksploatacja projektowanego przedsięwzięcia nie będzie mieć wpływu na środowisko
kulturowe.

13. OPIS PRZEWIDYWANYCH ZNACZĄCYCH ODDZIAŁYWAŃ NA ŚRODOWISKO
Rodzaje oddziaływań, które są przedstawione poniżej wynikają ze wszystkich rodzajów oddziaływań
projektowanej inwestycji (istnienia przedsięwzięcia, wykorzystywania zasobów środowiska oraz
emisji) i obejmują oddziaływania na środowisko:
Bezpośrednie: takie jak emisja zanieczyszczeń do powietrza, emisja hałasu, występowanie wód
opadowych.
Pośrednie: nie przewiduje się.
Wtórne: nie przewiduje się.
Skumulowane: emitowane zanieczyszczenia do środowiska w większości nie ulegają skumulowaniu,
bowiem przede wszystkim podlegają rozproszeniu, jak emisja hałasu, emisja zanieczyszczeń do
powietrza, jedynie kumulowane mogą być metale ciężkie, ołów ze spalin samochodowych pojazdów
poruszających się po terenie inwestycji, ale ich stężenie będzie pomijalnie małe.
Krótko-, średnio- i długoterminowe: Oddziaływaniem krótkotrwałym, przede wszystkim w zakresie
emisji hałasu oraz do powietrza charakteryzować się będzie etap budowy. Oddziaływanie średnio-,
bądź długotrwałe charakterystyczne będzie przede wszystkim dla etapu eksploatacji zakładu, i może
wiązać się z emisją zanieczyszczeń do powietrza oraz emisją hałasu.
Stałe: oddziaływania emitowane z cyklem pracy zakładu z ciągu technologicznego.
Chwilowe: takie jak emisja hałasu oraz substancji zanieczyszczających do powietrza z samochodów
poruszających się po terenie inwestycji.
Przeprowadzona analiza wskazuje, że ograniczeniu emisji i energii do środowiska przy przyjętych
rozwiązaniach techniczno – technologicznych podlega:
- emisja hałasu – poprzez instalację urządzeń emitujących hałas charakteryzujących się niskimi
parametrami mocy akustycznej,
- emisja zanieczyszczeń do powietrza – poprzez zastosowanie odpowiedniego reżimu
technologicznego;
- emisja ścieków – magazynowanie w szczelnych zbiornikach bezodpływowych.

115

Powyższe działania mają na celu zmniejszenie szkodliwego oddziaływania na środowisko
realizowanego przedsięwzięcia.

14. PORÓWNANIE PROPONOWANEJ TECHNOLOGII Z TECHNOLOGIĄ SPEŁNIAJĄCĄ WYMAGANIA, O
KTÓRYCH MOWA W ART. 143 USTAWY Z DNIA 27 KWIETNIA 2001 R. - PRAWO OCHRONY
ŚRODOWISKA
Planowana instalacja będzie spełniać wymagania nowoczesnej technologii, o czym świadczy poniższe
porównanie:
Wymagania art. 143 ustawy Prawo ochrony
środowiska

Technologia projektowanej instalacji

Stosowanie substancji o małym potencjale
zagrożeń

Inwestycja polegać będzie na chowie trzody
chlewnej i drobiu w obiektach inwentarskich do
tego dostosowanych. Nie przewiduje się
stosowania substancji mogących stwarzać
zagrożenie.

Efektywne wytwarzanie oraz wykorzystanie
energii

Procesy prowadzone będą w sposób optymalny,
zapewniający efektywne wykorzystanie
pobieranej energii.
Procesy prowadzone będą w sposób optymalny,
zapewniający efektywne wykorzystanie wody,
surowców, materiałów i paliw, tj.:
- zastosowanie kropelkowego systemu pojenia

Zapewnienie racjonalnego zużycia wody i innych
surowców oraz materiałów i paliw

- zużywanie wody tylko w wymaganych ilościach
- budynki inwentarskie wyposażone zostaną w
system sterowania procesami zużycia energii,
paliw, wody i pasz, zapewniającymi ich
racjonalne wykorzystanie.

Stosowanie technologii bezodpadowych i
małoodpadowych oraz możliwość odzysku
powstających odpadów

Obiekty hodowli trzody chlewnej są
przedsięwzięciami małoodpadowymi.
Wytwarzany w obiekcie nawóz naturalny będzie
wprowadzany do obiegu biologicznego poprzez
jego rolnicze wykorzystanie do nawożenia
użytków rolnych lub produkcji rolniczej.

Rodzaj, zasięg oraz wielkość emisji

Rodzaj i zasięg emisji powodowanych
eksploatacją planowanego przedsięwzięcia nie
będą powodować przekroczenia norm ochrony
środowiska poza granicą terenu własności
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inwestora oraz uciążliwości dla warunków życia
ludzi. Przewiduje się zastosowanie odpowiednich
rozwiązań ograniczających zasięg oddziaływania
przedsięwzięcia, dobranych adekwatnie do
wielkości obiektu i jego usytuowania.

Wykorzystywanie porównywalnych procesów i
metod, które zostały skutecznie zastosowane w
skali przemysłowej

Postęp naukowo-techniczny

Proponowane rozwiązania techniczne
przedsięwzięcia są adekwatne do rodzaju i skali
obiektów, uwarunkowań środowiskowych i
uzbrojenia terenu lokalizacji przedsięwzięcia w
urządzenia infrastruktury technicznej.
Przewidziana do zastosowania technologia
chowu trzody chlewnej i wyposażenie techniczne
obiektów przedsięwzięcia będą nowoczesne,
powszechnie stosowane w tego typu obiektach
w skali przemysłowej.
Rozwiązania techniczno-technologiczne
przedsięwzięcia spełnią wymagania w zakresie
Najlepszej Dostępnej Techniki /BAT/ dla
obiektów intensywnego chowu brojlerów
kurzych zawarte w Dokumencie BREF: Dokument
Referencyjny o najlepszych dostępnych
technikach dla intensywnego chowu drobiu i
świń.
Do budowy obiektów przedsięwzięcia stosowane
będą wyroby posiadające stosowne certyfikaty,
atesty i aprobaty techniczne właściwych
jednostek, stwierdzające ich dopuszczenie do
obrotu i stosowania.

16. DZIAŁANIA MINIMALIZUJĄCE WPŁYW PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO
W ramach planowanej inwestycji przewiduje się następujące działania minimalizujące (metody
ochrony środowiska) wpływ planowanego przedsięwzięcia na środowisko:
Faza budowy
Planowane są następujące rozwiązania chroniące środowisko w fazie budowy:
1. w zakresie gospodarki wodno-ściekowej:
•

wykonywanie prac w porze suchej, przy maksymalnie niskim poziomie wód podziemnych, w
przypadku pojawienia się wody w wykopach zostanie ona wypompowana na teren zielony
inwestycji, w celu zawrócenia z powrotem do obiegu naturalnego,
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•

korzystanie ze sprzętu i środków transportowych dobrej jakości, sprawnych, prawidłowo
utrzymanych

i

wyposażonych

-

pozwala

to

zminimalizować

(nawet

wykluczyć)

prawdopodobieństwo przedostania się produktów ropopochodnych do gruntu i wód,
•

na terenie placu budowy nie należy podejmować prac remontowych sprzętu,

•

racjonalne gospodarowanie odpadami powstającymi przy pracach budowlanych zgodnie z
obowiązującymi przepisami każdy rodzaj odpadów niebezpiecznych powinien być
gromadzony i przechowywany oddzielnie,

•

gromadzenie ścieków socjalno-bytowych w bezodpływowym zbiorniku w sanitariacie
przenośnym, a następnie usuwanie transportem asenizacyjnych do oczyszczalni ścieków.

2. W zakresie ochrony powietrza:
•

w porze suchej ograniczenie emisji pyłu poprzez zwilżanie nawierzchni terenu budowy,

•

podczas transportu materiałów budowlanych (przede wszystkim pylących) stosowanie
„przykryć” naczep.

3. W zakresie ochrony przed hałasem:
•

stosowanie sprzęt i urządzeń w dobrym stanie technicznym zgodnym z rozporządzeniem
Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń
używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do środowiska (Dz. U. Nr 263,
poz. 2202), gwarantujących dotrzymanie dopuszczalnych poziomów hałasu na terenach
podlegających ochronie prawnej przed hałasem,

•

stosowanie nowoczesnych maszyn o możliwie jak najniższym poziomie dźwięku,

•

prowadzenie prac w porze dziennej w godzinach od 6:00 do 22:00.

4. W zakresie gospodarki odpadami:
•

selektywne gromadzenie i przechowywanie rozdzielnie odpadów.

Faza eksploatacji
Planowane są następujące rozwiązania chroniące środowisko w fazie eksploatacji:
1. W zakresie korzystania z wód:
•

pobór wody z projektowanej studni, zainstalowanie wodomierzy;

•

zastosowanie systemu pojenia kropelkowego zapobiegającego rozlewaniu się wody, co
sprzyja zachowaniu higieny chowu oraz umożliwiających pobór wody w zależności od
potrzeb zwierząt;
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•

prowadzenie na bieżąco przeglądów instalacji wodociągowej pozwalających na szybkie
wykrycie ewentualnych nieszczelności;

•

czyszczenie pomieszczeń za pomocą myjki wysokociśnieniowej (oszczędność wody).

2. W zakresie odprowadzania ścieków:
•

odprowadzenie ścieków technologicznych do szczelnych zamkniętych zbiorników
bezodpływowych,

•

ograniczenie ilości powstających ścieków osiągnąć można jedynie poprzez ograniczenie
zużycia wody.

3. W zakresie ochrony powietrza:
•

utrzymywanie budynków chowu w czystości oraz zapewnienie odpowiedniej
temperatury i wilgotności wewnątrz budynków poprzez sprawny system wentylacji,

•

automaty

paszowe

zapewniające

optymalne

wykorzystanie

paszy,

w

celu

zminimalizowania ilości emitowanych do powietrza pyłów.
4. W zakresie gospodarki odpadami:
•

odpady wytwarzane w wyniku funkcjonowania obiektów magazynowane będą czasowo
w pomieszczeniach oraz w miejscach do tego celu przeznaczonych, odpowiednio
zabezpieczonych,

•

odpady zbierane będą selektywnie, ze wstępnym wyodrębnieniem odpadów nadających
się do odzysku, z zakazem ich wzajemnego mieszania, w tym również z odpadami innymi
niż niebezpieczne,

•

wytwarzane odpady przekazać do odzysku lub unieszkodliwienia uprawionym
podmiotom, posiadającym aktualne zezwolenie właściwego organu na prowadzenie
działalności w zakresie gospodarki odpadami

•

do magazynowania odpadów niebezpiecznych wydzielone zostanie pomieszczenie
magazynowe dla pojemników lub opakowań z odpadami, zgodnie z art. 63 ustawy o
odpadach

•

odpady komunalne odbierane będą przez firmę komunalną, posiadającą odpowiednie
zezwolenia.

•

wszystkie

etapy

chowu

będą

prowadzone

zgodnie

z

założonym

technologicznym, w celu zminimalizowania ilości powstających odpadów.
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reżimem

5. W zakresie ochrony przed hałasem:
• zainstalowanie urządzeń o niskim poziomie hałasu
• systematyczna kontrola stanu technicznego urządzeń, w celu wyeliminowanie
niesprawnych elementów mogących być źródłem zwiększonego hałasu.
Zapewnienie optymalnej temperatury, wilgotności powietrza, ochładzania i ruchu powietrza w
pomieszczeniach dla poszczególnych grup zwierząt pozwala uzyskać wysoką i dobrej jakości produkcję –
przez co np. można zminimalizować ilość padłych zwierząt, skrócić czas chowu, zużyć mniej energii, wody
itp.

16. WNIOSKI
Raport sporządzono w celu określenia zakresu i wielkości oddziaływania istniejącej instalacji na
środowisko.
Analiza inwestycji – budynków inwentarskich wraz z urządzeniami i niezbędną infrastrukturą
towarzyszącą wykazała, że rozwiązania techniczne są zgodne z obowiązującymi wymogami prawnymi
oraz aktualnym stanem wiedzy technicznej i zabezpieczą środowisko przed zanieczyszczeniem.
W trakcie opracowywania niniejszego raportu nie napotkano na trudności wynikające z niedostatków
techniki lub luk we współczesnej wiedzy.
Ocena wpływu obiektu na elementy środowiska:
Gleby
Z uwagi na umiejscowienie inwentarza wewnątrz budynku nie istnieje możliwość zanieczyszczenia
gleb (podłoże utwardzone i uszczelnione), ograniczony zostanie ewentualny wpływ na gleby.
Wody powierzchniowe
Z uwagi na umiejscowienie inwentarza wewnątrz budynku nie istnieje możliwość zanieczyszczenia
wód powierzchniowych (podłoże utwardzone i uszczelnione). Brak wpływu na wody powierzchniowe.
Wody podziemne
Pobór wody ze studni w ilości nie zagrażającej zasobom naturalnym. Uszczelnienia i utwardzenia
posadzki kurników i chlewni oraz zachowanie zasad Kodeksu Dobrej Praktyki Rolniczej oraz ustawy na
nawozach i nawożeniu w przypadku nawożenia pól obornikiem i gnojowicą pozwoli uniknąć wpływu
na wody podziemne. Brak negatywnego wpływu na wody podziemne.
Czystość powietrza
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Emisje zanieczyszczeń do powietrza ze źródeł zlokalizowanych na terenie kurników i chlewni nie będą
powodować przekroczeń dopuszczalnych stężeń substancji w powietrzu poza terenem należącym do
Inwestora.
Klimat akustyczny
Działalność źródeł hałasu nie będzie powodować uciążliwości dla terenów chronionych.
Gospodarka odpadami
Przedstawiony sposób postępowania z odpadami wytwarzanymi w wyniku eksploatacji obiektów nie
będzie powodować zagrożenia dla środowiska.
Szata roślinna
Realizacja obiektu nie wymaga usunięcia zieleni wysokiej. W rejonie realizowanej inwestycji nie
występują obiekty i obszary przyrodnicze objęte ochroną konserwatorską.
Brak wpływu na florę.
Świat zwierzęcy
W rejonie lokalizacji obiektu nie występują miejsca stałego pobytu czy żerowania zwierząt.
Brak wpływu na faunę.
Kopaliny
Brak kopalin użytecznych w rejonie lokalizacji obiektu.
18. USTANOWIENIE STREFY OGRANICZONEGO UŻYTKOWANIA
Biorąc pod uwagę charakter i skalę zamierzonego przedsięwzięcia uznać należy, iż w wyniku jego
realizacji nie będzie konieczności ustanawiania strefy ograniczonego użytkowania. Zgodnie z
wcześniejszą

analizą,

przy

założeniu

zastosowania

opisanych

rozwiązań

technicznych

i

organizacyjnych, nie będzie występowało ponadnormatywne oddziaływanie przedsięwzięcia na
środowisko.
19. PODSTAWA WYKONANIA DOKUMENTACJI
Planowana inwestycja realizowana będzie na działkach nr 464, 465, 466 do których inwestor posiada
tytuł prawny. Dokumentem potwierdzającym są wypisy z rejestru gruntów wydane przez Starostę
Powiatu Piotrkowskiego dnia 08-07-2013 (załącznik nr 3).
Przy sporządzaniu raportu oddziaływania na środowisko oparto się na następujących aktach
prawnych regulujących zakres korzystania przez przedsięwzięcie z poszczególnych elementów
środowiska i wymogi względem organów środowiska:
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•

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2001 Nr 62, poz. 627 z
późn. zm.);

•

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

•

Ustawa z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko (Dz. U. 2008 Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.);

•

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. 2001 Nr 115, poz. 1229 z późn. zm.);

•

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2004 Nr 92, poz. 880 z późn.
zm.);

•

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 1996
Nr 132, poz. 622 z późn. zm.);

•

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.
2003 Nr 80, poz. 717 z późn. zm.);

•

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

•

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

•

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2010 Nr 213, poz. 1397 z późn. zm.);

•

Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 kwietnia 2008 r. w sprawie
szczegółowego sposobu stosowania nawozów oraz prowadzenia szkoleń z zakresu ich
stosowania (Dz. U. Nr 80 poz.479 z późn. zm.);

•

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 września 2012 r. w sprawie dokonywania
oceny poziomów substancji w powietrzu (Dz. U. 2012 Nr 0, poz. 1032);

•

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości
odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. 2010 Nr 16, poz. 87);

•

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów
niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. 2012 Nr 0, poz. 1031);

•

Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U.2007 Nr 120, poz. 826 z późn. zm.);

•

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu
odpadów (Dz. U. 2001 Nr 112, poz. 1206);

•

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie wzorów
dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. 2010 Nr 249, poz. 1673);
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•

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia
przeciętnych norm zużycia wody (Dz. U. 2002 Nr 8, poz. 70);

•

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie rodzajów odpadów
lub ich ilości, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów oraz kategorii
małych i średnich przedsiębiorstw, które mogą prowadzić uproszczoną ewidencję odpadów
(Dz. U. 2001 Nr 152, poz. 1735);

•

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie listy rodzajów
odpadów, które posiadacz odpadów może przekazywać osobom fizycznym lub jednostkom
organizacyjnym, niebędącym przedsiębiorcami, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku (Dz.
U. 2006 Nr 75, poz. 527 z późn. zm.);

•

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 listopad 2005 r. rozporządzenie w sprawie
substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, których wprowadzanie w
ściekach przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych wymaga uzyskania pozwolenia
wodnoprawnego (Dz. U. 2005 Nr 229, poz. 1538 z późn. zm.);

•

Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji
obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do
urządzeń kanalizacyjnych (Dz. U. 2006 Nr 136, poz. 964);

•

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 styczeń 2011 r. w sprawie obszarów
specjalnej ochrony ptaków (Dz.U. 2011 Nr 25 poz. 133);

•

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 lipca 2002 r. w sprawie rodzajów instalacji
mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych
albo środowiska jako całości (Dz. U. 2002 Nr 122, poz. 1055);

•

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji,
których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz.U. 2010 Nr 130 poz. 880);

•

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie
wymagań i sposobu postępowania przy utrzymywaniu gatunków zwierząt gospodarskich, dla
których normy ochrony zostały określone w przepisach Unii Europejskiej (Dz. U. 2010 Nr 56,
poz. 344 z późn. zm.);

•

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych
wymagań, jakim powinny odpowiadać programy działań mających na celu ograniczenie
odpływu azotu ze źródeł rolniczych (Dz. U. 2003 Nr 4, poz. 44);

•

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 7 października 1997 r.
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle rolnicze i ich
usytuowanie (Dz. U. 1997 Nr 132 poz. 877 z późn. zm.);
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•

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2005 roku w sprawie szczegółowych
warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na dostosowanie gospodarstw rolnych do
standardów Unii Europejskiej objętej planem rozwoju obszarów wiejskich (Dz. U. 2005 Nr 17,
poz.142 zpóźn. zm.);

•

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 marca 2006 r. w sprawie odzysku lub
unieszkodliwiania odpadów poza instalacjami i urządzeniami (Dz.U. 2006 Nr 49 poz. 356);

•

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 z dnia 21 października
2009 r. określające przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia
zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, i uchylające rozporządzenie (WE) nr
1774/2002

(rozporządzenie

o

produktach

ubocznych

pochodzenia

zwierzęcego)

(Dz.U.UE.L.09.300.1 zpóźn. zm.).
•

Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie
należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji
szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. Nr 137, poz. 984 z późn. zm).

20. STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM
Przedmiotem raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko jest zamierzenie inwestycyjne
polegające na budowie dwóch budynków kurników brojlerów o obsadzie 30000 sztuk każdy (co
łącznie stanowi 240 DJP), budynku inwentarskiego – chlewni o obsadzie 1700 sztuk trzody chlewnej
(238 DJP) oraz budynku gospodarczego wraz z urządzeniami i niezbędną infrastrukturą techniczną.
Inwestycja przewidziana jest do realizacji na działkach nr ew. 464, 465, 466 w miejscowości Cieślin,
gmina Rozprza.

Inwestorem planowanego przedsięwzięcia jest:
Paweł i Dorota Sobala
Cieślin 3
97-340 Rozprza

Powierzchnia zabudowy każdego projektowanego budynku kurnika wyniesie ok. 2350 m2, a budynku
chlewni ok. 2300 m2. Powierzchnia budynku gospodarczego ok. 840 m2. Odchody pochodzące z
metabolizmu trzody chlewnej oraz ścieki powstałe w wyniku procesów technologicznych – mycia
pomieszczeń przebywania trzody chlewnej, gromadzone będą w szczelnym wewnętrznym zbiorniku o
pojemności ok. 4000 m3 znajdującym się pod budynkiem projektowanej chlewni oraz w rezerwowym
podziemnym zbiorniku o pojemności ok. 200 m3.
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Powstający w wyniku chowu obornik kurzy, po każdym cyklu będzie usuwany, a następnie
wykorzystywany rolniczo jako nawóz naturalny na polach inwestora bądź przekazywany okolicznym
rolnikom do wykorzystania indywidualnego (w zależności od potrzeb i możliwości zastosowania), z
zachowaniem zasad Ustawy z dnia 10 lipca 2007 roku o nawozach i nawożeniu oraz Kodeksu Dobrej
Praktyki Rolniczej. W okresie uniemożliwiającym rolnicze wykorzystanie odpadowa ściółka będzie
przekazywana do wykorzystania rolnikom indywidualnym do upraw szklarniowych, bądź firmom
specjalistycznym zajmującym się produkcją nawozów lub podłoża do uprawy grzybów. Ścieki
technologiczne powstające w wyniku mycia kurników będą gromadzone w szczelnym, zewnętrznym
zbiorniku podziemnym o pojemności ok. 40 m3 i wykorzystywane jako nawóz naturalny na polach
inwestora z zachowaniem warunków jakie należy spełnić przy rolniczym wykorzystaniu ścieków
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie
należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji
szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. Nr 137, poz. 984 z późn. zm).
Lokalizację inwestycji przedstawia załączona do raportu mapa poglądowa - załącznik nr 1.
Klasyfikacja przedsięwzięcia inwestycyjnego
Przedmiotowa inwestycja – „Budowa dwóch budynków kurników brojlerów, budynku inwentarskiego
(chlewni) oraz budynku gospodarczego wraz z urządzeniami i niezbędną infrastrukturą techniczną”
(projektowane kurniki i chlewnia będą miały łączną maksymalną obsadę 478 DJP), należy do
przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 51
Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsięwzięć mogących
znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 z późn. zm.), dla których sporządzenie
raportu oddziaływania na środowisko jest wymagane.
Zakres raportu powinien być zgodny z wymogami art. 66 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o
udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.).
Lokalizacja przedsięwzięcia
Projektowane zamierzenie inwestycyjne zrealizowane zostanie w miejscowości Cieślin, gm. Rozprza,
na działkach o numerze ewidencyjnym 464, 465, 466, obręb Wola Niechcicka Stara.
W bezpośrednim sąsiedztwie terenu, na którym realizowane będzie projektowane przedsięwzięcie
znajdują się:
- od północy – droga, a za nią zabudowa zagrodowa (należąca do inwestora),
- od południa – tereny rolne,
- od wschodu – tereny rolne i zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,
- od zachodu – tereny rolne oraz zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.
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Najbliższe zabudowania mieszkalne znajdują się w odległości ok. 150 m w kierunku północnowschodnim na działce 467/1 oraz w odległości ok. 165 m w kierunku północno-zachodnim na działce
463/2 od projektowanych budynków inwentarskich.
W strefie oddziaływania inwestycji nie występują:
−

parki narodowe

−

leśne kompleksy promocyjne

−

obszary ochrony uzdrowiskowej

−

obszary, na których znajdują się pomniki historii wpisane na „Listę dziedzictwa światowego”

−

obszary poddane ochronie na podstawie przepisów ustawy o ochronie przyrody nie
wyszczególnionych powyżej, tj. rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe i obszary
chronionego krajobrazu oraz ustawy o uzdrowiskach i lecznictwie uzdrowiskowym.

Teren działki nie podlega szkodom górniczym i ochronie konserwatorskiej, i leży poza
występowaniem stref wymagających szczególnej ochrony.
Stan istniejący
Całkowita powierzchnia działek, na których planowane jest przedsięwzięcie wynosi 4,259 ha.
Jest to teren o typowym wiejskim krajobrazie i nie charakteryzuje się szczególnymi walorami
krajobrazowymi ani przyrodniczymi. Teren bezpośrednio przeznaczony pod inwestycję nie jest
porośnięty roślinnością wysoką i nie koliduje z istniejącą infrastrukturą drogową. Teren objęty
planowanym zamierzeniem inwestycyjnym – działki nr ew. 464, 465, 466 – w chwili obecnej
wykorzystywane są w sposób rolniczy.
Zakres planowanego przedsięwzięcia
W wyniku realizacji planowanego przedsięwzięcia planuje się:
- budowę dwóch budynków inwentarskich – kurników, o pow. zabudowy ok. 2350 m2 każdy
(oznaczone 1A i 1B na mapie poglądowej stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszego opracowania),
- budowę budynku inwentarskiego – chlewni, o pow. zabudowy ok. 2300 m2 (oznaczone nr 2 na
mapie poglądowej stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszego opracowania),
-

budowę szczelnego, wewnętrznego zbiornika na gnojowicę o pojemności ok. 4000 m3 pod

budynkiem projektowanej chlewni,
- budowę szczelnego, podziemnego zbiornika (rezerwowego) na gnojowicę o pojemności ok. 200 m3
(oznaczone Z1 na mapie poglądowej stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszego opracowania),
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-

budowę szczelnego, podziemnego zbiornika na ścieki technologiczne z mycia kurników o

pojemności ok. 40 m3 (oznaczone nr Z2 na mapie poglądowej stanowiącej załącznik nr 2 do
niniejszego opracowania),
- budowę budynku gospodarczego, o pow. zabudowy ok. 840 m2 (oznaczone G na mapie poglądowej
stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszego opracowania),
- posadowienie 8 silosów paszowych o ładowności 6 x 22 Mg i 2 x 12,5 Mg z płytą betonową pod
silosami – przy każdym z kurników wykonana zostanie para silosów: mały i duży, przy chlewni
posadowione zostaną 4 duże silosy o ładowności ok. 22 Mg,
- posadowienie 6 zbiorników na gaz o pojemności ok. 6,7 m3 każdy – niezbędnych do nagrzewnic
gazowych do ogrzewania kurników (oznaczone nr 5 na mapie poglądowej stanowiącej załącznik nr 2
do niniejszego opracowania),
- budowę zbiornika ppoż. o pojemności ok. 200 m3 (oznaczone nr 4 na mapie poglądowej stanowiącej
załącznik nr 2 do niniejszego opracowania),
- budowę studni o wydajności do 10 m3/h i głębokości do 30 m, (oznaczone nr 3 na mapie
poglądowej stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszego opracowania),
- posadowienie dwóch zewnętrznych agregatów prądotwórczych - wykorzystywanych w sytuacjach
awaryjnych (oznaczone nr 6 na mapie poglądowej stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszego
opracowania),
- posadowienie kontenera na padłe sztuki (oznaczone K na mapie poglądowej stanowiącej załącznik
nr 2 do niniejszego opracowania),
- budowa najazdowej wagi samochodowej,
- wykonanie pasa zieleni izolacyjnej,
- wyposażenie budynków w niezbędną infrastrukturę techniczną oraz urządzenia.

Realizacja planowanych obiektów nie będzie wymagała:
- rozbiórki budynków i innych elementów infrastruktury,
- usunięcia roślinności wysokiej,
- przebudowy urządzeń melioracyjnych.
Wstępną koncepcję zagospodarowania terenu inwestycji przedstawia mapa poglądowa, stanowiąca
załącznik nr 2.
Dojazd do projektowanych obiektów odbywał się będzie poprzez zjazd z drogi gminnej na działkę o nr
ew. 464 i dalej projektowaną drogą wewnętrzną na działkę nr ew. 465 i 466.
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Charakterystyka technologiczna planowanych obiektów
c) kurniki
Planowane dwa budynki inwentarskie przeznaczone będą do intensywnego chowu brojlerów
kurzych. W poniższej tabeli przedstawiono zestawienie powierzchni projektowanych obiektów:
Powierzchnia

Powierzchnia użytkowa

zabudowy

chowu

Kurnik 1A

ok. 2350 m2

ok. 2200 m2

Kurnik 1B

ok. 2350 m2

ok. 2200 m2

Obiekt

Planowana jednorazowa obsada jednego kurnika przy wskaźnikach przeliczeniowych sztuk
rzeczywistych na duże jednostki przeliczeniowe (DJP) określonych z załącznika do Rozporządzenia
Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco
oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397) wyniesie:
Kategoria inwentarza

Obsada w sztukach

Przelicznik

Przeliczenie na DJP

Kury (brojlery)

30000

0,004

120

Łącznie obsada kurników wniesie 60000 sztuk brojlerów – 240 DJP.
Powierzchnie inwentarzowe budynku spełnią wymóg maksymalnego zagęszczenia obsady
wynoszącej dla kurcząt brojlerów 33 kg/m2, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju
Wsi z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie wymagań i sposobu postępowania przy utrzymywaniu
gatunków zwierząt gospodarskich, dla których normy ochrony zostały określone w przepisach Unii
Europejskiej (Dz. U. Nr 56, poz. 344 z późn. zm.). Zagęszczenie w projektowanych kurnikach wyniesie:

30000szt. ⋅ 2,5kg = 75000kg − (75000 * 5%) =

71250kg
= 32,39kg / m 2
2
2200m

gdzie: 2,5 kg – waga brojlerów,
Jako średni wskaźnik 5 % - średni wskaźnik padnięć; 2200 m2 – powierzchnia użytkowa chowu
kurnika;
Kurnik spełni wymagania § 34, 35 i 36 ww. rozporządzenia, przez co może utrzymywać wspomniane
zagęszczenie obsady ptaków. Zapewnienie inwentarzowi odpowiedniej powierzchni bytowej
zapewnia odpowiedni rozwój, stan zdrowia, jakość tuszki i dobrostan.
Projektowane kurniki pracować będą całodobowo. Chów będzie miał charakter ciągły, tj. obejmie
wzrost inwentarza od etapu pisklęcia do brojlera o średniej wadze ok. 2,5 kg. Chów prowadzony
będzie na ściółce, w budynku zamkniętym, bez dostępu do wybiegu (bez klatek).
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Jednodniowe

pisklęta

przywożone

będą

samochodem

i

rozładowywane

do

wcześniej

przygotowanego (zdezynfekowanego i ogrzanego) budynku kurnika. Odbiór zwierząt realizowany
będzie przez uprawnioną firmę na podstawie umowy.
Biorąc pod uwagę czas trwania pełnego etapu wzrostu na około 7 tygodni oraz czas czyszczenia i
dezynfekcji na 2-3 tygodnie, cykl trwa maks. 10 tygodni. Zatem w okresie jednego roku występuje 5
pełnych cykli.
Etapy technologiczne chowu brojlerów kształtować się będą zatem następująco:
-

przygotowanie budynków inwentarskich do chowu – rozłożenie ściółki, podgrzanie kubatury
budynków

-

przyjęcie piskląt

-

odchowanie brojlerów

-

ekspedycja brojlerów

-

usuwanie odpadowej ściółki z budynków inwentarskich i mycie posadzki

-

przerwa sanitarna – dezynfekcja budynków inwentarskich, naprawy oraz konserwacja
urządzeń i instalacji.

Po każdym etapie hodowli, czyszczeniu i konserwacji podlegać będą urządzenia. Sprawdzać się będzie
działanie wszelkiego rodzaju mechanizmów – wentylacja, urządzenia podające paszę i wodę,
oświetlenie, ogrzewanie. Bardzo dużą uwagę hodowca przykładał będzie do systemu wentylacji, gdyż
to ona decyduje o zapewnieniu optymalnego mikroklimatu w kurniku.

Pojenie drobiu
Do pojenia drobiu przewidziany jest system linii wodnych, rozmieszczonych wzdłuż budynku.
Projektowany jest system poideł smoczkowych podwieszanych, którego zaletą jest przede wszystkim
duży poziom czystości oraz mniejszy stopień zawilgocenia ściółki.
Zapotrzebowanie na wodę u różnych kategorii zwierząt wyznaczono na podstawie opracowania M.
Mihułki „Charakterystyka technologiczna hodowli drobiu i świń w Unii Europejskiej” wydanym przez
Ministerstwo Środowiska w 2003 r.
- pojenie: 7,75 l/szt./cykl · 30000 szt. = 232,5 m3/cykl · 5 cykli = 1162,5 m3/rok
- mycie kurnika: 0,002 m3/m2 · 2200 m2 = 4,4 m3/ cykl · 5 cykli = 22 m3/rok
Szacunkowe zapotrzebowanie na wodę wynosić będzie łącznie:
- pojenie ok. 1162,5 m3/rok · 2 budynki = 2325 m3/rok
- mycie ok. 22 m3/cykl · 2 budynki = 44 m3/rok
Łącznie ok. 2369 m3/rok.
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System wentylacji
Projektowane budynki inwentarskie (kurniki) wyposażone zostaną w system wentylacji:
•

mechanicznej, obejmującej: wentylatory kominowe np. firmy Big Dutchman o średnicy 910
mm – 8 sztuk na każdym z kurników, wydajność ok. 23 130 m3/h, wysokość wylotu 7 m,

•

oraz 4 wentylatory szczytowe na każdym z kurników np. firmy Big Dutchman o wydajności ok.
41 930 m3/h i o wymiarach 1380x1380 mm, środek wentylatora na wysokości 1,9 m, wylot
wentylatorów wyniesiony zostanie kanałem na wysokość 5 m (wylot o średnicy 1,3 m),

•

grawitacyjnej – nawiew w postaci wlotów powietrza w ścianach budynków.

Zadawanie paszy
Pasza zadawana będzie za pomocą linii paszowych rozmieszczonych wzdłuż każdego budynku, np.:
system FLUXX firmy Big Dutchman. Pasza na linie paszociągów podawana będzie z projektowanych
silosów paszowych automatycznie za pomocą podajników spiralnych.
Żywienie drobiu oparte będzie na pełnowartościowych gotowych mieszankach paszowych: np.:
Starter, Grower i Finisher, zadawanych w zależności od etapu chowu. Szacowane średnie
zapotrzebowanie na paszę, w projektowanych kurnikach, wyniesie (wg opracowania M. Mihułki
„Charakterystyka technologiczna hodowli drobiu i świń w Unii Europejskiej” oraz dokumentu
referencyjnego o Najlepszych Dostępnych Technikach dla Intensywnego Chowu Drobiu i Świń (str.
105 BREF)):
3,9 kg/ptak/cykl·30000 szt.·5 cykli = 585 Mg/rok · 2 budynki = 1170 Mg/rok

Silosy paszowe
Na potrzeby obu budynków kurników planowane jest posadowienie czterech silosów paszowych dwa
o ładowności 22 Mg każdy oraz dwa o ładowności 12,5 Mg każdy.

Ogrzewanie
Projektowane obiekty – każdy z kurników będzie ogrzewany za pomocą 6 nagrzewnic gazowych np.:
firmy Big Dutchman.

Czyszczenie obiektów kurników
Każdorazowo po zakończeniu cyklu budynki będą czyszczone, myte i dezynfekowane.
Czyszczenie obejmować będzie usunięcie obornika kurzego oraz zmiecenie pozostałości.
Mycie pomieszczeń inwentarskich odbywać się będzie za pomocą myjki ciśnieniowej, co pozwoli
zmniejszyć zużycie wody na ten cel. Pomieszczenia myte będą środkiem biodegradowalnym
umożliwiającym rolnicze zagospodarowanie powstałych ścieków technologicznych.
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Po myciu następuje kilkudniowa przerwa na dokładne osuszenie budynku, a następnie dezynfekcję.
Odkażanie prowadzone będzie metodą oprysku (rozpylenie środka dezynfekującego za pomocą
różnego typu opryskiwaczy) lub metodą zamgławiania.

Zatrudnienie
Do obsługi projektowanych obiektów nie planuje się zatrudnienia pracowników.

d) chlewnia
W ramach realizacji przedsięwzięcia planuje się budowę budynku inwentarskiego (chlewni)
przeznaczonego do bezściełowego utrzymywania trzody chlewnej (na pełnym ruszcie) w cyklu
otwartym oraz niezbędnej infrastruktury technicznej.
Chlewnia przeznaczona będzie dla maksymalnie 1700 sztuk trzody chlewnej od warchlaka do
tucznika, co odpowiada 238 DJP.
W budynku zastosowana zostanie segmentowa budowa. Wydzielone zostaną komory i korytarz
technologiczny. Korytarz technologiczny wykonany będzie w sposób bezkolizyjny, zapewniający
prawidłowe zasiedlanie i użytkowanie budynku.
Powierzchnia użytkowa, przeznaczona do utrzymania zwierząt będzie wynosiła ok. 2000 m2.
Powierzchnia części inwentarzowej planowanego obiektu inwentarskiego spełni wymóg minimalnego
wskaźnika powierzchni, co najmniej 1,0 m2 na sztukę tucznika powyżej 120 kg zgodnie z
Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 września 2010 r. w sprawie wymagań i
sposobu postępowania przy utrzymywaniu gatunków zwierząt gospodarskich, dla których normy
ochrony zostały określone w przepisach Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 171, poz. 1157).
Planowany obiekt inwentarski wyposażony zostanie w następujące instalacje:
-

wodną – instalacja wodna doprowadzona zostanie z projektowanej studni, jako alternatywę
w razie awarii inwestor przewiduje korzystanie z wodociągu,

-

elektryczną,

-

grawitacyjną wentylację nawiewno – wywiewną w postaci okien i drzwi,

-

mechaniczną wentylację wywiewną – 8 sztuk wentylatorów kominowych np. firmy Big
Dutchman o średnicy 910 mm, wydajność ok. 23 130 m3/h, wysokość wylotu 5 m,

-

oświetleniową.

W budynku inwentarskim zastosowany zostanie bezściełowy system utrzymania trzody. Posadzka
legowisk segmentów wykonana zostanie z rusztu betonowego do odprowadzania gnojowicy do
wewnętrznego zbiornika, usytuowanego w części podziemnej, pod segmentami budynku oraz do
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rezerwowego zbiornika znajdującego się obok budynku inwentarskiego. Gnojowica ze zbiorników
będzie wybierana beczkowozem bezpośrednio do nawożenia użytków rolnych.
Właściwa wentylacja chlewni to dostarczanie i przemieszczanie powietrza w niezbędnej ilości, z
właściwą prędkością tak aby osiągnąć pożądaną temperaturę, wilgotność, minimalne stężenie gazów
szkodliwych oraz inne parametry powietrza i mikroklimatu zapewniające optymalne warunki hodowli
zwierząt.
Zestawienie mechanicznych urządzeń wentylacyjnych planowanych do zastosowania w
projektowanym budynku chlewni:

Rzeczywisty
Ilość
Rodzaj
budynku

wentylatorów

Średnica

Wydajność

poziom mocy

Wysokość m

[mm]

[m3/h]

akustycznej

[n.p.t.]

[szt.]
[dB]
Chlewnia
8

910

23130

82

5

projektowana

Wewnętrzny zbiornik na gnojowicę
W budynku inwentarskim zastosowany zostanie bezściełowy system utrzymania trzody. Posadzka
komór wykonana zostanie z rusztu betonowego do odprowadzania gnojowicy do wewnętrznego
zbiornika magazynowego, usytuowanego w części podziemnej, pod komorami budynku. Pojemność
zbiornika około 4000 m3. Jako zbiornik rezerwowy przewiduje się budowę zewnętrznego,
podziemnego zbiornika na gnojowicę o pojemności około 200 m3. Aby uniknąć wycieku gnojowicy do
środowiska gruntowo – wodnego dno oraz ściany zbiorników będą w pełni wodoszczelne.
Gnojowica ze zbiorników będzie wybierana beczkowozem bezpośrednio do nawożenia użytków
rolnych.
Odprowadzanie gazów ze zbiorników poprzez dachowe wentylatory mechaniczne części
inwentarzowej budynku. Gnojowica z komór zbiorników będzie wybierana wozem asenizacyjnym
poprzez zamykane korkami króćce w ścianie budynku bezpośrednio do nawożenia użytków rolnych.
Usytuowanie planowanych zbiorników na gnojowicę spełni wymóg zachowania wymaganych
odległości określonych przez Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 czerwca
2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać
budowle rolnicze i ich usytuowanie (Dz.U. 2009 nr 108 poz. 907).
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Silosy paszowe
Na potrzeby chlewni planowane jest posadowienie czterech silosów paszowych o ładowności 22 Mg
każdy.
Pomieszczenie na padlinę
Zwierzęta padłe lub ubite z konieczności będą umieszczane poza obszarem planowanego budynku
inwentarskiego. Do tego celu zostanie posadowiony kontener (oznaczony symbolem K na załączniku
nr 2). Sposób przechowywania zwierząt padłych i ubitych z konieczności oparty będzie o
magazynowanie padliny w specjalnych workach foliowych, w pojemniku dostarczanym przez
specjalistyczna firmę. Padłe zwierzęta na telefoniczne zgłoszenie inwestora będą odbierane
transportem specjalistycznym i będą przewożone do miejsc ich utylizacji. Usuwanie padliny odbywać
się będzie możliwie jak najszybciej od momentu zgłoszenia (nie dłużej niż w ciągu 24 godzin w
sezonie letnim i 48 godzin w sezonie zimowym).
Technologia chowu trzody chlewnej
Projektowany budynek inwentarski – chlewnia – będzie obiektem w systemie bezściełowego
utrzymania zwierząt na pełnym ruszcie w cyklu otwartym. Budynek przeznaczony będzie do chowu
trzody chlewnej od fazy warchlaka do fazy tucznika.
Maksymalna, jednorazowa obsada trzody chlewnej w planowanym do wybudowania obiekcie, przy
wskaźnikach przeliczeniowych sztuk rzeczywistych na duże jednostki przeliczeniowe (DJP)
określonych w Załączniku do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko wyniesie 238 DJP.
Hodowla trzody chlewnej prowadzona będzie w cyklu otwartym i obejmować będzie następujące
etapy technologiczne:
8. nabycie warchlaków o wadze około 20 kg
9. odchowanie warchlaków do wagi około 50 kg,
10. tuczenie do wagi około 120 kg,
11. ekspedycja tuczników,
12. czyszczenie zbiorników wewnętrznych,
13. dezynfekcja pomieszczeń inwentarskich,
14. naprawy i konserwacja sprzętu.
Cykl produkcyjny rozpoczynał się będzie od przyjęcia prosiąt odsadzonych o wadze około 20 kg z
chlewni zewnętrznych. Przyjęte prosięta będą umieszczane w wolnych kojcach. Pierwsza faza cyklu
chowu obejmuje odchowanie warchlaków przez około 60 dni do osiągnięcia wagi około 50 - 60 kg.
Końcowa faza cyklu chowu polega na tuczeniu przez około 55 dni do osiągnięcia wagi tuczników
około 120 kg. Po osiągnięciu założonej wagi zwierzęta będą sprzedawane, a przez okres 5 dni w
komorach przeprowadzać się będzie zabiegi mycia i dezynfekcji oraz napraw i konserwacji sprzętu.
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Czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń dla świń ograniczy ryzyko strat powodowanych chorobami
zakaźnymi atakującymi stado. Utrzymanie pomieszczeń dla zwierząt w sterylnej czystości jest
praktycznie niemożliwe, jednak skuteczne czyszczenie i dezynfekcja mogą ograniczyć ilość
niebezpiecznych zarazków do poziomu, który nie wpłynie szkodliwie na produkcyjność i dobrostan
świń.
W celu uzyskania pożądanych efektów kojce przed czyszczeniem będą spryskiwane wodą, która
rozmiękczy pozostałe do usunięcia nieczystości. Mycie odbywać się będzie przy pomocy
wysokociśnieniowego urządzenia myjącego. Na zabieg mycia przewiduje się 3 dni. Celem działania
całego systemu oczyszczania i odkażania jest niedopuszczenie do przeniesienia się zakażenia z
jednego cyklu produkcyjnego na drugi. Gruntowna dezynfekcja określonych pomieszczeń chlewni
będzie możliwa dzięki zastosowaniu zasady utrzymania zwierząt „całe pomieszczenie puste, całe
pomieszczenie pełne"
Łączna przewidywana ilość wykorzystywanych surowców i energii dla projektowanego budynku
chlewni i kurników
Chlewnia

2 kurniki

RAZEM

Woda

4156,5 m3/rok

2369 m3/rok

6525,5 m3/rok

Energia elektryczna

157250 kWh/rok

9114 kWh/rok

166364 kWh/rok

Pasza

1458,6 Mg/rok

1170 Mg/rok

2628,6 Mg/rok

Analiza inwestycji – budynków inwentarskich wraz z urządzeniami i niezbędną infrastrukturą
towarzyszącą wykazała, że rozwiązania techniczne są zgodne z obowiązującymi wymogami prawnymi
oraz aktualnym stanem wiedzy technicznej i zabezpieczą środowisko przed zanieczyszczeniem.
W trakcie opracowywania niniejszego raportu nie napotkano na trudności wynikające z niedostatków
techniki lub luk we współczesnej wiedzy.
Reasumując można stwierdzić, że na działkach nr ew. 464, 465, 466 w miejscowości Cieślin, gmina
Rozprza może być zlokalizowane zamierzenie inwestycyjne polegające na „Budowie dwóch
budynków kurników brojlerów, budynku inwentarskiego (chlewni) oraz budynku gospodarczego
wraz z urządzeniami i niezbędną infrastrukturą techniczną”, pod warunkiem wykonania
zabezpieczeń wyszczególnionych w niniejszym „Raporcie oceny oddziaływania na środowisko…”.
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