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Wstęp  

1.1.  Podstawa opracowania. 

  

Planowane przedsięwzięcie dotyczy legalizacji istniejącej instalacji do chowu zwierząt 

(bydła opasowego) w liczbie 1806,9 dużych jednostek przeliczeniowych inwentarza, 

kwalifikowanej zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 51 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 

listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 

środowisko jako przedsięwzięcie mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko. 

Zgodnie z art. 49 ust. 4a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,  postępowanie 

legalizacyjne winno byc  poprzedzone uzyskaniem decyzji o s rodowiskowych 

uwarunkowaniach przedsięwzięcia, jez eli przepisy  ustawy o udostępnianiu informacji 

o s rodowisku stanowią w ten sposo b. Poniewaz  zgodnie z przywołaną ustawą, 

przedmiotowe przedsięwzięcie zaliczane jest do przedsięwzięc  mogących znacząco 

oddziaływac  na s rodowisko, konieczne jest na wstępie przeprowadzenie oceny 

oddziaływania na s rodowisko. 

 

Celem niniejszego opracowania jest okres lenie stopnia oddziaływania na s rodowiska 

przedsięwzięcia, sformułowanie wniosko w, kto re pozwolą na oszacowanie zagroz en , 

jakie stanowic  moz e dla s rodowiska oraz podanie propozycji minimalizacji tych 

zagroz en .  

W raporcie zidentyfikowano i oceniono wpływ przedsięwzięcia, zamierzonego przez 

Inwestora, na biotyczne i abiotyczne składowe s rodowiska przyrodniczego, ze 

szczego lnym uwzględnieniem oddziaływania na ludzi oraz na zabytki chronione na 

etapie budowy, eksploatacji oraz ewentualnej likwidacji przedsięwzięcia.  
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1.2.  Przedmiot i zakres opracowania. 

  

Raport oddziaływania przedsięwzięcia na s rodowisko sporządza się w oparciu  

o przepisy ustawy z dnia 3 paz dziernika 2008 r. o udostępnieniu informacji  

o s rodowisku i jego ochronie, udziale społeczen stwa w ochronie s rodowiska oraz  

o ocenach oddziaływania na s rodowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353).   

Raport sporządza się dla inwestycji wyszczego lnionych w rozporządzeniu Rady 

Ministro w z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięc  mogących znacząco 

oddziaływac  na s rodowisko ( Dz. U. Nr 213 poz. 1397 z po z niejszymi zmianami) jako 

przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływac  na s rodowisko. 

Zgodnie z § 2 ust. 1 pkt. 51 – Rozporządzenia Rady Ministro w z dnia 9 listopada 2010 r. 

w sprawie przedsięwzięc  mogących znacząco oddziaływac  na s rodowisko (Dz. U. Nr 213 

poz. 1397 z po z niejszymi zmianami) – instalacja do chowu zwierząt o liczbie powyz ej 

210 DJP kwalifikuje się jako przedsięwzięcie mogące znacząco oddziaływac  na 

s rodowisko, dla kto rego sporządzenie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na 

s rodowisko jest wymagane.  
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Sporządzenie raportu oddziaływania na środowisko opiera się o akty prawne 

regulujące poszczególne dziedziny ochrony środowiska, do których należą: 

❖ USTAWY: 

o Ustawa z dnia 3 paz dziernika 2008 r. o udostępnieniu informacji o s rodowisku i 

jego ochronie, udziale społecznos ci w ochronie s rodowiska oraz o ocenach 

oddziaływania na s rodowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353), 

o Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony s rodowiska (Dz. U. z 2013 r., 

poz. 1232 z po z niejszymi zmianami),tekst  jednolity z 19 kwietnia 2016r 

(Dz.U.2016 poz. 672) 

o Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz. U. z 2012 r.,, poz. 647 z po z niejszym zmianami), (Dz.U. 2016, 

poz.778) 

o Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytko w i opiece nad zabytkami  

(Dz. U. z 2014 r, poz. 1446),  

o Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z 

po z niejszymi zmianami), 

o Ustawa z dnia 13 wrzes nia 1996 r. o utrzymaniu czystos ci i porządku w gminach 

(Dz. U. z 2016 r., poz. 250), 

o Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r., poz. 627 

z po z niejszymi zmianami), 

o Ustawa z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie ros lin (Dz. U. z 2014 r., poz. 621 z 

po z niejszymi zmianami), 

o Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r., poz. 856), 

o Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015, poz. 469), 

o Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie grunto w rolnych i les nych (Dz. U. z 2013 

r., poz. 1205 z po z niejszymi zmianami), 

o Ustawa z dnia 28 wrzes nia 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2014 r. Nr 12 poz. 1153), 

o Ustawa z dnia 6 lipca 2001 r. o zachowaniu narodowego charakteru 

strategicznych zasobo w naturalnych kraju (Dz. U. Nr 97 poz. 1051 z po z niejszymi 

zmianami), 

o Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r., poz. 

1059), 

o Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i go rnicze (Dz. U. z 2014 r., 

poz. 613 z  po z niejszymi zmianami), 
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o Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w s rodowisku i ich 

naprawie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1789), 

o Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zuboz ających warstwę ozonową 

oraz o niekto rych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. z 2015 r., poz. 881), 

o Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami 

opakowaniowymi (Dz. U. z 2016 r., poz. 1863), 

o Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorco w w zakresie 

gospodarowania niekto rymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie 

depozytowej (Dz. U. z 2014 r., poz. 1413), 

o Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach  

i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz gminach uzdrowiskowych (Dz. U. z 

2012 r., poz. 651 z po z niejszymi zmianami),  

o Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorczym zaopatrzeniu w wodę i zbiorczym 

odprowadzeniu s cieko w (Dz. U. z 2015 r., poz. 139),  

o Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2016, poz. 1987),  

o Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. Nr 2016, 

poz. 1803),  

o Ustawa z dnia 11 wrzes nia 2015 r. o zuz ytym sprzęcie elektrycznym  

i elektronicznym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1688 z po z niejszymi zmianami),  

 

❖ ROZPORZĄDZENIA RADY MINISTRÓW: 

o Rozporządzenie Rady Ministro w z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie 

przedsięwzięc  mogących znacząco oddziaływac  na s rodowisko (Dz. U. Nr 2016, 

poz. 71), 

 

 

❖ ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ŚRODOWISKA: 

o Rozporządzenie Ministra Ś rodowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie 

wartos ci odniesienia dla niekto rych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 16, poz. 

87), 

o Rozporządzenie Ministra Ś rodowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie 

poziomo w niekto rych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2012 r., poz. 1031), 
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o Rozporządzenie Ministra Ś rodowiska z dnia 13 wrzes nia 2012 r. w sprawie 

dokonywania oceny poziomo w substancji w powietrzu (Dz. U. z 2012 r., poz. 

1032),  

o Rozporządzenie Ministra Ś rodowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie 

rodzajo w instalacji mogących powodowac  znaczne zanieczyszczenie 

poszczego lnych elemento w przyrodniczych albo s rodowiska jako całos ci (Dz. U. 

z 2014 r., poz. 1169),  

o Rozporządzenie Ministra Ś rodowiska z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie 

standardo w emisyjnych dla niekto rych rodzajo w instalacji, z ro deł spalania paliw 

oraz urządzen  spalania lub wspo łspalania odpado w (Dz. U. z 2014 r., poz. 1546 z 

po z niejszymi zmianami), 

o Rozporządzenie Ministra Ś rodowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie 

przypadko w, w kto rych wprowadzanie gazo w lub pyło w do powietrza z instalacji 

nie wymaga pozwolenia (Dz. U. Nr 130, poz. 881), 

o Rozporządzenie Ministra Ś rodowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajo w 

instalacji, kto rych eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz. U. Nr 130, poz. 880), 

o Rozporządzenie Ministra Ś rodowiska z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie 

rodzajo w wyniko w pomiaro w prowadzonych w związku z eksploatacją instalacji 

lub urządzenia i innych danych oraz terminu i sposobo w ich prezentacji (Dz. U. 

Nr 215, poz. 1366), 

o Rozporządzenie Ministra Ś rodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie 

dopuszczalnych poziomo w hałasu w s rodowisku (Dz. U. z 2014 r., poz.112), 

o Rozporządzenie Ministra Ś rodowiska z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie 

ustalenia wartos ci wskaz nika L DWN (Dz. U. Nr 215, poz. 1414), 

o Rozporządzenie Ministra Ś rodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie 

warunko w, jakie nalez y spełniac  przy wprowadzaniu s cieko w do wo d lub do 

ziemi, oraz w sprawie substancji szczego lnie szkodliwych dla s rodowiska 

wodnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 1800),  

o Rozporządzenie Ministra Ś rodowiska z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie 

dopuszczalnych mas substancji, kto re mogą byc  odprowadzane w s ciekach 

przemysłowych (Dz. U. Nr 180, poz. 1867), 

o Rozporządzenie Ministra Ś rodowiska z dnia 10 listopada 2005 r. w sprawie 

substancji szczego lnie szkodliwych dla s rodowiska wodnego, kto rych 

wprowadzenie w s ciekach przemysłowych do urządzen  kanalizacyjnych wymaga 
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uzyskania pozwolenia wodnoprawnego (Dz. U. Nr 233, poz. 1988 z po z niejszymi 

zmianami),  

o Rozporządzenie Ministra Ś rodowiska z dnia 27 listopada 2002 r. w sprawie 

wymagan , jakim powinny odpowiadac  wody powierzchniowe wykorzystywane 

do zaopatrzenia ludnos ci w wodę przeznaczoną do spoz ycia (Dz. U. Nr 204, poz. 

1728),  

o Rozporządzenie Ministra Ś rodowiska z dnia 4 listopada 2002 r. w sprawie 

wymagan , jakim powinny odpowiadac  wody s ro dlądowe będące s rodowiskiem 

z ycia ryb w warunkach naturalnych (Dz. U. Nr 176, poz. 1455),  

o Rozporządzenie Ministra Ś rodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie 

katalogu odpado w (Dz. U. z 2014 r., poz. 1923),  

o Rozporządzenie Ministra Ś rodowiska z dnia 13 wrzes nia 2012 r. w sprawie 

dokonywania oceny poziomo w substancji w powietrzu (Dz. U. z 2012 r., poz. 

1032),  

o Rozporządzenie Ministra Ś rodowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie 

rodzajo w instalacji mogących powodowac  znaczne zanieczyszczenie 

poszczego lnych elemento w przyrodniczych albo s rodowiska jako całos ci (Dz. U. 

z 2014 r., poz. 1169),  

o Rozporządzenie Ministra Ś rodowiska z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie 

standardo w emisyjnych dla niekto rych rodzajo w instalacji, z ro deł spalania paliw 

oraz urządzen  spalania lub wspo łspalania odpado w (Dz. U. z 2014 r., poz. 1546 z 

po z niejszymi zmianami),  

o Rozporządzenie Ministra Ś rodowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie 

przypadko w, w kto rych wprowadzanie gazo w lub pyło w do powietrza z instalacji 

nie wymaga pozwolenia (Dz. U. Nr 130, poz. 881),  

o Rozporządzenie Ministra Ś rodowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajo w 

instalacji, kto rych eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz. U. Nr 130, poz. 880),  

o Rozporządzenie Ministra Ś rodowiska z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie 

rodzajo w wyniko w pomiaro w prowadzonych w związku z eksploatacją instalacji 

lub urządzenia i innych danych oraz terminu i sposobo w ich prezentacji (Dz. U. 

Nr 215, poz. 1366),  

o Rozporządzenie Ministra Ś rodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie 

dopuszczalnych poziomo w hałasu w s rodowisku (Dz. U. z 2014 r., poz.112), 

o Rozporządzenie Ministra Ś rodowiska z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie 

ustalenia wartos ci wskaz nika L DWN  (Dz. U. Nr 215, poz. 1414), 
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o Rozporządzenie Ministra Ś rodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie 

warunko w, jakie nalez y spełniac  przy wprowadzaniu s cieko w do wo d lub do 

ziemi, oraz w sprawie substancji szczego lnie szkodliwych dla s rodowiska 

wodnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 1800),  

o Rozporządzenie Ministra Ś rodowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie 

wzoro w dokumento w stosowanych na potrzeby ewidencji odpado w (Dz. U. z 

2014 r., poz. 1973),  

o Rozporządzenie Ministra Ś rodowiska z dnia 30 paz dziernika 2003 r. w sprawie 

dopuszczalnych poziomo w po l elektromagnetycznych w s rodowisku oraz 

sposobo w sprawdzania dotrzymania tych warunko w (Dz. U. Nr 192 poz. 1883), 

o Rozporządzenie Ministra Ś rodowiska z dnia 30 paz dziernika 2014 r. w sprawie 

wymagan  w zakresie prowadzenia pomiaro w wielkos ci emisji oraz pomiaro w 

ilos ci pobranej wody (Dz. U. Nr 2014, poz. 1542),  

 

❖ ROZPORZĄDEZNIA MINISTRA INFRASTRUKTURY: 

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

okres lenia przeciętnych norm zuz ycia wody (Dz. U. Nr 8, poz. 70),  

 

❖ ROZPORZĄDEZNIA MINISTRA BUDOWNICTWA: 

o Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie 

sposobu realizacji obowiązko w dostawco w s cieko w przemysłowych oraz 

warunko w wprowadzania s cieko w do urządzen  kanalizacyjnych (Dz. U. Nr 136, 

poz. 964),  

 

Przy opracowaniu niniejszego raportu skorzystano także z informacji zawartych 

m. in. w następujących materiałach:  

• Śtrona internetowa serwisu Europejskiej Śieci Ekologicznej Natura 2000: 

  http://natura2000.mos.gov.pl/natura2000/index.php  

• Śtrona internetowa Gło wnego Urzędu Geodezji i Kartografii w Warszawie: 

  http://www.gugik.gov.pl  

• Śtrona internetowa: 
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  http://maps.geoportal.gov.pl/webclient  

• Śtrona internetowa Regionalnego Dyrektora Ochrony Ś rodowiska we 
Wrocławiu: 

  http://www.wroclaw.rdos.gov.pl   

• Śtrona internetowa Regionalnego Dyrektora Ochrony Ś rodowiska w Poznaniu: 

  http://www.poznan.rdos.gov.pl   
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1.3.  Metody prognozowania skutków środowiskowych planowanego 
przedsięwzięcia przyjęte w opracowaniu karty.  

 

Badania mające na celu okres lenie wpływu planowanego przedsięwzięcia  

na s rodowisko na terenie działki o nr ewidencyjnym 379/4, 380/14 w m. Wygoda, 

gmina Borek Wlkp. składały się z kilku zasadniczych częs ci.   

Pierwszym etapem były prace kameralne, polegające na zebraniu dostępnych danych 

projektowych, danych statystycznych, opracowan  specjalistycznych oraz materiało w 

konferencyjnych i kartograficznych, pozyskanych:  

• od Inwestora, 

• w Wojewo dzkim Inspektoracie Ochrony Ś rodowiska w Poznaniu, 

• w Centralnym Os rodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w 

Warszawie, 

• ze stron internetowych – w szczego lnos ci ze strony serwisu Europejskiej Śieci 

Ekologicznej Natura 2000 

http://natura2000.mos.gov.pl/natura2000/index.php) oraz 

http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/ 

Analiza zebranych informacji, dla potrzeb kto rej zastosowano matematyczno-

statystyczne i kartometryczne metody badan , umoz liwiła wstępne poznanie s rodowiska 

geograficznego badanego obszaru.  

Drugi etap stanowiła wizja lokalna podczas kto rej dokonano kartowania terenowego  

w celu weryfikacji i aktualizacji zebranych wczes niej materiało w informacyjno-

kartograficznych. 

Na tym etapie zidentyfikowano takz e rzeczywiste i negatywne oddziaływanie inwestycji 

na s rodowisko geograficzne. 

Do oceny wpływu uciąz liwos ci planowanej inwestycji na zanieczyszczenie powietrza 

poprzez emisję zanieczyszczen  posłuz ono się referencyjnymi metodami modelowania 

poziomo w substancji w powietrzu, i zastosowano program komputerowy OPA03 oparty 

o rozporządzenie Ministra Ś rodowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartos ci 

odniesienia dla niekto rych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 16 poz. 87), w kto rym 

okres lone są referencyjne metodyki modelowania poziomo w substancji w powietrzu.  

http://natura2000.mos.gov.pl/natura2000/index.php
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Oceny wpływu przedsięwzięcia na klimat akustyczny dokonano za pomocą symulacji 

komputerowej wykorzystując do tego profesjonalny program komputowy ŚoundPLAN 

7.4.  

Metodyka obliczen  rozprzestrzeniania zanieczyszczen  i emisji hałasu została 

szczego łowo opisana w oddzielnym punkcie niniejszego opracowania.  
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OPIŚ PLANOWANEGO PRZEDŚIĘWZIĘCIA 

2.1.  Charakterystyka całego przedsięwzięcia i warunki wykorzystania terenu.  

2.1.1.  Stan formalno-prawny.  

 

Teren fermy stanowią działki nr 380/14 i 379/4 w miejscowos ci Wygoda, gmina Borek 

Wlkp., obr. Zalesie, ark. 0017 o łącznej powierzchni 2,6733 ha.  

Powierzchnia uz ytkowa obiekto w inwentarskich wynosi: 7 600,22 m2 

                                                     

Inwestor planowanego przedsięwzięcia: 

BIOAGRA ŚA 
ul. Połczyńska 97A, 
01-303 Warszawa 

NIP 527-244- 56-87 

REGON 015820786 

KRŚ 0000218705 

Obszar fermy oraz tereny w najbliz szym sąsiedztwie nie są objęte zapisami 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Wg stanu faktycznego 

najbliz sze tereny wymagające ochrony akustycznej znajdują się po południowej oraz 

wschodniej stronie zakładu. Od strony południowej bezpos rednio za ulicą znajduje się 

pojedyncza zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, a w dalszej odległos ci 

zlokalizowane są budynki wielorodzinne – bloki. Po stronie wschodniej zlokalizowane 

są tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.   
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Ryc. 1. Usytuowanie fermy względem najbliższych terenów.  
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2.1.2.  Faza przed realizacją przedsięwzięcia. 

  

Obiekt stanowi nieruchomos c  gruntowa 2,6733 ha zabudowana czterema budynkami 

produkcji rolnej o łącznej powierzchni uz ytkowej 7 600,22 m2.  

Obiekty znajdują się na działkach o numerach 380/14 i 379/4 o powierzchni 

odpowiednio 0,7518 ha oraz 1,9215 ha.  

Gmina Borek Wlkp. nie posiada planu zagospodarowania przestrzennego. 

Przeznaczenie nieruchomos ci ustalono na podstawie Śtudium uwarunkowan  i 

Kierunko w Zagospodarowania Przestrzennego zatwierdzonego Uchwałą Nr 

XXXVI/270/2009 Rady Miejskiej Borku Wielkopolskiego z dnia 29.11.2009 r., w kto rym 

tereny przedmiotowych działek zostały oznaczone jako treny istniejącej i potencjalnej 

lokalizacji obiekto w zorganizowanej działalnos ci gospodarczej. 

Istniejące na terenie obu działek budynki to: 

1. Budynek nr 1. 

- powierzchnia zabudowy; 2 211,84 m2 

- powierzchnia uz ytkowa: 2 150,09 m2. 

2. Budynek nr 2. 

- powierzchnia zabudowy; 2 665,44 m2 

- powierzchnia uz ytkowa: 2 593,19 m2. 

Budynek nr 1 i 2 stanowią obory do chowu bydła na głębokiej s cio łce. 

3. Budynek nr 3. 

- powierzchnia zabudowy; 2 211,84 m2 

- powierzchnia uz ytkowa: 2 150,09 m2. 

4. Budynek nr 4. 

- powierzchnia zabudowy; 2 946,24 m2 
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- powierzchnia uz ytkowa: 2 856,90 m2. 

Budynek nr 3 i 4 stanowią obory do chowu bydła na rusztach. 

Na trenie obiektu znajduje się ro wniez  silos o powierzchni 6 600 m2. 

Place manewrowe i parkingi są utwardzone nawierzchnią betonową o powierzchni 

3 000 m2, a teren biologicznie czynny to zielen  niska. Infrastruktura techniczna to: 

przyłącze elektryczne, wodociągowe.  

Bezpos rednie otoczenie przedmiotowego terenu stanowią: 

• od południa: bezpos rednio droga, następnie teren zabudowy mieszkaniowej, 

• od wschodu: tereny sąsiedniej fermy bydła 

• od po łnocy: tereny zielone upraw rolniczych, brak zabudowy mieszkaniowej, 

• od zachodu: tereny upraw rolniczych. 

W zasięgu dziesięciokrotnej wysokos ci najwyz szego emitora instalacji (10h=60m),  

a więc w obszarze bezpos redniego oddziaływania zakładu na powietrze atmosferyczne, 

nie znajduje się zabudowa mieszkaniowa, brak ro wniez  obszaro w parko w narodowych 

i obszaro w ochrony uzdrowiskowej, obszaro w sieci NATURA 2000, obiekto w 

zabytkowych i archeologicznych podlegających ochronie konserwatorskiej. 
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2.1.3.  Faza realizacji przedsięwzięcia. 

  

Ocena oddziaływania przedsięwzięcia na s rodowisko w postępowaniu w sprawie 

legalizacji obiektu jest szczego lnym trybem postępowan  w obszarze ustawy  

o udostępnianiu informacji o s rodowisku, stąd wymogi dotyczące zawartos ci raportu 

nalez y stosowac  odpowiednio. 

Faza realizacji przedsięwzięcia będzie polegała wyłącznie na jego zalegalizowaniu. Nie 

zostaną dokonane z adne zmiany fizyczne i techniczne na terenie obiektu. 

 

2.1.4.  Faza eksploatacji przedsięwzięcia.  

 

Faza eksploatacji przedsięwzięcia będzie związana z chowem zwierząt na terenie 

obiektu. Opis oddziaływania inwestycji na s rodowisko w fazie eksploatacji 

przedsięwzięcia zawarto w kolejnych rozdziałach. 

 

2.1.5.  Faza likwidacji przedsięwzięcia. 

  

W przypadku braku moz liwos ci legalizacji przedsięwzięcia obiekt zostanie 

przeznaczony do rozbio rki (likwidacji). Działania takie będą wiązały się z powstaniem 

duz ych ilos ci odpado w budowlanych i rozbio rkowych.  

Powstałe w wyniku likwidacji odpady zostaną przekazane firmom posiadającym 

stosowne zezwolenia na gospodarowanie odpadami. 
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2.2.  Główne cechy charakterystyczne przedsięwzięcia. 
 

Na terenie fermy moz e byc  prowadzony wolnostanowiskowy cho w bydła opasowego  

w systemie chowu s cio łkowego na głębokiej s cio łce w dwo ch oborach (1 i 2) oraz  

w systemie chowu bezs ciołowego (rusztowego) w dwo ch oborach (3 i 4). Śystem 

z ywienia - intensywny z wykorzystaniem pasz tres ciwych i bez udziału pastwiska, 

gło wnie w oparciu o zielonkę, kiszonki z kukurydzy, kiszonki zboz owe z całych ros lin i 

trawy, siano oraz pasze tres ciwe, na bazie ziaren zbo z  z dodatkiem koncentrato w 

paszowych. W oborze zainstalowane poidła automatyczne z wodą. Obornik z obo r 1 i 2 

usuwany jest ładowaczem i wywoz ony na zewnątrz gospodarstwa do wykorzystania 

rolniczego. Gnojowica z budynko w 3 i 4 odprowadzana jest do zbiorniko w 

bezodpływowych o pojemnos ci 4 475,25 m3. 

Obsadę  zwierząt na terenie fermy przedstawia poniz sza tabela. 

 

Wiek zwierząt Liczba sztuk Przelicznik DJP DJP 

Jało wki od ½ do 1 roku z ycia 1607 0,3 482,1 

Jało wki powyz ej 1 roku z ycia 1656 0,8 1324,8 

SUMA 3263 - 1806,9 

       Tabela 1. Obsada na terenie ferm 

 

2.3.  Przewidywane ilości wykorzystywanej wody, surowców, materiałów paliw 

oraz energii. 

  

• Śzacunkowe zapotrzebowanie na wodę:   60 000 m3/rok  

• Śzacunkowe zapotrzebowanie na energię elektryczną: 66 MWh.  
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Charakterystyka terenu 

3.1.  Informacje ogólne. 

 

WYGODA – wies  połoz ona w południowo – zachodniej częs ci gminy Borek Wielkopolski 

w odległos ci około 5 km od centrum miasta Borek Wielkopolski. Miejscowos c  Wygoda, 

podobnie jak cały obszar Gminy Borek Wielkopolski, jest w południowej częs ci Niziny 

Wielkopolskiej na  zachodnim  kran cu  Wysoczyzny Kaliskiej 

  

Gmina Borek Wielkopolski połoz ona jest w południowej częs ci Niziny Wielkopolskiej, w 

wojewo dztwie wielkopolskim, w powiecie gostyn skim, w odległos ci 18 km na po łnocny- 

wscho d od Gostynia i 19 km na południowy- zacho d od Jarocina. Ma powierzchnię 

12758 ha, liczy prawie 7900 mieszkan co w. W jej skład wchodzą 22 sołectwa: 

Bolesławo w , Bruczko w, Celestyno w, Dąbro wka-Ustronie, Głoginin, Grodnica, Jawory, 

Jez ewo, Karolew, Koszkowo, Leono w, Maksymiliano w, Śiedmiorogo w Drugi, 

Śiedmiorogo w Pierwszy, Śkoko w, Śkoko wko, Śtrumiany, Śtudzianna, Trzeciano w, 

Wycisłowo, Zalesie, Zimnowoda; oraz miasteczko Borek Wlkp. Gmina  graniczy  z  

gminami:  od  południa  z  gminą  Pogorzela  (powiat  gostyn ski),  od  południowego - 

zachodu  z  gminą  Piaski  (powiat  gostyn ski),  od  po łnocy  z  gminami:  Dolsk  i  Ksiąz     

Wlkp.  (powiat s remski) oraz od po łnocnego-wschodu z gminą Jarczewo (powiat 

jarocin ski). (z ro dło: http://www.borekwlkp.pl/45.html) 

3.2.  Geologia i geomorfologia.   

3.2.1.  Charakterystyka struktury geologicznej i form geomorfologicznych.  

 

Według regionalizacji fizyczno – geograficznego podziału Polski wg J. Kondrackiego 

Gmina  Borek  Wielkopolski  lez y  w  podprowincji  Nizin  Ś rodkowopolskich,  

makroregionie Niziny  Południowowielkopolskiej  i  w  większos ci  w  obrębie  

mezoregionu  Wysoczyzny Kaliskiej, tylko niewielki po łnocno – zachodni fragment na 

Pojezierzu Krzywin skim.  
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Hydrogeologia – główne struktury wodonośne. 

Gmina Borek Wielkopolski połoz ona jest poza zasięgiem wyodrębnionych, gło wnych 

zbiorniko w wo d podziemnych (GZWP ), wymagających szczego lnej ochrony. Wody 

podziemne występują w kilku poziomach wodonos nych. Znaczenie uz ytkowe mają na 

obszarze miasta i gminy zaro wno wody trzeciorzędowe (miocen skie ) jak i 

czwartorzędowe. Poziom trzeciorzędowy – w poziomie tym moz na wyro z nic  pięc  serii 

sedymentacyjnych. Na przewaz ającej częs ci Wielkopolski występują tylko niekto re z 

nich. Dzieje się tak nawet w obrębie rowu tektonicznego Śzamotuły – Poznan  – Gostyn , 

charakteryzującego się szczego lnie duz ą miąz szos cią osado w miocen skich i 

korzystnymi warunkami hydrogeologicznymi. Wyraz ny wpływ na zasięg występowania 

utworo w trzeciorzędowych ma  morfologia podłoz a mezozoicznego. 

• Miocen ski poziom wodonos ny jest poziomem cis nieniowym o zwierciadle 

subartezyjskim i artezyjskim. Jakos c  wo d warstw go rnej i s rodkowej często nie 

odpowiada normom stawianym wodom pitnym. W rejonie Borku  mankamentem są 

ro wniez  zwiększona zawartos c  chlorko w oraz duz a mineralizacja. Wody miocen skie 

ujmowane są gło wnie w Jez ewie. W innych miejscowos ciach ( Borek, Bruczko w, Zalesie 

) eksploatowane są ro wnie często jak ujęcia wo d czwartorzędowych. Wody piętra 

czwartorzędowego, podlegające krąz eniu, występują w piaskach i z wirach rzecznych 

bądz     wodnolodowcowych oraz piaszczystych mułkach ro z nej genezy. Tworzą one 

układ piętrowy, na kto ry składa się: poziom gruntowy ( przypowierzchniowy ), 

międzyglinowy go rny i międzyglinowy dolny. 

• Wody poziomu gruntowego odznaczają się duz ą zmiennos cią przestrzenną. W 

obrębie gminy gło wną jednostką hydrogeologiczną poziomu gruntowego jest pradolina 

Obry. Wody te charakteryzują się sezonowym rez imem zasilania – w wyniku filtracji 

obszarowej, w okresie wiosennych roztopo w i wzmoz onych opado w atmosferycznych. 

Zro z nicowane są zatem warunki zasilania i drenaz u. Wody tego poziomu charakteryzują 

się zmiennym składem fizyko – chemicznym, zalez nym nie tylko od warunko w 

naturalnych, ale ro wniez  od występowania zanieczyszczen . Śą to wody s rednio twarde i 

twarde, zazwyczaj o duz ej zawartos ci związko w z elaza i manganu. Problemem bywa tez  

duz a zawartos c  związko w azotu pochodzących z zanieczyszczen  powierzchniowych 

oraz nawoz enia rolniczego. 

• Wody poziomu międzyglinowego go rnego związane są z osadami 

fluwioglacjalnymi integlacjału permskiego. Poziom ten ma ograniczone występowanie. 
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Często, ze względu na bardzo małą miąz szos c , jest nieprzydatny gospodarczo. Zasilają 

go wody infiltrujące poprzez nadległe warstwy glin, bądz  przesączające się z poziomu 

wo d gruntowych. Wydajnos c  jednostkowa poziomu międzyglinowego go rnego jest 

zmienna ( ca 0,2 – 8,0 m3/h/1 m ). Śą to takz e wody twarde i s redniotwarde, często o 

duz ej zawartos ci związko w z elaza, naraz one na migrację zanieczyszczen  z powierzchni 

terenu. 

• Poziom międzyglinowy dolny związany jest z osadami interglacjału wielkiego i 

fluwioglacjało w rozdzielających gliny morenowe zlodowacenia południowopolskiego. 

Ze względu na korzystne parametry hydrogeologiczne, na duz ych obszarach 

Wielkopolski, poziom ten jest powszechnie uz ytkowany. Jego gło wne struktury 

wodonos ne występują jednak poza terenem gminy Borek. Wody czwartorzędowe 

ujmowane są m. in. w Karolewie, Bruczkowie, Śiedmiorogowie, Zalesiu i Trzecianowie. 

• Wody gruntowe swym charakterem i głębokos cią występowania odzwierciedlają 

cechy konfiguracyjne terenu oraz budowę geologiczną jego podłoz a. Zwierciadło wody 

gruntowej wyraz nie nawiązuje do ukształtowania powierzchni terenu i w złagodzonej 

formie powtarza jej kształt. Na obszarach wysoczyznowych woda gruntowa występuje 

na głębokos ci około 2 – 5 m p.p.t. W obrębie pradoliny Obry, zwłaszcza jej niz szych 

poziomo w terasowych oraz ujs ciowego odcinka Pogony duz e połacie terenu 

charakteryzują się duz ą zmiennos cią poziomu wo d gruntowych, przy czym pionowe 

wahania zwierciadła uzalez nione są od stano w wody w rzekach. W dnach dolin 

zwierciadło wody utrzymuje się około 0 – 1 m p.p.t, są to zatem tereny okresowo 

zalewane lub podtapiane. 

Najogo lniej moz na wyro z nic , w granicach gminy, następujące strefy wodne: 

- obszary pozadolinne o nieciągłym zwierciadle wody charakterystyczne dla 

rozległych powierzchni wysoczyznowych. Woda gruntowa występuje tu w soczewach i 

przewarstwieniach piasko w, na ogo ł głębiej niz  2,0 m p.p.t. Zwierciadło ma charakter 

napięty lub obserwuje się tylko jego s lady w postaci sączen . Okresowo, po 

długotrwałych i intensywnych opadach oraz w czasie wiosennych roztopo w woda 

gruntowa moz e utrzymywac  się na stropie spoistego podłoz a. 

- Obszary pozadolinne o swobodnym zwierciadle obejmujące gło wnie po łnocne 

połacie gminy ( połoz one w strefie marginalnej ostatniego zlodowacenia ), sąsiadujące 
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z doliną Pogony, zajęte przez przepuszczalne utwory piaszczysto – wirowe, gdzie woda 

gruntowa występuje głębiej niz  2,0 m p.p.t.; 

- Obszary dolinne, stanowiące strefę koncentracji wo d powierzchniowych oraz 

podziemnych, zasilane wodami opadowymi infiltracyjnymi oraz spływem z tereno w 

sąsiednich. Wodonos cem są tu na ogo ł osady piaszczysto – z wirowe. Zwierciadło wody 

ma charakter swobodny lub występuje pod niewielkim cis nieniem hydrostatycznym, 

wywołanym przez nadległe grunty organiczne, charakteryzujące się  m. in. zdolnos cią  

do  magazynowania  duz ych  ilos ci wody. 

Głębokos c  występowania zwierciadła uzalez niona jest od stano w wo d 

powierzchniowych. W dnach duz ych dolin rzecznych (Kanał Obry, Pogona, Dąbro wka ) 

woda gruntowa występuje.  

 

3.3.  Gleby i stan środowiska glebowego.   

 

Warunki  glebowe  gminy  nalez ą  do  s rednich  w  byłym  wojewo dztwie  leszczyn skim. 

Grunty  rolne  zajmują  blisko  ¾  powierzchni  terenu,  przy  czym  charakterystyczny  

jest niewielki udział (5,3 %) uz ytko w zielonych, mimo obecnos ci duz ych form 

dolinnych. Gleby s rednich klas bonitacyjnych, kl. III i IVb, stanowią prawie 65% 

powierzchni grunto w ornych. Śą to w większos ci gleby brunatne włas ciwe lub 

wyrugowane, wytworzone z glin i piasko w gliniastych  mocnych  na  glinie,  w  

przewadze  kl.  IV  a,  zaliczane  do  kompleksu  pszenno-z ytniego i lokalnie z ytniego 

dobrego. Na terenach niz ej połoz onych lub charakteryzujących się  nadmiernym  

uwilgotnieniem  występują  niekiedy  gleby  komplekso w  zboz owo-pastewnych.  

Znacznie  częs ciej  zdarzają  się  gleby  kompleksu  pszennego  wadliwego, 

charakteryzującego się stałym niedoborem wilgoci i duz ym zagroz eniem erozyjnym. 

Zajmują one  dos c   duz e  powierzchnie  w  strefie  zboczowej  wysoczyzny  i  jej  głębokich  

rozcięc  erozyjnych. W obrębie pradoliny dominują słabe gleby napiaskowe, w 

większos ci kl. IV i V. Śą to w większos ci przesuszone ubogie w składniki pokarmowe 

gleby komplekso w z ytnich: słabego  i  bardzo  słabego.  Dna  dolin  i  obniz en   terenowych  

zajmują  uz ytki  zielone,  w przewadze  s rednie,  wytworzone  na  czarnych  ziemiach,  

glebach  murszowo  mineralnych  i murszowatych,  torfach  i  madach.  Z  uwagi  na  

waz ne  funkcje  retencyjne  i  przyrodniczo- ekologiczne,  jakie  pełnią,  są  to  gleby  
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chronione.  Podobnie  jak  wyro z niające  się  walorami produkcyjnymi gleby wysokich 

klas bonitacyjnych, kl. II i IIIb.  

Na terenach gminy Borek Wlkp. dominujące znaczenie gospodarcze i społeczne ma 

rolnictwo. Warunki glebowe nalez ą do najlepszych w byłym wojewo dztwie 

leszczyn skim. Gleby wysokich klas bonitacyjnych – II i III stanowią 60,7% powierzchni 

grunto w ornych, gleby klasy IV – 27,3%, a klasy V i VI tylko 12,0%. Uz ytki rolne zajmują 

9 975 ha, tj. 78,2% ogo lnej powierzchni gminy. Z tego grunty orne az  9 276 ha ( 72,7%). 

W południowej częs ci gminy, a więc w okolicy wsi Wygoda, obserwuje się występowanie 

gleb wysokiej klasy bonitacyjnej. 

 

3.4.  Wody powierzchniowe. 

3.4.1.  Sieć hydrograficzna.  

 

Śiec   hydrograficzna  Gminy  Borek  Wielkopolski  nalez y  do  systemu  wodnego  Odry. 

Gmina  odwadniana  jest  przez  Kos cian ski  Kanał  Obry  i  jego  dopływy:  Pogonę  z  

Śerawą  i Dąbro wkę. Kos cian ski Kanał Obry traktowany jest jako odcinek go rnego biegu 

Obry. Z ro dła tego  cieku  znajdują  się  w  rejonie  Koz mina.  Pogona  jest  lewobrzez nym  

dopływem Kos cian skiego  Kanału  Obry.  Początek  bierze  na  terenie  Pogorzeli. W  

swym  początkowym odcinku płynie przez grunty rolne, dalej przez tereny les ne, 

natomiast na terenie Gminy Borek Wielkopolski płynie przez pola. Głębokos c  zalegania 

wo d gruntowych nawiązuje do morfologii terenu. W obniz eniach dolinnych,  w  bliskim  

sąsiedztwie  cieko w    wody  gruntowe  występują  dos c   płytko,  do  1  m p.p.t. Ich poziom 

s cis le odzwierciedla stan wody w ciekach. W obrębie wyz szych poziomo w terasowych 

oraz w częs ci krawędziowej wysoczyzn wody gruntowe zalegają  na głębokos ci od 1 – 2 

m p.p.t. W obrębie wysoczyzn woda gruntowa występuje na ogo ł głębiej niz  2 m, 

sporadycznie nawet powyz ej 10 m p.p.t. Niero wnomierne rozmieszczenie zasobo w wo d 

powierzchniowych na obszarze wojewo dztwa wielkopolskiego wynika z uwarunkowan  

fizyczno-geograficznych, hydrogeologicznych i klimatycznych. 
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Gmina Borek połoz ona jest w całos ci w zlewni Kanału Obry i odwadniana za 

pos rednictwem kilku, płynących na po łnoc cieko w. Wschodnią częs c  terenu odwadnia 

rzeka Pogona i jej dopływy. Zachodnia częs c  połoz ona jest w dorzeczu granicznej  

Dąbro wki.  Uzupełnieniem   sieci  rzecznej   są  drobne,    bezpos rednie dopływy Kanału 

Obry. Wody powierzchniowe skoncentrowane są zatem w po łnocnej częs ci gminy oraz 

na jej zachodnich i wschodnich obrzez ach. Natomiast rozległe wysoczyznowe wnętrze 

gminy, do kto rego nalez y m. in. miejscowos c  Wygoda  jest niemal bezwodne. 

Na terenie gminy Borek Wielkopolski znajduje się 29 stawo w i zbiorniko w wodnych. 

Łączna pojemnos c  retencyjna wynosi 265,5 tys.m3 na 16,00 ha. Śtawy oraz zbiorniki 

wodne usytuowane są przy korytach rzek: Pogony, Pingony,   Śerawy oraz Dąbro wki. Śą 

tez  małe stawy s ro dpolne na rowach melioracyjnych. Coraz częs ciej budowane są małe 

stawy rybne, kto re wykorzystywane są do poprawy mikroklimatu, efekto w 

estetycznych, a gło wnie do celo w rekreacyjno – wypoczynkowych. 

 

3.5.  Jednolite części wód podziemnych, GZWP, jednolite części wód 
powierzchniowych. 

 

Jednolite częs ci wo d podziemnych (JCWPd) są to jednoczes nie obszary gospodarowania 

wodami podziemnymi obejmuje to wody podziemne, kto re występują  w warstwach  

wodonos nych o porowatos ci  i przepuszczalnos ci, umoz liwiających pobo r znaczący w 

zaopatrzeniu ludnos ci w wodę lub przepływ o natęz eniu znaczącym dla kształtowania 

porządanego stanu wo d powierzchniowych i ekosystemo w lądowych . JCWPd zostały 

wyznaczone z uwzględnieniem typo w i rozciągłos ci  poziomo w wodonos nych, związku 

wo d podziemnych z ekosystemami lądowymi i wodami powierzchniowymi moz liwos cią 

poboru  wo d oraz w nawiązaniu do charakteru i zasięgu antropogenicznego 

przekształcenia chemizmu i dynamiki wo d podziemnych. 

Planowana inwestycja lez y w obszarze Jednolitej częs ci wo d podziemnych (JCWPD)- 

PLGW600070. 

Lokalizacja planowanej inwestycji na tle  jednolitej częs ci  wo d  podziemnych 

przedstawiono poglądowo na rycinie poniz ej. 
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Ryc.2.  Źródło: http://m.bazagis.pgi.gov.pl/cbdg/#/main 

 

Teren znajduje się  w JCWPD172 Nr JCWPd: 70 o kodzie europejskim PLGW600070, 

Region Wodny Warty, Obszar Dorzecza Odry, stan chemiczny dobry, stan ilos ciowy 

dobry, rodzaj uz ytkowania rolniczy, ocena ryzyka zagroz ona 

JCWPd70 

Kod UEPLGW600070 

Pow. 1284,6 km 

Dorzecze Odry 

Śtan dobry 

Ryzyko  zagroz ona 

Tabela. 2. Jednolite Części Wód Podziemnych 
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Położenie na tle obszarów GZWP  

Omawiany obszar lez y poza wyznaczonymi GZWP. Na zacho d  od miejscowos ci Wygoda  

znajduje się gło wny  zbiornik między morenowy rzeki Kani  . 

Nr GZWP 308,  

Rang ZWP 

Pow.  86,9. Km2 

Głębokos c  zbiornika to 30m. 

 

Rys. 3.  Źródło: http://m.bazagis.pgi.gov.pl/cbdg/#/main 
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Jednolite części wód powierzchniowych JCWP 

Obszar połoz ony jest w granicach jednolitej częs ci wo d powierzchniowych (JCWP) 

Pogona 

Charakterystyka  JCWP Pogona 

 

PLRW600017185629 

Dług. JCWP 60,12 km 

Pow. zlewni 134,450 km2 

Dorzecze Obszar Dorzecza Odry 

Region  Wodny Warty 

Kod JCWPd na kto rej dana czes c  wo d się 

znajduję       

PLGW600070 

 

stan potencjału ekologicznego Umiarkowany 

 

Wskaz niki determinujące  stan potencjału      

Azot amonowy, Azot kjeldahla, Azot 

azotanowy, Azot ogo lny 

Śtan chemiczny  PŚD 

Śtan JCWP Zły 

Cel dla stanu chemicznego Dobry stan chemiczny 

Rodzaj uz ytkowania  Rolny 

Presja  Rolnicza 

Czy JCW przeznaczona do  celo w 

rekreacyjnych    

Nie 

Czy JCW zlokalizowana na obszarze 

szczego lnie naraz onym na dopływ azotu z 

po l kto ry  trzeba ograniczyc    

Tak 

Czy JCW wyznaczona jako wody wraz liwe 

na zanieczyszczenia związkami azotu ze 

z ro deł rolniczych 

Tak 

Tabela 3. Jednolite Części Wód Powierzchniowych 
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Rys. 4. Źródło: http://geoportal.kzgw.gov.pl/imap/ 

 

3.6.  Ujęcia wody. 

  

Wody podziemne są podstawowym z ro dłem zaopatrzenia ludnos ci i przemysłu w wodę. 

Dla zaopatrzenia ludnos ci powiatu gostyn skiego w wodę pitno-gospodarczą 

wykorzystywane są wyłącznie czwartorzędowe wody podziemne. Zaopatrzenie w wodę 

poszczego lnych miejscowos ci odbywa się na bazie wodociągo w grupowych, kto rych 

ujęcia znajdują się na obszarze powiatu.  

Najbliz sze ujęcia wody: 

• Pierwsze  ujęcie w miejscowos c  Koładkowo - głębokos c  ujęcia to ok. 176 m. 

warstwy trzeciorzędu, ID 112321 

• Drugie ujs cie w miejscowos ci Gogolewo - głębokos c  15 m, warstwa czwartorzęd, 

ID 76854  
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3.8.  Charakterystyka elementów przyrody ożywionej. 

 

3.8.1.  Struktura przyrodnicza i ocena stanu bioróżnorodności. 

  

Na terenie, w kto rym zlokalizowana jest inwestycja występuje następująca struktura 

przyrodnicz:  

– zbiorowiska les ne, 

– zbiorowiska po l uprawnych,  

– zbiorowiska łąk i muraw; w dolinach cieko w i w sąsiedztwie stawo w, 

– zbiorowiska wodne, 

– zbiorowiska bagienne: w zarastających zbiornikach wodnych, ciekach wodnych  

(ciekach naturalnych, rowach melioracyjnych i kanałach) i rozlewiskach, ro wniez  

w wodzie sąsiadując z ros linnos cią wodną, w miejscach okresowo podtapianych,  

– zbiorowiska terofito w występujące w strefie brzegowej – przymuliskach i w 

zagłębieniach okresowo zalewanych, ro wniez  w stawach rybnych okresowo 

pozbawionych wody (kompleks Śtawno),  

– zbiorowiska torfowiskowe – kwas na młaka nisko-turzycowa – rejon Gądkowic, 

Gogołowic, Henrykowic,  

– zbiorowiska ruderalne powstałe na siedliskach wto rnych, w miejscach, gdzie 

przez człowieka została zniszczona naturalna szata ros linna, np.: na nasypach, 

usypiskach gruzu, poboczach torowisk, pod murami budynko w, na dzikich 

wysypiskach gruzu,  

– zbiorowiska okrajkowe: wąskie pasy ziołoros li pomiędzy terenami otwartymi a 

fitocenozami les nymi lub zaros lowymi. 
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3.9.  Formy ochrony przyrody. 

  

Ochrona przyrody, wg ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody polega na 

zachowaniu, zro wnowaz onym uz ytkowaniu oraz odnawianiu zasobo w, tworo w i 

składniko w przyrody takich jak: dziko wstępujące ros liny, zwierzęta i grzyby, ros liny, 

zwierzęta i grzyby objęte ochroną gatunkową, zwierzęta prowadzące wędrowny tryb 

z ycia, siedliska przyrodnicze, siedliska zagroz one wyginięciem, rzadkie i chronione 

gatunki ros lin, zwierząt i grzybo w, twory przyrody z ywej i nieoz ywionej oraz kopalne 

szczątki ros lin i zwierząt, krajobraz, zielen  w miastach i wsiach, zadrzewienia.  

Zgodnie z zapisami art. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 

ustawową ochroną objęte są następujące formy ochrony przyrody:   

• parki narodowe,  

• rezerwaty przyrody,  

• parki krajobrazowe,  

• obszary chronionego krajobrazu,  

• obszary Natura 2000,  

• pomniki przyrody,  

• stanowiska dokumentacyjne,  

• uz ytki ekologiczne,  

• zespoły przyrodniczo-krajobrazowe,  

• ochrona gatunkowa ros lin, zwierząt i grzybo w.  

Do prawnie chronionych obszaro w przyrodniczych najbliz szych terenowi, na 

kto rym planowane jest przedsięwzięcie nalez ą: 

• Obszary chronionego krajobrazu: 

o Krzywin sko-Osiecki Obszar Chronionego Krajobrazu, zlokalizowany w 

odległos ci około 4 km w kierunku po łnocnym od fermy. 

• Obszary sieci Natura 2000: 

o PLH300014 Zachodnie Pojezierze Krzywin skie - Obszar obejmuje 

niewielki fragment Pojezierza Krzywin skiego, połoz onego na wscho d od 

Pojezierza Śławskiego i graniczącego od po łnocy z Ro wniną Kos cian ską, 
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od południa z Wysoczyzną Leszczyn ską, a od wschodu z Wałem 

Z erkowskim. Projektowany obszar rozciąga się od południowo - 

wschodnich brzego w zbiornika Wonies c  (waz nej ostoi ptasiej) w 

kierunku wschodnim do Krzywina. Obszar znajduje się w odległos ci ok. 

20 km od fermy w kierunku po łnocn0-zachodnim. 

o PLB300005 Zbiornik Wonies c  – Zbiornik wodny powstały w wąskiej 

dolinie Wonies ci, na obszarze zajętym dawniej przez pięc  jezior, znajduje 

się w odległos ci ok. 20 km od fermy w kierunku po łnocnym. 

Z uwagi na odległą lokalizację w/w form ochrony przyrody od terenu inwestycji i fermy, 

planowane przedsięwzięcie nie będzie miało wpływu na obszary i obiekty chronione. 

Rys. 5. Lokalizacja inwestycji względem korytarzy ekologicznych (źródło -

http://mapa.korytarze.pl). 

Najbliz sze korytarze ekologiczne to: 

• na południowy – wscho d Śtawy Milickie (GKPdc-17) 

•  na południowy zacho d Dolina Ś rodkowej Odry Śtawy Milickie ( GKPdc-18A) 

•  na wscho dzie  Dolina Warty – Śtawy Milickie( KPdc-15B)  

• na zachodzie  Łęgi Obrzan skie – Dolina Odry (KPdc-21A)  

• na po łnocy – Dolina Warty 

http://mapa.korytarze.pl/


CHARAKTERYSTYKA TERENU 
 

 

 

Śtrona 34 

 

 

 

Nalez y zaznaczyc , iz   korytarze ekologiczne: Śtawy Milickie oraz    Dolina  Ś rodkowej 

Odry – Śtawy Milickie  stanowią   gło wne korytarze ekologiczne stanowiące  odcinki 

korytarzy paneuropejskich kto rych  rolą jest zapewnienie łącznos ci ekologicznej w skali 

kraju i kontynentu. Korytarze  te stanowią   Gło wne Korytarze Południowo Centralne 

GKPdc.  łączy Roztocze z Lasami Janowskimi, Puszczą Śandomierską i Ś więtokrzyską, 

Przedborskim Parkiem Krajobrazowym, Załęczan skim Parkiem Krajobrazowym, 

schodzi do Laso w Lublinieckich i Boro w Śtobrawskich, sięgając do Laso w Milickich, 

Doliny Baryczy i Boro w Dolnos ląskich (www.korytrze.pl) 

Gło wne Korytarze posiadają  korytarze uzupełniając dzięki  kto rym łączą one wszystkie 

lez ące w danym regionie kraju obszary Natura 2000. (Jędrzejewskim i in, Projekt 

korytarzy ekologicznych  łączących Europejską Śiec  Natura 2000 w Polsce Białowiez a, 

31 I 2005 r.). Gło wne Korytarze Południowo Centralne posiadają takz e  korytarze  

uzupełniające   stanowiące  KPdc tk Korytarze  Południowo – Centralne  w tym 

przypadku  są to m.in.; korytarz Łęgi Obrzan skie – Dolina Odry oraz korytarz 

ekologiczny Dolina Warty – Śtawy Milickie. 
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Opis przewidywanych skutko w dla s rodowiska w przypadku niepodejmowania 
przedsięwzięcia 

Wariant, polegający na niepodejmowaniu działan , wiązał się będzie z koniecznos cią 

likwidacji przedsięwzięcia. Jest to działanie nieekonomiczne z punktu widzenia 

finansowego, poniewaz  obiekty są obiektami nowowybudowanymi. Ponadto, w zakresie 

oddziaływania na s rodowisko, likwidacja obiektu będzie wiązała się z powstaniem 

duz ych ilos ci odpado w budowlanych i rozbio rkowych, a teren, zgodnie ze Śtudium 

Uwarunkowan  przystosowany jest do prowadzenia działalnos ci rolniczej. 
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Opis analizowanych warianto w 

5.1.  Wariant proponowany przez inwestora. 

  

Wariant proponowany przez wnioskodawcę to legalizacja budynko w i moz liwos c  

prowadzenia działalnos ci w zakresie chowu zwierząt. 

 

5.2.  Wariant zerowy. 

 

Za alternatywne rozwiązania wobec wariantu inwestorskiego przyjęto wariant 

polegający na niepodejmowaniu inwestycji (wariant zerowy). Wariant, polegający na 

niepodejmowaniu działan , wiązał się będzie z koniecznos cią likwidacji przedsięwzięcia. 

Jest to działanie nieekonomiczne z punktu widzenia finansowego, poniewaz  obiekty są 

obiektami nowowybudowanymi. Ponadto, w zakresie oddziaływania na s rodowisko, 

likwidacja obiektu będzie wiązała się z powstaniem duz ych ilos ci odpado w 

budowlanych i rozbio rkowych, a teren, zgodnie ze Śtudium Uwarunkowan  

przystosowany jest do prowadzenia działalnos ci rolniczej. 

 

5.3.  Racjonalny wariant alternatywny. 

 

Wariant alternatywny rozwaz any przez wnioskodawcę to likwidacja budynko w, 

kto rych dotychczasowym przeznaczeniem był cho w zwierząt. 

 

5.4.  Wariant najkorzystniejszy dla środowiska wraz z uzasadnieniem wyboru. 

  

Wariant proponowany przez Inwestora w poro wnaniu z wariantem alternatywnym 

ro z ni się moz liwos cią zagospodarowania obiekto w juz  istniejących, zgodnie z ich 

przeznaczeniem uz ytkowym. 
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Wariant alternatywny – likwidacja obiektu - spowodowałby wyłącznie wytworzenie 

nieracjonalnych ilos ci odpado w, bez moz liwos ci dalszych działan  inwestycyjnych 

przedsiębiorcy. 

 

5.5.  Określenie przewidywanego oddziaływania na środowisko analizowanych 
wariantów, w tym również w przypadku wystąpienia poważnej awarii 
przemysłowej, a także możliwego transgranicznego oddziaływania na 
środowisko. 

  

Okres lenie przewidywanego oddziaływania na s rodowisko analizowanych warianto w 

dotyczy takz e sytuacji wystąpienia powaz nej awarii przemysłowej, jak ro wniez  

moz liwego transgranicznego oddziaływania na s rodowisko.   

Ze względu na lokalizacje przedmiotowego przedsięwzięcia oraz jego wielkos c , nalez y 

stwierdzic , z e lokalizacja będzie miała charakter lokalny, co wyklucza moz liwos c  

oddziaływania transgranicznego na s rodowisko. 

 Zgodnie z art. 3 pkt 23 i 24 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony 

s rodowiska (Dz. U. z 2017 r., poz. 519), przez powaz ną awarię rozumie się zdarzenie,  

w szczego lnos ci emisję, poz ar lub eksplozję, powstałe w trakcie procesu 

przemysłowego, magazynowania lub transportu, w kto rych występuje jedna lub więcej 

niebezpiecznych substancji, prowadzące do natychmiastowego powstania zagroz enia 

z ycia lub zdrowia ludzi lub s rodowiska lub powstania takiego zagroz enia  

z opo z nieniem, natomiast przez powaz ną awarię przemysłową rozumie się powaz ną 

awarię w zakładzie.  

Zgodnie z art. 248 ust. 1 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony  s rodowiska, 

zakład stwarzający zagroz enie wystąpienia powaz nej awarii przemysłowej,  

w zalez nos ci od rodzaju, kategorii i ilos ci substancji niebezpiecznej znajdującej się  

w zakładzie uznaje się za zakład o zwiększonym ryzyku wystąpienia awarii, albo za 

zakład o duz ym ryzyku wystąpienia awarii. Rodzaje i ilos ci substancji niebezpiecznych, 

kto rych znajdowanie się w zakładzie decyduje o zaliczeniu go do zakładu  

o zwiększonym ryzyku albo zakładu o duz ym ryzyku wystąpienia powaz nej awarii 

przemysłowej okres la Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r.  

w sprawie rodzajo w i ilos ci substancji niebezpiecznych, kto rych znajdowanie się  
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w zakładzie decyduje o zaliczeniu go do zakładu o zwiększonym ryzyku albo zakładu  

o duz ym ryzyku wystąpienia powaz nej awarii przemysłowej (Dz. U. 2016, poz. 138).  

Ferma nie jest zaliczana do zakłado w stwarzających zagroz enie wystąpienia powaz nej 

awarii przemysłowej zgodnie z ww. rozporządzeniem, poniewaz  na terenie fermy nie są 

magazynowane z adne substancje kwalifikujące obiekt jako ZZR lub ZDR. 

Gło wnym zagroz eniem na terenie fermy moz e byc  wystąpienie poz aru. W celu 

zmniejszenia ryzyka poz aru obiekty winny byc  wyposaz one w niezbędny sprzęt 

gas niczy, a pracujący personel powinien znac  sposo b postępowania w przypadku 

wystąpienia poz aru. 

W poniz szej tabeli przedstawiono zidentyfikowane zagroz enia s rodowiskowe dla 

przedmiotowej inwestycji:  

Potencjalne zagrożenia Zapobieganie i reagowanie 

 

Poz ar i wybuch 

- wyposaz enie fermy w niezbędny sprzęt 

gas niczy, 

- stosowanie przepiso w BHP, 

- powiadomienie jednostek Pan stwowej 

Śtraz y Poz arnej. 

Tabela 4. Potencjalne zagrożenia na terenie fermy. 

 

 

 

  



UZASADNIENIE PROPONOWANEGO WARIANTU 
WRAZ Z OPISEM ODDZIAŁYWANIA 

 

 

 

Śtrona 39 

 

 

 

Uzasadnienie proponowanego wariantu wraz z opisem oddziaływania 

6.1.  Oddziaływanie na ludzi, rośliny, zwierzęta, grzyby i siedliska przyrodnicze.   

 

Celem niniejszego rozdziału jest ocena wpływu planowanego przedsięwzięcia na ludzi, 

ros liny, zwierzęta, grzyby i siedliska przyrodnicze. Zgodnie z art. 127 ust. 1 Ustawy z 

dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony s rodowiska (Dz. U. z 2017 r., poz. 519), ochrona 

zwierząt oraz ros lin polega na:  

1. zachowaniu cennych ekosystemo w, ro z norodnos ci biologicznej i utrzymaniu 

ro wnowagi przyrodniczej;  

2. tworzeniu warunko w prawidłowego rozwoju i optymalnego spełniania przez 

zwierzęta 

i ros linnos c  funkcji biologicznej w s rodowisku;  

3. zapobieganiu lub ograniczaniu negatywnych oddziaływan  na s rodowisko, kto re 

mogłyby niekorzystnie wpływac  na zasoby oraz stan zwierząt oraz ros lin;  

4. zapobieganiu zagroz eniom naturalnych komplekso w i tworo w przyrody. 

 

W celu okres lenia wpływu planowanego przedsięwzięcia na ludzi, ros liny, zwierzęta, 

grzyby i siedliska przyrodnicze zostały przeprowadzone wizje w terenie oraz analizy na 

podkładach mapowych. W celu okres lenia wpływu inwestycji na ludzi, nalez y dokonac  

takz e oceny ryzyka zawodowego oso b zatrudnionych przy obsłudze instalacji. Wpływ 

na inne osoby, niezatrudnione przy obsłudze inwestycji jest trudny do oszacowania. 

Charakter działan  inwestora wyklucza jakiekolwiek negatywne oddziaływanie na ludzi 

poza terenem inwestycji.  

Zgodnie z art. 5 pkt. 1 lit. d. Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. 

U. z 2013 r., poz. 627 z po z niejszymi zmianami), przez integralnos c  obszaru Natura 2000 

rozumie się spo jnos c  czynniko w strukturalnych i funkcjonalnych warunkujących 

zro wnowaz one trwanie populacji gatunko w i siedlisk przyrodniczych dla ochrony, 

kto rych zaprojektowano lub wyznaczono obszar Natura 2000.  
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Oddziaływanie analizowanego przedsięwzięcia na poszczego lne komponenty 

s rodowiska, zaro wno nie będzie miało charakteru ponadnormatywnego. 

 

6.2.  Oddziaływanie na wodę i środowisko gruntowo – wodne.   

 

Zgodnie z art. 97 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony  s rodowiska 

(Dz. U. z 2017 r., poz. 519), ochrona wo d polega na zapewnieniu ich jak najlepszej 

jakos ci, w tym utrzymywaniu ilos ci wody na poziomie zapewniającym ochronę 

ro wnowagi biologicznej, w szczego lnos ci przez:  

1. utrzymywanie jakos ci wo d powyz ej albo co najmniej na poziomie wymaganym 

w przepisach;  

2. doprowadzanie jakos ci wo d co najmniej do wymaganego przepisami poziomu, 

gdy nie jest on osiągnięty. 

Poziom jakos ci wo d jest okres lany z uwzględnieniem ilos ci substancji i energii w 

wodach oraz stopnia zdolnos ci funkcjonowania ekosystemo w wodnych.  
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6.2.1.  Metody prognozowania.  

 

Śzacunkowe ilos ci zuz ywanej wody na cele pojenia zwierząt oraz socjalno-bytowe 

zostały obliczone przy wykorzystaniu wspo łczynniko w zuz ycia wody, przyjętych na 

podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie 

okres lenia przeciętnych norm zuz ycia wody (Dz. U. 2002 Nr 8, poz. 70). 

Śzacunkowe ilos ci s cieko w bytowych zostały obliczone analogicznie jak wielkos c  

zuz ycia wody na te cele – są to wielkos ci s cis le wzajemnie od siebie zalez ne. 

Natomiast szacunkowa ilos c  wo d opadowych dla terenu inwestycji wyliczona została w 

oparciu o wzo r i posiadane wspo łczynniki literaturowe.  

Q r  = H x F zr  [m3/rok] 

gdzie:  

- H = przyjęty s redni opad roczny w wysokos ci 517 mm, 

- Fzr  = powierzchnia zredukowana w m2 
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6.2.2.  Gospodarka wodna. 

  

6.2.2.1.  Zaopatrzenie w wodę.  

 

Woda do celo w hodowlanych i celo w bytowych pobierana jest wyłącznie  

z wodociągu gminnego.  

Śzacunkowe ilos ci zuz ywanej wody na cele pojenia zwierząt zostały obliczone przy 

wykorzystaniu wspo łczynniko w zuz ycia wody, przyjętych na podstawie Rozporządzenia 

Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie okres lenia przeciętnych 

norm zuz ycia wody (Dz. U. 2002 Nr 8, poz. 70). 

Wykorzystano tabelę nr 4 powyz szego rozporządzenia, z uwzględnieniem wielkos ci dla 

przeciętnych norm zuz ycia wody dla obiekto w inwentarskich wielkotowarowych: 

 

Tabela 5. Przeciętne normy zużycia wody wg Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 
dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody. 

Obliczenia ilos ci wody na cele pojenia zwierząt: 

1631,5 * 40 = 65 260 dm3 = 65,26 m3 * 365 dni = 23 812 m3 

1631,5 * 60 = 97 890 dm3 = 97,89 m3 * 365 dni = 35 729 m3 

Roczne zużycie wody = 59 541 m3 
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6.2.2.2.  Zaopatrzenie na cele socjalno-bytowe. 

  

Ilos c  wody, pobieranej na cele socjalno-bytowe, została obliczona zgodnie  

 z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie 

okres lenia przeciętnych norm zuz ycia wody (Dz. U. Nr 8 poz. 70).   

Zgodnie z tabelą 3 w/w rozporządzenia, przyjmuje się następujące normy zuz ycia wody 

na cele bytowe - na jednego pracownika fizycznego (stanowisko pracy na kto rym 

wymagane jest stosowanie natrysko w): 

Lp. Nazwa zakładu  Jednostka 
odniesienia 
(j.o.) 

Przeciętne normy zużycia 
wody 
 
dm3/j.o. x 
dobę 

m3/j.o. x 
miesiąc 
 

1 zakłady pracy:  
a/ w których wymagane 
jest 
stosowanie natrysków 

 
1 zatrudniony 

60,0 1,5 

Tabela 6. Normy zużycia wody na cele socjalno-bytowe. 

 

Ilos c  pracowniko w zatrudnionych na terenie fermy – 2 osoby. 

Jednostkowe zapotrzebowanie wody okres lono na podstawie Rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie okres lenia przeciętnych norm 

zuz ycia wody (Dz. U. 2002 Nr 8, poz. 70). Wykorzystano tabelę nr 3 powyz szego 

rozporządzenia, z uwzględnieniem w uwzględnieniem następujących wspo łczynniko w 

niero wnomiernos ci rozbioro w wody: 

Nd = 1,3 Nh = 1,5 

Obliczenia: 

Qdśr=2⋅0,06=0,12 m3/d 
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Qhśr= 0,12/24 = 0,005 m3/h 

Qhmax=0,005⋅1,5=0,0075 m3/h 

Qśr rok=0,12 m3/d ⋅365 = 43,8 m3/rok 

 

6.2.2.3.  Łączne zapotrzebowanie na wodę.  

 

Łączne s rednioroczne zapotrzebowanie na wodę na terenie fermy kształtowac  się 

będzie na poziomie ca 59 585 m3/rok. 

 

6.2.3.  Gospodarka ściekowa. 

 

6.2.3.1.  Ilość ścieków socjalno-bytowych. 

  

Zgodnie z art. 3 pkt 38 lit. c. Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony 

s rodowiska (Dz. U. z 2017 r., 519), przez s cieki socjalnobytowe rozumie się s cieki  

z budynko w mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego oraz uz ytecznos ci publicznej, 

powstające w wyniku ludzkiego metabolizmu lub funkcjonowania gospodarstw 

domowych oraz s cieki o zbliz onym składzie pochodzące z tych budynko w.  

Ilos c  s cieko w socjalno-bytowych zalez y s cis le od ilos ci wody, jaka jest pobierana na cele 

bytowe. 

Ilos c  wody, pobieranej na cele bytowe, została obliczona zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie okres lenia przeciętnych 

norm zuz ycia wody (Dz. U. Nr 8 poz. 70).   
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Zgodnie z tabelą 3 w/w rozporządzenia, przyjmuje się następujące normy zuz ycia wody 

na cele socjalno-bytowe - na jednego pracownika fizycznego (stanowisko pracy na 

kto rym wymagane jest stosowanie natrysko w)  - 0,06 m3/dobę,  oraz 1,5 m3/miesiąc. 

Obliczenia: 

Qdśr=2⋅0,06=0,12 m3/d 

Qhśr= 0,12/24 = 0,005 m3/h 

Qhmax=0,005⋅1,5=0,0075 m3/h 

Qśr rok=0,12 m3/d ⋅365 = 43,8 m3/rok 

 

Ś cieki bytowe, powstające na terenie inwestycji, nie będą odbiegac  od jakos ci s cieko w 

socjalno-bytowych, odprowadzanych z gospodarstw domowych. Charakterystyka 

jakos ciowa s cieko w socjalno-bytowych, powstających w gospodarstwach domowych 

przedstawiona została w poniz szej tabeli. 

  

Wskaźnik 
zanieczyszczenia 

Jednostka Wartość 
zanieczyszczenia 

Odczyn pH 6,5 – 9,5 

BZT5 
mg O2/dm3 
 

220 – 290 
 

CHZT 
mg O2/dm3 
 

680 – 730 
 

Zawiesina ogo lna 
mg/dm3 
 

200 – 290 

Tabela 7. Wskaźniki zanieczyszczeń w ściekach socjalno-bytowych powstających  

w gospodarstwach domowych. 
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6.2.3.2.  Ilość ścieków technologicznych. 

  

Na terenie fermy nie będą powstawały s cieki technologiczne. Ewentualna dezynfekcja  

prowadzona jest przez zamgławianie. 

 

6.2.3.3.  Ilość wód opadowych i roztopowych.  

 

Zgodnie z art. 3 pkt 38 lit. c. Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony 

s rodowiska (Dz. U. z 2013 r., poz. 1232, przez s cieki rozumie się wprowadzane do wo d 

lub do ziemi, m.in.: wody opadowe lub roztopowe, ujęte w otwarte lub zamknięte 

systemy kanalizacyjne, pochodzące z powierzchni zanieczyszczonych o trwałej 

nawierzchni, w szczego lnos ci z miast, porto w, lotnisk, tereno w przemysłowych, 

handlowych, usługowych i składowych, baz transportowych oraz dro g i parkingo w.  

 

W czasie opado w atmosferycznych na terenie planowanej inwestycji powstawac  będą 

następujące rodzaje wo d opadowych i roztopowych: 

• wody opadowe i roztopowe, pochodzące z powierzchni utwardzonych 

(wewnętrznych ciągo w komunikacyjnych i placo w), 

• wody opadowe i roztopowe pochodzące z powierzchni dachowych, 

• wody opadowe i roztopowe pochodzące z tereno w nieutwardzonych – tereno w 

zieleni, czynnych biologicznie. 

 

Wody opadowe i roztopowe, pochodzące z tereno w zanieczyszczonych, zgodnie  

z definicją zawartą w ustawie Prawo wodne, spełniają definicję s cieku.  

Obszar odwadniany połoz ony jest na częs ci działki 379/4, 380/14 obr. Zalesie i 

obejmuje powierzchnie dachowe budynko w inwentarskich oraz powierzchnię 

utwardzoną betonem. Powierzchnia terenu utwardzonego wynosi ok. 3 000 m2 
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(pomijając plac magazynowy, z kto rego odcieki będą zbierane osobno), powierzchnia 

dachowa wynosi 6 519,5 m2, co daje łączną powierzchnię odwadnianą – 9 519,5 m2. 

Uwzględniając wartos ci wspo łczynnika spływu dla ro z nych powierzchni oraz wielkos c  

poszczego lnych rodzajo w powierzchni obliczono wielkos c  powierzchni zredukowanej. 

Dla obliczen  powierzchni zredukowanych zastosowano następujące wspo łczynniki 

spływu: 

• dachy – Ψ= 0,9, 

• nawierzchnie asfaltowe i betonowe – Ψ= 0,9.  

Wyliczona powierzchnia zredukowana wyniosła 5 868 m2 dla powierzchni dacho w oraz 

2 700 m2 dla powierzchni betonowych, co łącznie daje powierzchnię zredukowaną  

o wartos ci 8 568 ha. 

Obliczenia ilos ci wo d deszczowych wykonano przy następujących załoz eniach: 

• opad s redni roczny z wielolecia – Hśr. = 515 mm, 

• opad maksymalny roczny z wielolecia - Hmax. = 704 mm,  

• deszcz 1-godzinny – q1h = 30,3 l/s/ha, 

na podstawie następujących wzoro w: 

• Qmax.roczne = Fred. * Hmax. [m3/rok], 

• Qśr.roczne = Fred. * Hśr. [m3/rok], 

• Qśr.d. = Qśr.roczne : 365 [m3/d], 

• Qmax.h. = (Fred. * q1h * 3600) : 1000 [m3/h], 
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Charakterystyczne wielkos ci odpływu podano w poniz szej tabeli. 

         Lp. 

Lokalizacj

a 

odwadnia

nego 

terenu  

Powierzchnia 

zredukowana 

[m2] 

CHARAKTERYSTYCZNE WIELKOŚCI 

ODPŁYWU 

Qmax.rocz

ne 

[m3/ro

k] 

Qśr.roczne 

[m3/rok] 

Qśr.d 

[m3/d] 

Qmax.h 

[m3/h] 

 

1. 

Dz. Ewid. 

380/14, 

379/4, obr. 

Zalesie 

8 568 6 318 4 412 12,09 93,46 

Tabela 8: Charakterystyczne wielkości odpływu wód opadowych 

Wody opadowe i roztopowe odprowadzane są w sposo b niezorganizowany na tereny 

nieutwardzone znajdujące się w granicach działki Inwestora.  

Powierzchnia fermy całkowita: 2,6733 ha.  

Powierzchnia zabudowy – obory – 1,0036 ha 

Powierzchnia zabudowy silos – 6600 m2 

Powierzchnia utwardzona – 3 000 m2 

Pozostałe tereny – 7 097 m2 
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6.2.3.4.  Sposób odprowadzania ścieków.  

 

Zgodnie z art. 3 pkt 38 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony s rodowiska 

(Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 z po z niejszymi zmianami), przez s cieki rozumie się 

wprowadzane do wo d lub do ziemi:  

a. wody zuz yte, w szczego lnos ci na cele bytowe lub gospodarcze, 

b. ciekłe odchody zwierzęce, z wyjątkiem gnojo wki i gnojowicy przeznaczonych do  

rolniczego wykorzystania w sposo b i na zasadach okres lonych w ustawie z dnia 

10 lipca 2007 r. o nawozach i nawoz eniu (Dz. U. Nr 147, poz. 1033 z po z niejszymi 

zmianami),  

c. wody opadowe lub roztopowe, ujęte w otwarte lub zamknięte systemy 

kanalizacyjne, pochodzące z powierzchni zanieczyszczonych o trwałej 

nawierzchni, w szczego lnos ci z miast, porto w, lotnisk, tereno w przemysłowych, 

handlowych, usługowych i składowych, baz transportowych oraz dro g  

i parkingo w,  

d. wody odciekowe ze składowisk odpado w i miejsc ich magazynowania, 

wykorzystane solanki, wody lecznicze i termalne,  

e. wody pochodzące z odwodnienia zakłado w go rniczych, z wyjątkiem wo d 

wtłaczanych do go rotworu, jez eli rodzaje i ilos c  substancji zawartych w wodzie 

wtłaczanej do go rotworu są toz same z rodzajami i ilos ciami substancji zawartych 

w pobranej wodzie,  

f. wody wykorzystane, odprowadzane z obiekto w chowu lub hodowli ryb 

łososiowatych,  

g. wody wykorzystane, odprowadzane z obiekto w chowu lub hodowli ryb innych 

niz  łososiowate albo innych organizmo w wodnych, o ile produkcja tych ryb lub 

organizmo w, rozumiana jako s rednioroczny przyrost masy tych ryb albo tych 

organizmo w w poszczego lnych latach cyklu produkcyjnego, przekracza 1 500 kg 

z 1 ha powierzchni uz ytkowej stawo w rybnych tego obiektu w jednym roku 

danego cyklu. 
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Zgodnie z powyz szym, wody opadowe i roztopowe, nie są ujęte w szczelne, otwarte lub 

zamknięte systemy kanalizacyjne, dlatego nie stanowią s cieku.  

 

6.2.4.  Gospodarka wodno-ściekowa w trakcie likwidacji. 

  

Ewentualna likwidacja inwestycji, będzie związana z usunięciem wszelkich obiekto w i 

utwardzen , co spowoduje likwidację powstawania s cieko w socjalno-bytowych, kto re w 

analizowanej sytuacji powstają w niewielkich ilos ciach. 

 

6.2.5. Środki organizacyjno-techniczne, minimalizujące negatywne 
oddziaływanie na wodę i środowisko gruntowo-wodne. 

  

Ochrona s rodowiska gruntowo-wodnego, w przypadku ocenianego przedsięwzięcia 

polegac  będzie na zastosowaniu takich s rodko w, kto re ograniczą skaz enie gleby  

i migracji substancji nawozowych m.in. biogeno w do wo d podziemnych oraz wo d 

powierzchniowych. Wiązac  się   to   będzie   z   zapewnieniem   prawidłowego   

gromadzenia   nawozu   w     szczelnych zbiornikach, kontrolowaniu jego wypełnienia, 

prawidłowego transportu oraz włas ciwym stosowaniu nawozo w.  
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6.3.  Oddziaływanie na powietrze. 

  

Celem niniejszego rozdziału jest ocena wpływu planowanego przedsięwzięcia na stan 

zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego. Zgodnie z art. 85 Ustawy z dnia 27 

kwietnia 2001 r. Prawo ochrony s rodowiska (Dz. U. z 2017 r., poz. 1519), ochrona 

powietrza polega na zapewnieniu jak najlepszej jego jakos ci, w szczego lnos ci przez:  

1. utrzymanie poziomo w substancji w powietrzu poniz ej dopuszczalnych dla nich 
poziomo w lub co najmniej na tych poziomach; 

2. zmniejszanie poziomo w substancji w powietrzu co najmniej do dopuszczalnych, 

gdy nie są one dotrzymane;  

3. zmniejszanie i utrzymanie poziomo w substancji w powietrzu poniz ej poziomo w 
docelowych albo poziomo w celo w długoterminowych lub co najmniej na tych 

poziomach.  

 

Inwestycja nie jest zlokalizowana w obrębie, ani nie sąsiaduje z terenami chronionymi 

w rozumieniu przepiso w o ochronie powietrza atmosferycznego. 
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6.3.1.  Warunki meteorologiczne. 

  

Dla oceny stanu jakos ci powietrza bardzo waz na jest znajomos c  warunko w 

meteorologicznych, panujących na danym obszarze. Do podstawowych parametro w 

meteorologicznych zaliczają się: rozkład wiatro w, temperatura powietrza i opad 

atmosferyczny. Na rozprzestrzenianie się zanieczyszczen  powietrza w gło wnej mierze 

wpływ mają: prędkos c  wiatro w, ich kierunek, a takz e temperatura powietrza.  

6.3.1. 1.  Współczynnik aerodynamicznej szorstkości terenu. 

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Ś rodowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie 

wartos ci odniesienia dla niekto rych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 16 poz. 87) 

wspo łczynnik aerodynamicznej szorstkos ci terenu zo wyznacza się w zasięgu 50*h max  

według wzoru:  

zo =    zoc 

 

Teren przylegający do emitora to teren płaski, zabudowany niezadrzewiony, bez 

przeszko d naturalnych, Zgodnie z tabelą 2.3  ww. rozporządzenia, przyjęto do obliczen  

jeden wspo łczynnik szorstkos ci terenu zo=0.5 jak dla zabudowy wiejskiej. 

 

6.3.1.2. Opis terenu w odległości 50 h  od emitora. 

 

Bezpos rednie otoczenie przedmiotowego terenu stanowią: 

• od południa: bezpos rednio droga, następnie teren zabudowy mieszkaniowej, 

• od wschodu: tereny sąsiedniej fermy bydła 

• od po łnocy: tereny zielone upraw rolniczych, brak zabudowy mieszkaniowej, 

• od zachodu: tereny upraw rolniczych. 
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W zasięgu pięc dziesięciokrotnej wysokos ci najwyz szego emitora instalacji (50h=300m),  

a więc w obszarze bezpos redniego oddziaływania zakładu na powietrze atmosferyczne, 

brak form ochrony przyrody. 

 

Ryc. 6. Wyrys oddziaływania inwestycji w zasięgu 50 wysokości emitora.  
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Rys.7. Oddziaływanie inwestycji w zasięgu 50 wysokości emitora. Ortofotomapa  

(wg geoportal).  

Od strony po łnocnej i zachodniej brak jakichkolwiek elemento w, na kto re mogłoby 

następowac  oddziaływanie instalacji. Od południa i wschodu zabudowa mieszkaniowa. 
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6.3.2.  Charakterystyka źródeł emisji zanieczyszczeń do powietrza. 

  

Emisja technologiczna następuje podczas eksploatacji fermy w związku z chowem bydła 

opasowego. 

Z ro dłem powstających zanieczyszczen  technologicznych związanych z chowem bydła 

są: 

• amoniak - z ro dłem w oborze są rozkładający się mocz, kał i s cio łka. 

• siarkowodo r - wytwarzany w procesie gnicia resztek niestrawionego białka 

wydzielanego z kałem.  

• pył - pochodzi od bydła, ze s cio łki, resztek nawozu oraz z paszy.  

 

6.3.3.  Obliczenie emisji niezorganizowanej zanieczyszczeń do atmosfery. 

  

Z ro dłem emisji niezorganizowanej będzie emisja spalin z pojazdo w poruszających się  

po terenie fermy, jednak przypomniec  nalez y, z e emisja z pojazdo w nie moz e byc  w 

z aden sposo b ograniczana przez organy ochrony s rodowiska, poniewaz :  

• nie stanowią one instalacji w rozumieniu przepiso w prawa, 

• w zakresie emisji podlegają one innym, niz  ustawa Prawo ochrony s rodowiska 

przepisom prawa, co oznacza to, z e pojazdy zarejestrowane i dopuszczone przez 

stosowne organy decyzyjne (w Polsce diagnosta na stacji kontroli pojazdo w) do 

ruchu mogą w tym ruchu uczestniczyc , 

• z ro dła te mogą i w większos ci przypadko w stanowią własnos c  innych niz  

wnioskodawca oso b, a inwestor nie wie, ile pojazdo w i jakie emisje będą one 

generowały.  
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Godzinowa wielkos c  emisji dla pojazdo w z silnikiem z zapłonem samoczynnym 

Substancja emisja [kg/h] 

CO 1,12717 

C6H6 0,00926 

HC al. 0,15473 

HC ar. 0,03249 

NOx 0,07004 

TŚP 0,00286 

ŚOx 0,0076 

Tabela 9. Godzinowa wielkość emisji dla pojazdów. 

7.3.4.  Obliczenie emisji zorganizowanej zanieczyszczeń do atmosfery. 

 

a/ amoniak 

Wielkos c  emisji amoniaku okres lono na podstawie załoz en  przyjętych w publikacji Ś. 

Pietrzaka „Metoda inwentaryzacji emisji amoniaku ze z ro deł rolniczych w Polsce i jej 

praktyczne zastosowanie. Woda – Ś rodowisko– Obszary Wiejskie, 2006”. W w/w 

opracowaniu, wskaz nik emisji dla budynko w inwentarskich w przypadku bydła 

wyznaczono wg następującej zalez nos ci: 

W = N * Ś, gdzie 

N = s rednia masa azotu w odchodach wydalanych przez pojedyncze zwierzę w danej 

kategorii zwierząt gospodarskich w ciągu roku [kg N/zwierzę/rok] 
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Ś = straty amoniaku z odchodo w w budynku inwentarskim [kg NH3/zwierzę/rok]. 

Do załoz en  w opracowaniu przyjęto: 

• N dla opaso w (niezalez nie od wieku) = 22,8 kg N/zwierzę/rok; 

• Ś dla obory głębokiej oraz systemu bezs cio łkowego = 8 % 

W = 22,8 * 1,21 * 0,08 = 2,21 kg NH3/zwierzę/rok 

Wielkos c  emisji amoniaku: 

Ilos c  stanowisk łącznie: 3263 

3263 * 2,21 = 2 404 kg/rok = 7,211 Mg/rok 

b/ pył 

Wielkos c  emisji pyłu okres lono na podstawie wskaz niko w emisji pyłu zamieszczonych 

w publikacji „Wskazo wki dla wojewo dzkich inwentaryzacji emisji na potrzeby ocen 

biez ących i programo w ochrony powietrza” WARŚZAWA, 2003. 

 

Kategoria, wiek Wskaz nik emisji [Mg/1000 szt./rok] 

Pył ogo łem Pył PM10 Pył PM2,5 

Pozostałe bydło 0,888000 0,400000 0,008880 

Tabela 10. Wskaźniki emisji pyłu. 

Wielkos c  emisji: 

 3,263 * 0,888 = 2,987 Mg/rok pył ogo łem 

3,263 * 0,4 = 1,305 Mg/rok pyl PM10 

3,263 * 0,00888 = 0,028975 Mg/rok pył PM2,5 
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c/Siarkowodór. 

Wielkos c  emisji siarkowodoru okres lono na podstawie wskaz niko w emisji 

zamieszczonych w publikacji „Emissions From Animal Production Buildings IŚAH 2003. 

Opracowanie to zawiera zestawienie wskaz niko w emisji siarkowodoru pochodzących 

od ro z nych autoro w, podawane w jednostkach g/AU/day (g/DJP/dzien ).  

Według w/w publikacji wskaz nik emisji siarkowodoru lez y zazwyczaj poniżej 

5g/dzień/DJP.  

Wg publikacji naukowych, emisja siarkowodoru stanowi 5 % emisji amoniaku.  

W związku z tym do obliczen  przyjęto: 

3262 * 2,21 kg/rok * 0,05 = 0,36 Mg/rok 

 

Emisję roczną z chowu bydła na terenie fermy przedstawiono w tabeli poniz ej. 

 

Wielkość emisji [Mg/rok] 

Amoniak Pył Siarkowodór 

7,211 2,987 0,36 

Tabela 11. Wielkość emisji roczna 
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6.3.5.  Parametry emitorów. 

Na terenie fermy cho w bydła prowadzony jest wyłącznie w oparciu o wentylację 

grawitacyjną, brak jest wentylacji mechanicznej.  

Parametry emitoro w wentylacji grawitacyjnej wskazano w tabelach poniz ej: 

`Tabela 12. Zestawienie emitorów – obora 1 

Nr emitora 

 

 

 

Wysokos c  

emitora / 

komina 

Wymiary 

Prędkos c  

wylotowa 

gazo w 

Temperatura 

wylotowa 

gazo w 

Czas 

pracy 

emitora 

Typ 

emitora 

[m] [m] [m/s] [K ] 
h/rok 

 

1.1 6 0,4x0,4 0,5 297 8760 Pionowy 

zamknięty 

1.2 6 0,4x0,4 0,5 297 8760 Pionowy 

zamknięty 

1.3 6 0,4x0,4 0,5 297 8760 Pionowy 

zamknięty 

1.4 6 0,4x0,4 0,5 297 8760 Pionowy 

zamknięty 

1.5 6 0,4x0,4 0,5 297 8760 Pionowy 

zamknięty 

1.6 6 0,4x0,4 0,5 297 8760 Pionowy 

zamknięty 

1.7 6 0,4x0,4 0,5 297 8760 Pionowy 

zamknięty 

1.8 6 0,4x0,4 0,5 297 8760 Pionowy 

zamknięty 
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1.9 6 0,4x0,4 0,5 297 8760 Pionowy 

zamknięty 

1.10 6 0,4x0,4 0,5 297 8760 Pionowy 

zamknięty 

 

`Tabela 13. Zestawienie emitorów – obora 2 

Nr emitora 

 

 

 

Wysokos c  

emitora / 

komina 

Wymiary 

Prędkos c  

wylotowa 

gazo w 

Temperatura 

wylotowa 

gazo w 

Czas 

pracy 

emitora 

Typ 

emitora 

[m] [m] [m/s] [K ] 
h/rok 

 

2.1 6 0,4x0,4 0,5 297 8760 Pionowy 

zamknięty 

2.2 6 0,4x0,4 0,5 297 8760 Pionowy 

zamknięty 

2.3 6 0,4x0,4 0,5 297 8760 Pionowy 

zamknięty 

2.4 6 0,4x0,4 0,5 297 8760 Pionowy 

zamknięty 

2.5 6 0,4x0,4 0,5 297 8760 Pionowy 

zamknięty 

2.6 6 0,4x0,4 0,5 297 8760 Pionowy 

zamknięty 

2.7 6 0,4x0,4 0,5 297 8760 Pionowy 

zamknięty 

2.8 6 0,4x0,4 0,5 297 8760 Pionowy 

zamknięty 
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2.9 6 0,4x0,4 0,5 297 8760 Pionowy 

zamknięty 

2.10 6 0,4x0,4 0,5 297 8760 Pionowy 

zamknięty 

2.11 6 0,4x0,4 0,5 297 8760 Pionowy 

zamknięty 

2.12 6 0,4x0,4 0,5 297 8760 Pionowy 

zamknięty 

 

`Tabela 14. Zestawienie emitorów – obora 3 

Nr emitora 

 

 

 

Wysokos c  

emitora / 

komina 

Wymiary 

Prędkos c  

wylotowa 

gazo w 

Temperatura 

wylotowa 

gazo w 

Czas 

pracy 

emitora 

Typ 

emitora 

[m] [m] [m/s] [K ] 
h/rok 

 

3.1 6 0,4x0,4 0,5 297 8760 Pionowy 

zamknięty 

3.2 6 0,4x0,4 0,5 297 8760 Pionowy 

zamknięty 

3.3 6 0,4x0,4 0,5 297 8760 Pionowy 

zamknięty 

3.4 6 0,4x0,4 0,5 297 8760 Pionowy 

zamknięty 
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`Tabela 15. Zestawienie emitorów – obora 4 

Nr emitora 

 

 

 

Wysokos c  

emitora / 

komina 

Wymiary 

Prędkos c  

wylotowa 

gazo w 

Temperatura 

wylotowa 

gazo w 

Czas 

pracy 

emitora 

Typ 

emitora 

[m] [m] [m/s] [K ] 
h/rok 

 

4.1 6 0,4x0,4 0,5 297 8760 Pionowy 

zamknięty 

4.2 6 0,4x0,4 0,5 297 8760 Pionowy 

zamknięty 

4.3 6 0,4x0,4 0,5 297 8760 Pionowy 

zamknięty 

4.4 6 0,4x0,4 0,5 297 8760 Pionowy 

zamknięty 

 

7.3.6.  Metody prognozowania. 

  

Celem okres lenia stopnia uciąz liwos ci projektowanego przedsięwzięcia na sąsiednich 

terenach oraz na samym terenie inwestycji, posłuz yc  się moz na referencyjnymi 

metodami modelowania poziomo w substancji w powietrzu. W tym celu został 

wykorzystany program komputerowy OPA03 wykonanego w Zakładzie Usług 

Obliczeniowych "EKO-ŚOFT" w Łodzi wersja 5.2. 

Program oparty jest o wytyczne zawarte w Rozporządzeniu Ministra Ś rodowiska z dnia 

26 stycznia 2010 r. w sprawie wartos ci odniesienia dla niekto rych substancji w 

powietrzu (Dz. U. Nr 16 poz. 87), w kto rym okres lone są referencyjne metodyki 

modelowania poziomo w substancji w powietrzu. 
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Aktualny stan jakości powietrza: 

Poziom tła zanieczyszczeń dla pyłu PM10 przyjęto na poziomie 28 ug/m3, a dla pyłu 

PM2,5 na poziomie 16 ug/m3.  

Do obliczeń rozprzestrzeniania zanieczyszczeń w przypadku pyłu przyjęto aktualny 

stan jakości powietrza na podstawie informacji uzyskanej z Wojewódzkiego 

Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu, na dzień wykonywania obliczeń. Na 

dzień 20.04.2017 r.  poziom tła zanieczyszczeń dla pyłu PM10 wynosi 22 ug/m3, a dla 

pyłu PM2,5 -16 ug/m3. W związku z tym obliczenia dla pyłu PM2,5 są równoważne, 

natomiast dla pyłu PM10 są przeszacowane. Tym samym można przyjąć, że z pewnością 

nie nastąpi przekroczenie wartości dopuszczalnych dla pyłu. 

Dla amoniaku i siarkowodoru przyjęto poziom tła jako 10 % wartości odniesienia. 

 

Śkutki emisji na terenach sąsiednich: 

Oddziaływania na jakość powietrza oraz skutki emisji na terenach sąsiednich 

przedstawiono w obliczeniach rozprzestrzeniania zanieczyszczeń (załącznik do 

raportu). 

Obliczanie stanu zanieczyszczenia powietrza wyznaczono przy pomocy programu 

OPA03 wykonanego w Zakładzie Usług Obliczeniowych "EKO-ŚOFT" w Łodzi wersja 

5.11  Program ten wykonany jest zgodnie z rozporządzeniem Ministra Ś rodowiska z 

dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartos ci odniesienia dla niekto rych substancji w 

powietrzu – Dz. U. Nr 16 z 2010 r., poz. 87. Model ten uwzględnia ro wniez  przepisy 

zawarte w rozporządzeniu Ministra Ś rodowiska w sprawie poziomo w niekto rych 

substancji w powietrzu (Dz U z 2012r poz1031).  

W załączniku przedstawiono pełny zakres obliczen  rozprzestrzeniania zanieczyszczen  

(dane o lokalizacji emitoro w, ich parametry geometryczne, podokresy, warunki meteo, 

stan powietrza). 

  



UZASADNIENIE PROPONOWANEGO WARIANTU 
WRAZ Z OPISEM ODDZIAŁYWANIA 

 

 

 

Śtrona 64 

 

 

 

6.3.7. Oddziaływanie na powietrze w fazie budowy i likwidacji.  

 

Ze względu na postępowanie legalizacyjne rozwaz a się ewentualne oddziaływanie 

fermy na powietrze wyłącznie w fazie likwidacji. 

Śzacuje się z e czas prac wykonywanych przez koparki i koparko-ładowarki nie 

przekroczy 60 godzin w trakcie całej rozbio rki. Ś rednie spalanie paliw – oleju 

napędowego dla ww. maszyn przyjmuje się na poziomie 12 l/h. Łącznie zostanie 

spalone 720 l paliwa w okresie rozbio rki inwestycji – okres kilku miesięcy. 

Ilos c  spalonego paliwa przez pojazdy cięz arowe wywoz ące odpady (min. gruz) nie 

powinien przekroczyc  27l. Ilos c  te szacuje się na podstawie następujących danych: 

• odległos c  jaką pojazdy muszą pokonac  na działkach nalez ących do inwestora 

aby dostarczyc  potrzebny materiał - 1 kurs -300 m., 

• s redniego spalania – wynoszące 30 l/100 km 

• szacowanej ilos ci kurso w- 300  

Obliczenie: 

300 m *300 kurso w = 90000m 90000 : 1000 = 90 km 

Ilos c  spalonego paliwa wynosi = (90 km *30)/100 = 27 litro w 

Gęstos c  względna oleju napędowego w 15 stopniach Celsjusza zgodnie z załączoną  

do protokołu kartą charakterystyki substancji wynosi od 0,82 do 0,845 g/cm3.  

W związku z tym łączna ilos c  spalonego w trakcie rozbio rki chlewni, oleju napędowego 

nie przekroczy 747 dm3  = 0,747 m3, co odpowiada około 627,48 kg. 

Wskaz niki emisji zanieczyszczen  przyjęto zgodnie z pismem MOŚ ZNiL  

PZmot/0631/152/93 z dnia 1.01.1993 r. ze spalania paliw w silnikach napędzanych 

olejem napędowym. 

- tlenek węgla – 23 g/kg paliwa 

- dwutlenek azotu – 76 g/kg paliwa 
- węglowodory alifatyczne - 13 g/kg paliwa 

- węglowodory aromatyczne – 6 g/kg paliwa 

- pył zawieszony – 4,3 g/kg paliwa 

- dwutlenek siarki – 6 g/kg paliwa. 
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W związku z powyz szym emisja zanieczyszczen  generowana w trakcie prac ww. 

maszyn i pojazdo w po przeliczeniu, wyniesie: 

• tlenek węgla – 23 g/kg paliwa * 627,48 kg paliwa/rok= około 14,43 kg/rok 

• dwutlenek azotu – 76 g/kg paliwa * 627,48 kg paliwa/rok= około 47,69 kg/rok, 

• węglowodory alifatyczne - 13 g/kg paliwa * 627,48 kg paliwa/rok= około 8,16 

kg/rok, 

• węglowodory aromatyczne – 6 g/kg paliwa * 627,48 kg paliwa/rok= około 3,77 

kg/rok, 

• pył zawieszony – 4,3 g/kg paliwa * 627,48 kg paliwa/rok= około 2,7 kg/rok 

• dwutlenek siarki – 6 g/kg paliwa*627,48 kg paliwa/rok = około 3.77 kg/rok 

 

6.3.8. Środki organizacyjno-techniczne, minimalizujące negatywne 
oddziaływanie na środowisko. 

  

W celu ograniczeniu emisji substancji do powietrza zastosowane zostaną następujące 

s rodki organizacyjno-techniczne:  

• utrzymywanie obiekto w w czystos ci,  

• stosowanie nowoczesnych i technicznie sprawnych urządzen  instalacji, oraz  

sprawnych pojazdo w, 

• utrzymywanie tereno w woko ł obiektu w czystos ci,   

Podczas przeprowadzania oceny oddziaływania inwestycji na powietrze poddano całą 

inwestycję bardzo szczego łowej analizie. Zamieszczona w niniejszym opracowaniu 

analiza wykazała, iz  nie będzie występowac  emisja zanieczyszczen  do atmosfery z pracy 

instalacji. 

Emisja zanieczyszczen  ze s rodko w transportowych będzie minimalna. 
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6.3.9.  Emisja w wariancie alternatywnym. 

 

Wielkos c  emisji zanieczyszczen  do powietrza w wariancie alternatywnym związana jest 

wyłącznie z emisją podczas likwidacji przedsięwzięcia (pkt 7.3.8.). 

 

6.4.  Oddziaływanie na klimat akustyczny. 

  

Celem niniejszego rozdziału jest okres lenie oddziaływania planowanej inwestycji na 

klimat akustyczny otoczenia - tereny zagroz one hałasem i sąsiadujące z terenem działki 

inwestycyjnej oraz odniesienie osiągniętych wyniko w do obowiązujących normatywo w 

prawnych.  

 

6.4.1.  Stan prawny w zakresie ochrony środowiska przed hałasem. 

  

Dopuszczalne poziomy dz więku w s rodowisku zewnętrznym okres la rozporządzenie 

Ministra Ś rodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomo w 

hałasu w s rodowisku (tj. Dz. U. z 2014r., poz. 112). zgodnie z kto rym dopuszczalne 

wartos ci ro wnowaz nego poziomu dz więku A, LAeq, dla hałasu od obiekto w i grup z ro deł 

innych niz  drogi i linie kolejowe okres la się w przedziałach czasu ro wnych odpowiednio 

8-miu najmniej korzystnym godzinom pory dziennej kolejno po sobie następującym, 

kto ra przypada pomiędzy 600 - 2200 oraz 1-nej najmniej korzystnej godzinie w porze 

nocy, pomiędzy 2200 – 600. Przytoczone rozporządzenie definiuje ro wniez  kategorie 

tereno w wymagających ochrony akustycznej. 
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Lp. Rodzaj terenu 

LAeq D 

przedział czasu odniesienia 

równy 8 najmniej 

korzystnym godzinom dnia 

kolejno po sobie 

następującym 

LAeq N 

przedział czasu 

odniesienia równy 1 

najmniej korzystnej 

godzinie nocy 

1 a) Śtrefa ochronna "A" 

uzdrowiska 

b) Tereny szpitali poza 

miastem 

45 40 

2 a) Tereny zabudowy 

mieszkaniowej 

jednorodzinnej 

b) Tereny zabudowy 

związanej ze stałym 

lub czasowym 

pobytem dzieci i 

młodziez y1) 

c) Tereny domo w opieki 

społecznej 

d) Tereny szpitali w 

miastach 

50 40 

3 a) Tereny zabudowy 

mieszkaniowej 

wielorodzinnej i 

zamieszkania 

zbiorowego 

b) Tereny zabudowy 

55 45 
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zagrodowej 

c) Tereny rekreacyjno-

wypoczynkowe1) 

d) Tereny 

mieszkaniowo-

usługowe 

4 Tereny w strefie 

s ro dmiejskiej miast 

powyz ej 100 tys. 

Mieszkan co w2) 

55 45 

Tabela 16. Dopuszczalne poziomy dźwięku. 

Objas nienia: 

1) W przypadku niewykorzystywania tych tereno w, zgodnie z ich funkcją, w porze 

nocy, nie obowiązuje na nich dopuszczalny poziom hałasu w porze nocy. 

2) Śtrefa s ro dmiejska miast powyz ej 100 tys. mieszkan co w to teren zwartej zabudowy 

mieszkaniowej z koncentracją obiekto w administracyjnych, handlowych i 

usługowych. W przypadku miast, w kto rych występują dzielnice o liczbie 

mieszkan co w pow. 100 tys., moz na wyznaczyc  w tych dzielnicach strefę 

s ro dmiejską, jez eli charakteryzuje się ona zwartą zabudową mieszkaniową z 

koncentracją obiekto w administracyjnych, handlowych i usługowych. 
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6.4.2. Charakterystyka otoczenia pod kątem ochrony przed hałasem 

 

Obszar fermy oraz tereny w najbliz szym sąsiedztwie nie są objęte zapisami 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Wg stanu faktycznego 

najbliz sze tereny wymagające ochrony akustycznej znajdują się po południowej oraz 

wschodniej stronie zakładu. Od strony południowej bezpos rednio za ulicą znajduje się 

pojedyncza zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, a w dalszej odległos ci 

zlokalizowane są budynki wielorodzinne – bloki. Po stronie wschodniej zlokalizowane 

są tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.   

Zgodnie z klasyfikacją rozporządzenia Ministra Ś rodowiska z dnia 14 czerwca 2007r.  

w sprawie dopuszczalnych poziomo w hałasu w s rodowisku (t.j. z 2014 r., poz. 112), 

hałas związany z eksploatacją inwestycji, kto rej dotyczy niniejsze opracowanie, nalez y 

zaklasyfikowac , jako hałas od obiekto w i grup z ro deł innych niz  drogi i linie kolejowe.  

Dla wyz ej wymienionych tereno w dopuszczalne wartos ci poziomu dz więku wynoszą: 

Zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna i zamieszkania zbiorowego pkt. 3a): 

LAeq,D - 55 dB w porze dnia; 

LAeq,N - 45 dB w porze nocy. 

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna pkt 2a)  

LAeq,D - 50 dB w porze dnia; 

LAeq,N - 40 dB w porze nocy. 

Na poniz szym rysunku przedstawiono wyrys tereno w podlegających ochronie 

akustycznej. 
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Ryc.8. Wyrys terenów podlegających ochronie akustycznej. 

6.4.3. Charakterystyka źródeł hałasu.  

 

W analizie akustycznej uwzględniono sytuacje najgorszą w konteks cie oddziaływania 

na s rodowisko tj. przejazd obu pojazdo w w ciągu 1 dnia. Załoz ono ro wniez , z e pojazdy 

nalez ą do kategorii pojazdo w cięz kich. Ocena emisji hałasu związana z 

funkcjonowaniem projektowanego obiektu uwzględnia następujące ruchome z ro dła 

hałasu: 

Przejazd pojazdo w cięz kich 2 poj/16 godz. Pory dziennej 

W analizach akustycznych uwzględniono budynki gospodarstwa jako odbijające.  
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6.4.4. Metody prognozowania.  

 

Śzacowanie poziomu emisji hałasu, powodowanego przez przedmiotowe 

przedsięwzięcie bazuje na formule matematycznej, opartej na załoz eniach 

rekomendowanej normy PN – IŚO 9613-2 „Akustyka Tłumienie dz więku podczas 

propagacji w przestrzeni otwartej. Ogo lna metoda obliczania.”, wytycznych zawartych w 

Instrukcji ITB 338/2008 „Metoda okres lania emisji i imisji hałasu przemysłowego w 

s rodowisku”, a takz e zaimplementowanych bibliotek wewnętrzy oprogramowania 

ŚoundPLAN. Przyjęty model szacowania zrealizowano przy wykorzystaniu 

oprogramowania komputerowego ŚoundPLAN 7.4.  

Z ro dła liniowe – przejazd pojazdo w  

Pojazdy poruszające się po terenie hodowli zasymulowano liniowym z ro dłem hałasu. 

Parametrem wejs ciowym do wykonania symulacji jest poziom mocy akustycznej 

poruszającego się pojazdu przypadający na 1m biez ący trasy. Ro wnowaz ny poziom 

mocy akustycznej zastępczego z ro dła liniowego wyraz ono wzorem 1. 

 

(1) 

gdzie: 

LWAr - poziom mocy akustycznej pojazdu (zgodnie z danymi ITB 

338/2008), [dBA] 

N - liczba operacji ruchowych na danym odcinku 

D - długos c  odcinka, [m] 

T - normowy czas oceny, (8 najgorszych następujących po sobie 

godzin w ciągu dnia tj. między 6: 00, a 22:00) [8h = 28800 s] 

v - prędkos c  poruszania pojazdu na danym odcinku, [ms-1] 

Ś - długos c  odcinka jednostkowego = 1m 
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6.4.4.1. Źródła liniowe – pojazdy. 

 

Przyjmuje się, z e na terenie zakładu pojazdy będą się poruszac  z maksymalnymi 

prędkos ciami: 

- samochody powyz ej 3,5 t DMC – 15 km/h 

Parametry akustyczne z ro deł ruchomych tj. przyjęte do obliczen  poziomy mocy 

akustycznej przedstawiono w tabeli 16.  

Typ pojazdu Poziom mocy akustycznej LWar[dB] operacji  

oraz czas trwania 

Śtart Hamowanie Jazda 

5 [s] 3 [s] Zalez y od przebytej 

drogi 

Pojazdy cięz kie 105,0 100,0 100,0 

Tabela 17. Parametry akustyczne źródeł ruchomych. 

Z uwagi na niewielkie prędkos ci przejazdo w emisję akustyczną wyznaczono dla 

maksymalnego poziomu mocy akustycznej LWA,r = 105 dB  

L.p Oznaczenie Prędkość 
poruszani 

 

Liczba 
wydarzeń 

akustycznych
* 

Poziom 
mocy 

akustyczn
ej LWA,r 

[dB] 

Równoważny 
poziom mocy 
akustycznej  

przypadającej na 
1metr trasy LWAeq,r 

[dB/m] 
[kmh-1] Pora 

dnia 

Pora 

nocy 

LWA,r [dB] Pora 

dnia 

Pora 

nocy 

1 Pojazdy 

cięz kie 

15 2 Brak 105,0 57,2 - 

Tabela 18. Dane wejściowe - poziomy mocy akustycznej pojazdów 
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6.4.5. Ocena emisji hałasu do środowiska – wyniki obliczeń. 

 

Punkty referencyjne zlokalizowano na granicy terenu zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej oraz wielorodzinnej. Punkt referencyjny zlokalizowany został na 

wysokos ci 4m zgodnie z obowiązującą metodyką referencyjną. Analiza symulacyjna 

oddziaływania zakładu na lokalny klimat akustyczny nie wykazała przekroczen  

dopuszczalnych wartos ci poziomu dz więku. Wyniki symulacji przedstawiono w tabeli 

poniz ej. 

 Nr Wysokos c  Poziom dopuszczalny Poziom rownowaz ny Konflikt 

Dzien  Noc Dzien  Noc Dzien  Noc 

m dB(A) dB(A) dB(A) 

1 4 50 40 25,6 - - - 

2 4 50 40 36,9 - - - 

3 4 50 40 22,4 - - - 

4 4 55 45 27,1 - - - 

Tabela 19. Wyniki symulacji. 

Emisja akustyczna została zaprezentowana w sposo b graficzny w formie załączniko wdo 

niniejszego opracowania. 

Na podstawie przeprowadzonych prognostycznych analiz akustycznych, nie 

stwierdzono przekroczen  dopuszczalnych wartos ci poziomu dz więku w obrębie 

otaczających tereno w chronionych akustycznie oraz nie stwierdzono przeciwwskazan  z 

dziedziny akustyki do podjęcia realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia.  
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6.4.6. Oddziaływanie na klimat akustyczny w fazie budowy i likwidacji 

 

Oddziaływanie na klimat akustyczny w fazie likwidacji 

Ewentualna likwidacja przedsięwzięcia polegałaby przede wszystkim na rozbio rce 

obiekto w. Emisja hałasu, jaka moz e występowac  w tym czasie związana będzie z 

pracami związanymi z  rozbio rką obiekto w , przede wszystkim prace pojazdo w cięz kich 

np. koparki. Prace te będą miały charakter przejs ciowy i zanikowy. Hałas będzie 

występowac  okresowo i nie podlega normalizacji. Proponuje się jedynie ograniczenie 

prac związanych z demontaz em instalacji do godzin pory dziennej 6.00-22.00. Zgodnie 

z art. 142. prawa ochrony s rodowiska wielkos c  emisji z instalacji lub urządzenia w 

warunkach odbiegających od normalnych (okres rozruchu, awarii i likwidacji instalacji 

lub urządzenia) powinna wynikac  z uzasadnionych potrzeb technicznych i nie moz e 

występowac  dłuz ej niz  jest to konieczne. 

 

6.4.7. Analiza oddziaływań skumulowanych hałasu:  

 

Ze względu na nieznaczną emisję na zabudowane tereny mieszkaniowe zakład nie 

będzie w sposo b istotny kumulował hałasu z innymi obiektami. W najbliz szym 

sąsiedztwie znajduje się ferma podobnego typu, zatem nalez y zakładac  jej nikłe 

oddziaływanie hałasowe.  

 

6.4.8. Monitoring hałasu  

 

Koniecznos c  prowadzenia monitoringu hałasu okres la Rozporządzenie  Ministra 

Ś rodowiska z dnia 30.10.2014r. w sprawie wymagan  w zakresie prowadzenia pomiaro w 

wielkos ci emisji (Dz. U. 2014r., poz.1542): 
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§ 10.1.Okresowe pomiary hałasu w środowisku, który jest wyrażony wskaźnikami 

hałasu mającymi zastosowanie do ustalania i kontroli warunków korzystania ze 

środowiska (LAeqDi LAeqN), prowadzi się dla zakładu, na którego terenie eksploatowane są 

instalacje lub urządzenia emitujące hałas, dla którego zostało wydane pozwolenie na 

emitowanie hałasu do środowiska lub decyzja o dopuszczalnym poziomie hałasu. 

2.Okresowe pomiary hałasu w środowisku, który jest wyrażony wskaźnikami hałasu 

mającymi zastosowanie do ustalania i kontroli warunków korzystania ze środowiska 

(LAeqDi LAeqN), prowadzi się dla instalacji, dla której zostało wydane pozwolenie 

zintegrowane. 

3.Okresowe pomiary hałasu w środowisku, w tym hałasu impulsowego, prowadzi się 

raz na dwa lata, z uwzględnieniem specyfiki pracy źródeł hałasu; w przypadku źródeł 

pracujących sezonowo pomiary hałasu przeprowadza się w tym okresie.  

W związku ze stanem formalno-prawnym, oraz prognozowanym brakiem przekroczen  

poziomo w dopuszczalnych, prowadzenie monitoringu hałasu dla analizowanej 

instalacji nie jest wymagane. 
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6.5.  Gospodarka odpadami. 

  

Celem niniejszego rozdziału jest przedstawienie organizacji gospodarki odpadami  

na terenie projektowanej inwestycji. Śposo b postępowania z odpadami musi byc  zgodny 

z zasadami ochrony s rodowiska.  Prowadzone prace powinny prowadzic   

do zabezpieczenia s rodowiska przed szkodliwym oddziaływaniem odpado w. 

 

 6.5.1.  Wymogi formalno-prawne. 

  

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach okres la s rodki słuz ące ochronie 

s rodowiska, z ycia i zdrowia ludzi zapobiegające i zmniejszające negatywny wpływ na 

s rodowisko oraz zdrowie ludzi wynikający z wytwarzania odpado w i gospodarowania 

nimi oraz ograniczające ogo lne skutki uz ytkowania zasobo w i poprawiające 

efektywnos c  takiego uz ytkowania. 

Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt. 6 Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, odpady 

oznaczają kaz dą substancję lub przedmiot, kto rych posiadacz pozbywa się, zamierza się 

pozbyc  lub kto rych pozbycia się jest zobowiązany.  

Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, przez 

gospodarowanie odpadami – rozumie się zbieranie, transport, przetwarzanie odpado w, 

łącznie z nadzorem nad tego rodzaju działaniami, jak ro wniez  po z niejsze postępowanie 

z miejscami unieszkodliwiania odpado w oraz działania wykonywane w charakterze 

sprzedawcy odpado w lub pos rednika w obrocie odpadami. 

Zgodnie z art. 18 pkt. 1 Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, kaz dy, kto 

podejmuje działania powodujące lub mogące powodowac  powstanie odpado w, 

powinien takie działania planowac , projektowac  i prowadzic  przy uz yciu takich 

sposobo w produkcji lub form usług oraz surowco w i materiało w, aby w pierwszej 

kolejnos ci zapobiegac  powstawaniu odpado w lub ograniczac  ilos c  odpado w i ich 
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negatywne oddziaływanie na z ycie i zdrowie ludzi oraz na s rodowisko, w tym przy 

wytwarzaniu produkto w, podczas i po zakon czeniu ich uz ycia.  

  

6.5.2.  Rodzaje i klasyfikacja powstających odpadów. 

 

Klasyfikacji odpado w dokonano poniz ej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Ś rodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpado w (Dz. U. z 2014 r., poz. 

1923). 

 

6.5.2.1.  Faza realizacji przedsięwzięcia – brak. 

  

6.5.2.2.  Faza eksploatacji przedsięwzięcia.  

 

Planowana inwestycja nie wpłynie na wielkos c  emisji powodowanej przez wytwarzane 

odpady. 

Kod odpadu Rodzaj odpadu Szacowana 

ilość 

wytwarzanych 

odpadów  

[Mg] 

16 02 13* Zuz yte urządzenia zawierające niebezpieczne 

elementy inne niz  wymienione w 16 02 09 do 16 

02 12 

0,05 

15 01 01 Opakowania z papieru tektury  0,1 

15 01 02  Opakowania z tworzyw sztucznych  0,1 

15 01 04  Opakowania z metali  0,1 



UZASADNIENIE PROPONOWANEGO WARIANTU 
WRAZ Z OPISEM ODDZIAŁYWANIA 

 

 

 

Śtrona 78 

 

 

 

15 02 03  Śorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do 

wycierania  

0,05 

02 01 06 Odchody zwierzęce 7400 Mg 

Tabela 20. Szacowane ilości wytwarzanych odpadów. 

 

Padłe zwierzęta, zgodnie z art. 2 pkt 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r., nie stanowią 

odpado w, poniewaz  są unieszkodliwiane zgodnie z rozporządzeniem WE 1069/2009  

z dnia 21 paz dziernika 2009 r. okres lające przepisy sanitarne dotyczące produkto w 

ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spoz ycia przez ludzi, 

i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1774/2002. 

Wszystkie odpady magazynowane będą selektywnie w po łnocno-wschodniej częs ci 

obiektu, a następnie przekazywane firmom posiadającym zezwolenia na zbieranie lub 

przetwarzanie odpado w. 

Kod odpadu Rodzaj odpadu Sposób i miejsce 

magazynowania 

16 02 13* Zuz yte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niz  

wymienione w 16 02 09 do 16 02 

12 

Nie magazynowane, 

przekazywane bezpos rednio 

odbiorcy. 

15 01 01 Opakowania z papieru tektury  Południowa częs c  placu 

magazynowego w kontenerze. 

15 01 02  Opakowania z tworzyw 

sztucznych  

Południowa częs c  placu 

magazynowego w kontenerze. 

15 01 04  Opakowania z metali  Południowa częs c  placu 

magazynowego, luzem. 

15 02 03  Śorbenty, materiały filtracyjne, 

tkaniny do wycierania  

Południowa częs c  placu 

magazynowego w kontenerze. 

02 01 06 Odchody zwierzęce Zbiornik na gnojowicę pod 

oborą nr 3 

Tabela 21. Miejsce i sposób magazynowania odpadów. 
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6.5.2.3.  Faza likwidacji przedsięwzięcia.  

 

Inwestor w momencie likwidacji obiektu zobowiązany jest do postępowania odpadami 

zgodnie z  przepisami ustawy o odpadach, opisanymi powyz ej. 

Gospodarka odpadami polegac  będzie min. na: 

• magazynowaniu odpado w w sposo b selektywny i bezpieczny dla s rodowiska, 
• przekazanie odpado w do unieszkodliwienia podmiotą posiadającym 

odpowiednie uprawnienia lub ich gospodarcze wykorzystanie (np. odzysku 
gruzu). 
 

Faza  likwidacji   obiektu  wiązac   się  będzie  z   wytworzeniem  następujących  

odpado w    o kodzie: 

17 01 07 – zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiało w 

ceramicznych i elemento w wyposaz enia inne niz  wymienione w 170106 w ilos ci około 

1800,0 Mg, 

17 02 03 - tworzywa sztuczne w ilos ci około 30 g, 17 02 01 – drewno w ilos ci 30,0 

około Mg, 

17 04 05 - z elazo i stal w ilos ci 600,0 około Mg, 

17 04 11 - kable inne niz  wymienione w 17 04 10 w ilos ci około 3 Mg, 

17 06 04 - materiały izolacyjne inne niz  wym. w 170601 i 170603 w ilos ci około 12,0 

Mg. 

Ponadto, ewentualny demontaz  chlewni będzie wykonany przez firmy zewnętrzne. 

Zgodnie z przepisami prawa wytwo rcą odpado w w takim przypadku będą ww. 

podmioty gospodarcze. 
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6.6. Gospodarka nawozami naturalnymi. 

 

Cho w zwierząt na terenie gospodarstwa odbywa się systemem na głębokiej s cio łce 

(budynki 1 i 2) oraz bezs ciołowo (budynki 3 i 4). Przewidywana ilos c  wytwarzanego w 

związku z tym rodzajem chowu wynosi 7 873,32 Mg obornika oraz 7 396,8 m3 

gnojowicy.  

Ilos c  obornika i gnojowicy ustalono na podstawie:  

• s redniorocznego stanu zwierząt ustalonego z maksymalnej obsady bydła i 

maksymalnej ilos ci cykli hodowlanych 

• wskaz niko w Rozporządzenia Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej 

we Wrocławiu z dnia 13 wrzes nia 2012r. w sprawie wprowadzenia programu działan  

mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze z ro deł rolniczych (Dz. Urz. Woj. 

Wlkp. poz. 3847).  

 

Ferma nie jest wyposaz ona w płytę obornikową, obornik usuwany jest na zewnętrzną 

płytę obornikową, na podstawie pisemnej umowy dzierz awy (poza terenem obiektu).   

Ferma wyposaz ona jest w zbiorniki do magazynowania gnojowicy o pojemnos ci 

4 475,25 m3. Taka pojemnos c  zbiorniko w zapewnia co najmniej 4-miesięczny okres 

przechowywania gnojowicy. Pojemnos c  zbiornika niezbędna  do zapewnienia 4-

miesięcznego okresu przechowywania gnojowicy wynosi 2 415 m3. 

 

Powyz sze ustalono na podstawie:  

• s redniorocznego stanu zwierząt ustalonego z maksymalnej obsady s win  i 

maksymalnej ilos ci cykli hodowlanych 

• wskaz niko w Rozporządzenia Rady Ministro w z dnia 18 stycznia 2005r. w sprawie 

szczego łowych warunko w i trybu udzielania pomocy finansowej na dostosowanie 

gospodarstw rolnych do standardo w Unii Europejskiej objętej planem rozwoju 

obszaro w wiejskich (Dz. U. Nr 17, poz. 142), 
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Obornik i gnojowica przekazywane będą do wykorzystania na cele rolnicze (nawóz 

naturalny). W przypadku przekazywania gnojowicy na inne cele niż rolnicze, leśne lub 

do produkcji energii, gnojowica stanowi odpad i z tego powodu została ujęta w katalogu 

wytwarzanych odpadów (przyjęto gęstość gnojowicy 1g/cm). 

 

6.7. Oddziaływanie na powierzchnię ziemi, klimat i ruchy masowe  

 

Zgodnie z art. 101 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony s rodowiska              

(Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 z po z niejszymi zmianami), ochrona powierzchni ziemi polega 

na:  

1. zapewnieniu jak najlepszej jej jakos ci, w szczego lnos ci przez: 

• racjonalne gospodarowanie, 

• zachowanie wartos ci przyrodniczych, 

• zachowanie moz liwos ci produkcyjnego wykorzystania, 

• ograniczanie zmian naturalnego ukształtowania, 

• utrzymanie jakos ci gleby i ziemi powyz ej lub co najmniej na poziomie 

wymaganych standardo w, 

• doprowadzenie jakos ci gleby i ziemi co najmniej do wymaganych standardo w, 

jez eli nie są one dotrzymane, 

• zachowanie wartos ci kulturowych, z uwzględnieniem zabytko w 

archeologicznych; 

2. zapobieganiu ruchom masowym ziemi i ich skutkom.  
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6.7.1. Ruchy masowe 

 

Zgodnie z art. 3 pkt 32 lit. a. Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony 

s rodowiska, przez ruchy masowe ziemi rozumie się powstające naturalnie lub na skutek 

działalnos ci człowieka  osuwanie, spełzywanie lub obrywanie powierzchniowych 

warstw skał, zwietrzeliny i gleby. 

W fazie eksploatacji przedsięwzięcia nie będzie zachodzic  negatywne oddziaływanie na 

jakos c  powierzchni ziemi, poniewaz  prace ziemne zostaną przeprowadzone zgodnie ze 

sztuką budowlaną i Prawem budowlanym.  

 

6.7.2. Zmiany klimatu 

 

Charakter działan  inwestora wyklucza jakiekolwiek negatywne oddziaływanie na 

klimat.  Z dokonanej waloryzacji krajobrazowej wynika, z e na przedmiotowym terenie 

wyro z nia się krajobraz antropogeniczny – przekształcony pod wpływem działalnos ci 

człowieka – tereny wiejskie, uz ytkowane w kierunku produkcji rolnej (zabudowa 

zagrodowa, uz ytki rolne). 

Śpecyfika otoczenia inwestycji, znajdującego się w zasięgu jej oddziaływania oraz 

charakter działan  inwestora, wykluczają jakiekolwiek negatywne oddziaływanie na 

krajobraz. 

Ponadto wykonana analiza rozprzestrzeniania zanieczyszczen  wykazała, iz  

wprowadzane zanieczyszczenia do powietrza nie przekraczają w z aden sposo b wartos ci 

dopuszczalnych w powietrzu, wobec tego ich oddziaływanie nie moz e ro wniez  wpłynąc  

na klimat lokalny. 
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Przeliczając emisję z obo r uzyskamy następujący potencjał tworzenia efektu 

cieplarnianego (w stosunku do wpływu CO2) – Z ro dło 

http://archiwum.klubgaja.pl/_pliki/klubgaja-ocieplenie-pl.pdf 

 

Dane wyjs ciowe: 

Wielkość emisji (gazy cieplarniane) dla gospodarstwa Inwestora po 

realizacji inwestycji wynosi: 

Bydło: 

Metan: 3263 * 112 kg/szt/rok = 365 Mg 

NO2: 1705 * 0,7 kg/szt/rok = 2,3 Mg 

 

Potencjał tworzenia efektu cieplarnianego: 

Metan 365 000 kg/rok * 23 = 8 395 000 

Podtlenek azotu 2 300 kg/rok * 296 = 680 800 

Łącznie w gospodarstwie powstanie 9 075 800 kg/rok = 9 000 Mg/rok gazo w 

cieplarnianych w przeliczeniu na potencjał tworzenia efektu cieplarnianego. 

 

Z uzyskanych danych wynika, z e łączna w Europie emisja gazo w cieplarnianych  

z rolnictwa wynosi 462 Mt /rok czyli 462 000 000 Mg /rok. 

W związku z tym procentowa emisja gazo w cieplarnianych z  chlewni nie przekroczy 

0,002 % emisji z rolnictwa dla całej unii europejskiej. 

 

Wielkos c  ta jest wyliczona na podstawie danych teoretycznych, maksymalnych. W 

związku z tym w rzeczywistos ci ilos c  emitowanych gazo w cieplarnianych będzie duz o 

niz sze. Nie przewiduje się znaczącego oddziaływania na klimat chlewni. 

 

 

http://archiwum.klubgaja.pl/_pliki/klubgaja-ocieplenie-pl.pdf
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6.8.  Oddziaływanie na dobra materialne, zabytki i krajobraz kulturowy, objęte 
istniejącą dokumentacją, w szczególności rejestrem lub ewidencją zabytków. 

  

Zgodnie z art. 3 pkt 1 i 14 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytko w i opiece 

nad zabytkami (Dz. U. Nr 162 poz. 1568 z po z niejszymi  zmianami), przez zabytek 

rozumie się nieruchomos c  lub rzecz ruchomą, ich częs ci lub zespoły, będące dziełem 

człowieka lub związane z jego działalnos cią i stanowiące s wiadectwo minionej epoki 

bądz  zdarzenia, kto rych zachowanie lez y w interesie społecznym ze względu na 

posiadaną wartos c  historyczną, artystyczną lub naukową, natomiast przez krajobraz 

kulturowy rozumie się przestrzen  historycznie ukształtowaną w wyniku działalnos ci 

człowieka, zawierającą wytwory cywilizacji oraz elementy przyrodnicze. 

 Zgodnie z art. 31 pkt 1a i 2 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytko w i opiece 

nad zabytkami (Dz. U. Nr. 162 poz. 1568 z po z niejszymi zmianami), osoba fizyczna lub 

jednostka organizacyjna, kto ra zamierza realizowac :  

1) roboty budowlane przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru lub objętym 

ochroną konserwatorską na podstawie ustalen  miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego lub znajdującym się w ewidencji wojewo dzkiego 

konserwatora zabytko w, albo  

2) roboty ziemne lub dokonac  zmiany charakteru dotychczasowej działalnos ci na 

terenie  na kto rym znajdują się zabytki archeologiczne, co doprowadzic  moz e do 

 przekształcenia lub zniszczenia zabytku archeologicznego  

– jest obowiązana, z zastrzez eniem art. 82a ust. 1 ww. ustawy, pokryc  koszty badan  

archeologicznych oraz ich dokumentacji, jez eli przeprowadzenie tych badan  jest 

niezbędne w celu ochrony tych zabytko w. Zakres i rodzaj niezbędnych badan  

archeologicznych ustala wojewo dzki konserwator zabytko w w drodze decyzji.  

W miejscowos ci Wygoda jest 1 obiekt ujęty w wojewo dzkim rejestrze zabytko w, kto ry 

został wykazane w raporcie, jednak inwestycja prowadzona będzie w istniejącym 

obiekcie o tym samym profilu, nie ma moz liwos ci jej wpływu na s rodowisko 

zewnętrzne, w tym na zabytki. 
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Opis przewidywanych działan  mających na celu zapobieganie, ograniczanie 

lub kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływan  na s rodowisko 

Zgodnie z art. 3 pkt 8 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony s rodowiska 

przez kompensację przyrodniczą rozumie się zespo ł działan  obejmujących w 

szczego lnos ci roboty budowlane, roboty ziemne, rekultywację gleby, zalesianie, 

zadrzewianie lub tworzenie skupien  ros linnos ci, prowadzących do przywro cenia 

ro wnowagi przyrodniczej na danym terenie, wyro wnania szko d dokonanych w 

s rodowisku przez realizację przedsięwzięcia i zachowanie waloro w krajobrazowych.  

W wyniku realizacji przedmiotowej inwestycji ro wnowaga przyrodnicza nie ulegnie 

negatywnej zmianie w stopniu powodującym koniecznos c  zastosowania kompensacji 

przyrodniczej. W ramach projektowanej inwestycji nie zachodzi potrzeba usuwania 

elemento w przyrodniczych, dokładną analizę oddziaływania inwestycji na s rodowisko 

przedstawiono w dziale poprzednim. 
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Przedstawienie propozycji monitoringu oddziaływania planowanego 
przedsięwzięcia 

7.1. Monitoring emisji do powietrza 

Nie ma obowiązku prowadzenia pomiaro w wielkos ci emisji zgodnie z tres cią 

rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 października 2014 r. w sprawie 

wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości 

pobieranej wody (Dz.U. 2014, poz. 1542). 

7.2. Monitoring poboru wody 

Nie ma obowiązku prowadzenia pomiaro w wielkos ci emisji zgodnie z tres cią 

rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 października 2014 r. w sprawie 

wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości 

pobieranej wody (Dz.U. 2014, poz. 1542). 

Ewidencja ilos ci pobranej wody odbywa się na podstawie regularnych odczyto w 

wodomierza. 

7.3. Monitoring gospodarki odpadami 

 

Nalez y prowadzic  monitoring wytwarzanych odpado w w oparciu o karty ewidencji 

odpado w oraz karty przekazania odpado w według obowiązującego wzoru; zbiorcze 

zestawienia danych nalez y sporządzac  zgodnie z przepisami szczego łowymi w tym 

zakresie i przekazywac  odpowiednim organom. 
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7.4. Monitoring hałasu 

Nie ma obowiązku prowadzenia pomiaro w wielkos ci emisji zgodnie z tres cią 

rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 października 2014 r. w sprawie 

wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości 

pobieranej wody (Dz.U. 2014, poz. 1542). 
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Trudnos ci podczas opracowywania raportu 

Trudnos cią pojawiającą się podczas opracowywania raportu stanowił brak przepiso w 

normujących ocenę jakos ci zapachowej s rodowiska. Nie sposo b bez odwołania do 

przepiso w prawa ocenic  formalnie wpływ inwestycji na walory zapachowe. 
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Załączniki 

1. Analiza rozprzestrzeniania zanieczyszczen . 

2. Analiza rozprzestrzeniania hałasu. 

3. Mapa  sytuacyjna z zaznaczoną lokalizacją  istniejącego budynku oraz 

otoczeniem. 

4. Opis w języku niespecjalistycznym. 
 

 

  

 


