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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot, cel i zakres opracowania 
Przedmiotem niniejszego opracowania jest Raport oddziaływania przedsięwzięcia na 
środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie fermy chowu drobiu w miejscowości 
Główczyce gmina Dobrodzień w województwie opolskim. Przedsięwzięcie będzie realizowane 
na obszarze nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków działek o nr 
ewidencyjnym 253/37 i 41 i 42, obręb 0021 arkusz AR_152 położonej w Główczycach. Na 
terenie fermy planuje się wybudowanie 15 budynków inwentarzowych o wymiarach 150 m x 
24 m wraz z budynkami i urządzeniami niezbędnymi do funkcjonowania fermy drobiu.    

Głównym celem sporządzanego raportu jest identyfikacja przedsięwzięcia oraz 
wskazanie sposobów minimalizujących bądź eliminujących ewentualne negatywne 
oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. W związku z powyższym, niniejszy raport 
wykonano zgodnie z wymogami, które powinien spełniać raport oddziaływania na środowisko, 
opublikowanymi w art. 66 ust. 1 ustawy z dnia 03.10.2008 r. o udostępnianiu informacji  
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach 
oddziaływania na środowiska (tj. Dz. U. z 2017 poz. 1405 z późniejszymi zmianami).  

Inwestorem rzeczonego przedsięwzięcia jest: 

Monika i Rafał Głowa 

ul. Droniowiczki 14A, 

42-700 Lubliniec 

1.2. Kwalifikacja planowanego przedsięwzięcia 
Bez zmian w stosunku do raportu 

1.3. Podstawy prawne sporządzenia raportu 
Zaktualizowano akty prawne  

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (tekst jednolity Dz. U.  
z 2017 r. poz. 519 z późniejszymi zmianami); 

- Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko (Dz. U. z 2017 poz. 1405 z późniejszymi zmianami); 

- Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 21  
z późniejszymi zmianami); 

- Ustawa Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566); 
- Ustawa o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (tekst jednolity z 2018 r., poz. 142 

z późniejszymi zmianami); 
- Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia 

jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie przedsięwzięć mogących 
znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2015 r., poz. 17); 

- Ustawa z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu (Dz. U. z 2017 r., poz. 668); 
- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów 

(Dz. U. z 2014 r., poz. 1923); 
- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie listy rodzajów 

odpadów, które posiadacz odpadów może przekazywać osobom fizycznym lub 
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jednostkom organizacyjnym niebędącym przedsiębiorcami, oraz dopuszczalnych metod 
ich odzysku (Dz. U. z 2015 r., poz. 93); 

- Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 kwietnia 2013 r.  
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie zwierząt (Dz. U. 2013. poz. 
856); 

- Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie 
wymagań i sposobu postępowania przy utrzymywaniu gatunków zwierząt gospodarskich, 
dla których normy ochrony zostały określone w przepisach Unii 
Europejskiej (Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 grudnia 2016 r.  
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
w sprawie minimalnych warunków utrzymywania gatunków zwierząt gospodarskich 
innych niż te, dla których normy ochrony zostały określone w przepisach Unii Europejskiej 
Dz.U. z 2017 r. poz.127); 

- Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 
odprowadzeniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 328 z późniejszymi 
zmianami); 

- Ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczania chorób 
zakaźnych (Dz. U. Nr 69, poz. 625 z 2004 r. z późniejszymi zmianami); 

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 z 
późniejszymi zmianami); 

- Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach i ich mieszaninach (tekst jednolity Dz. U.  
z 2018 r., poz. 143 z późniejszymi zmianami); 

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów i ilości 
znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu 
zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii 
przemysłowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 138); 

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, 
jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie 
substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 1800); 

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

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 roku w sprawie poziomów 
niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2012 poz. 1031); 

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych 
poziomów hałasu w środowisku (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 112); 

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 roku w sprawie rodzajów 
instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów 
przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1169); 

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

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. r w sprawie, jakości wody 
przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r., poz. 1989); 

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2014 r. w sprawie wymagań  
w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody 
(Dz.U. z 2014 r., poz.1542); 

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z 10 listopada 2011 r. w sprawie wykazu substancji 
priorytetowych w dziedzinie polityki wodnej (Dz.U. Nr 254, poz. 1528 z 2011 r.); 
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- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 15 lutego 2006 r. zmieniającego 
rozporządzenie w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń używanych na zewnątrz 
pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do środowiska (Dz. U. Nr 32, poz. 223 z 2006 r.); 

- 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. z 2014, poz. 1542); 

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie rodzajów 
wyników pomiarów prowadzonych w związku z eksploatacją instalacji lub urządzenia  
i innych danych oraz terminów i sposobów ich prezentacji (Dz.U. Nr 215, poz. 1366 z 2008); 

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów 
dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz.U. z 2014 poz. 1973); 

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie rodzajów 
odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów 
(Dz.U. z 2014, poz. 1974); 

- Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 czerwca 2008 r. w sprawie 
wykonania niektórych przepisów ustawy o nawozach i nawożeniu (Dz. U. Nr 119, poz. 765 
z 2008 r. późniejszymi zmianami); 

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

- Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 lutego 2014 r. w sprawie 
ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie 
szczegółowego sposobu stosowania nawozów oraz prowadzenia szkoleń z zakresu ich 
stosowania (Dz. U. z 2014 r., poz. 393); 

- Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 lipca 2005r. w sprawie 
zwalczania rzekomego pomoru drobiu (Dz. U. Nr 158, poz. 1330 z 2005 r.); 

- Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie 
środków podejmowanych w związku ze zwalczaniem u drobiu wysoce zjadliwej grypy 
ptaków (Dz. U. Nr 239, poz.1751 z 2007r.); 

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

- Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 7 października 1997 
r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle rolnicze i ich 
usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 81); 

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

- Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie 
sposobu ustalania poziomu obsady kurcząt brojlerów w kurniku, w którym są one 
utrzymywane (Dz. U. Nr 223 poz. 1784 z 2009 r.); 

- Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 czerwca 2008 r. w sprawie 
szczegółowych warunków weterynaryjnych dla prowadzenia działalności w zakresie 
obrotu zwierzętami, pośrednictwa w tym obrocie lub skupu zwierząt (Dz. U. Nr 122 poz. 
790 z 2008 r.); 

- Wytyczne dotyczące standardowych instalacji chowu zwierząt, Agencja Ochrony 
Środowiska Anglii i Walii, maj 2004, tłumaczenie polskie za www.eko-net.pl; 
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- Concentrated Animal Feeding Operations Air Quality Study, Iowa State University of Iowa 
Study Group, February 2002; 

- Dyrektywa Rady 2007/43/WE z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie ustanowienia 
minimalnych zasad dotyczących ochrony kurcząt utrzymywanych z przeznaczeniem na 
produkcję mięsa; 

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego I Rady (WE) nr 1069/2009 z dnia 21 
października 2009 r. określające przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych 
pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, i uchylające 
rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 (rozporządzenie o produktach ubocznych pochodzenia 
zwierzęcego) - Dz. Urz. UE L.2009.300.1 (sprostowanie Dz. Urz. UE L.2012.216.3); 

- Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 142/2011 z dnia 25 lutego 2011 r. w sprawie wykonania 
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 określającego 
przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego 
nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, oraz w sprawie wykonania dyrektywy Rady 
97/78/WE w odniesieniu do niektórych próbek i przedmiotów zwolnionych z kontroli 
weterynaryjnych na granicach w myśl tej dyrektywy (Dz. Urz. UE L.2011.54.1); 

- Kodeks Dobrej Praktyki Rolniczej - Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz 
Ministerstwo Środowiska – wyd. Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa, wyd. III 
2004r.; 

- Dyrektywa 2002/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady; 
- Norma PN-ISO 9613 „Akustyka. Tłumienie dźwięku podczas propagacji w przestrzeni 

otwartej. Ogólna obliczania.”; 
- Francuska metoda obliczeniowa „NMPB-Routes - 96 (SETRA-CERTU-LCPC-CSTB)”; 
- Francuska norma „XPS 31-133”; 
- Instrukcja ITB 338/2003 Instytutu Techniki Budowlanej pt. "Metoda określania emisji  

i immisji hałasu przemysłowego w środowisku”. 

2. OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA 

2.1. Lokalizacja oraz otoczenie 
Planowane przedsięwzięcie realizowane będzie na terenie działek o nr ewidencyjnym 253/37 
41 i 42, obręb 0021 arkusz AR_152 położonej w Główczycach, gmina Dobrodzień. Dojazd na 
teren planowanego przedsięwzięcia odbywać się będzie od strony południowej od lokalnej 
drogi gminnej.  
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Rys. 1. Lokalizacja przedsięwzięcia na tle województwa 

Planowana inwestycja zlokalizowana będzie na ogrodzonym terenie, w obrębie działki  
o nr 253/37 oraz 41 i 42 o łącznej powierzchni 15,9440 ha. Lokalizacja jest dogodna ze względu 
na otoczenie lasem oraz gruntami rolnymi. 

 

Rys. 2. Nieruchomości, na której planowana jest inwestycja 
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2.2. Lokalizacja w odniesieniu do zapisów planu zagospodarowania 

przestrzennego gminy 
Bez zmian w stosunku do raportu 

2.3. Charakterystyka przedsięwzięcia i warunki użytkowania terenu  

w fazie budowy i eksploatacji 
Bez zmian w stosunku do raportu 

2.3.1. Stan istniejący 

Teren planowanej Fermy Drobiu objęty w sposób bezpośredni raportem zlokalizowany jest na 
działce oznaczonej numerem 253/37 oraz 41 i 42, położonej w miejscowości Główczyce gmina 
Dobrodzień o łącznej powierzchni ok. 15,944 ha (159 440 m2). W chwili obecnej cały teren 
działki stanowią grunty orne i nieużytki (teren niezabudowany i niezalesiony).  

2.3.2. Istniejąca infrastruktura techniczna 

Na terenie działki należącej do Inwestora brak jakiejkolwiek infrastruktury technicznej, tj.: 
wodociągowej, kanalizacyjnej, elektroenergetycznej czy też teletechnicznej. 

2.3.3. Stan projektowany 

Planowane przedsięwzięcie obejmuje budowę 15 budynków inwentarskich (kurników) wraz  
z infrastrukturą towarzyszącą o powierzchni ok 3 600 m2 każdy, przeznaczonych do hodowli 
kurcząt - brojlerów o łącznej obsadzie ok. 1 077 000 szt. (4 308 DJP) w jednym cyklu.  
W ciągu roku przewiduje się przeprowadzenie 6 cykli produkcyjnych trwających po około 6 
tygodni, z 10 - 12 dniową przerwą pomiędzy każdym cyklem.  
Właścicielem przedmiotowej fermy jest inwestor dla rzeczonego przedsięwzięcia tj. Monika i 
Rafał Głowa.  
 Projektowane hale produkcyjne ogrzewane będą przy wykorzystaniu nagrzewnic 
opalanych paliwem gazowym - gazem ziemnym. Woda na potrzeby produkcyjne i socjalno - 
bytowe dostarczana będzie z miejskiej sieci wodociągowej na podstawie umowy  
o zaopatrzenie w wodę. Powstające ścieki bytowe (nie przewiduje się powstawania ścieków 
przemysłowych), odprowadzane będą do szczelnego zbiornika bezodpływowego,  
a stamtąd transportem asenizacyjnym do najbliższej oczyszczalni ścieków. 

Łączna powierzchnia terenu objętego planowaną budową fermy drobiu w Główczycach 
wynosi 155 020 m2. Zagospodarowanie dla terenu inwestycji kształtować się będzie 
następująco: 

- powierzchnia działki z przeznaczeniem pod fermę drobiu - 159 440 m2, w tym: 
o powierzchnia zabudowy     -   46 100 m2; 
o powierzchnia utwardzona    -     6 000 m2; 
o powierzchnia biologicznie czynna   - 102 920 m2 

Planowane zagospodarowanie terenu fermy drobiu w Główczycach obejmować będzie: 

✓ 12 sztuk budynków inwentarskich, każdy o powierzchni około 3 600 m2 i o jednakowej 
obsadzie 71 800 stanowisk; 

✓ 30 sztuk silosów paszowych o pojemności 41,15 m3 (26,7 Mg) każdy;  
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✓ budynek administracyjny; 
✓ budynek magazynowy; 
✓ 2 agregaty prądotwórcze o mocy 500 kW każdy; 
✓ zbiornik bezodpływowy ścieków bytowych o pojemności 10 m3; 
✓ 12 zbiorników podziemnych na gaz LPG na potrzeby ogrzewania kurników i budynków 

administracyjno - magazynowych o pojemności 6 400 m3 każdy (łączna pojemność 
zbiorników 76 800 m3. 

✓ waga samochodowa (60 Mg). 

2.3.3.1. Projektowana infrastruktura techniczna 
Bez zmian w stosunku do raportu 

2.4. Główne cechy charakterystyczne procesów produkcyjnych 
Bez zmian w stosunku do raportu 

2.5. Przewidywane rodzaje i ilości emisji, w tym odpadów, wynikające  

z funkcjonowania planowanego przedsięwzięcia 

2.5.1. Oddziaływanie projektowanej inwestycji na powietrze atmosferyczne 

W niniejszym rozdziale rozpatrywano emisję zanieczyszczeń z terenu inwestycji oraz 
przeprowadzono symulację dotyczącą wielkości emisji i wpływu emisji z całego terenu zakładu 
biorąc pod uwagę stan istniejący i projektowany. Poniżej w rozdziałach opisano rodzaje 
instalacji powodujących emisję gazów i pyłów do powietrza. 

2.5.1.1. Emisja 

2.5.1.1.1. Warianty funkcjonowania instalacji 

Produkcja brojlerów prowadzona będzie przez cały rok, w cyklach trwających 6-7 tygodni,  
z przerwą pomiędzy cyklami (10-12 dni) na przygotowanie kurników do następnej obsady. 
Efektywne wykorzystanie kurnika do chowu brojlerów w gospodarstwie wynosić będzie  
ok. 81 % czasu w roku (7 056 godzin).  

Na potrzeby obliczeń poziomów stężeń substancji w powietrzu, w celu oceny wpływu 
obiektu na stan zanieczyszczenia powietrza, ustalono dla każdego kurnika 2 warianty 
funkcjonowania (w odniesieniu do wieku kurczaków i obsady w kolejnych okresach cyklu), przy 
czym, ze względu na dużą ilość budynków i miejsc wprowadzania gazów lub pyłów do 
powietrza, wielkość emisji określoną dla poszczególnych okresów cyklu chowu, uśredniono na 
cały cyk produkcyjny i rozłożono proporcjonalnie do wydajności wentylatorów na wszystkie 
emitory każdego kurnika. Przy sterowanych automatycznie wentylatorach w każdym kurniku, 
nie ma bowiem możliwości ustalenia szczegółowo czasu pracy poszczególnych wentylatorów 
przy określonej wydajności i co za tym idzie emisji. Takie założenie umożliwia wprowadzenie 
emitorów zastępczych, co znacznie upraszcza obliczenia poziomów substancji w powietrzu bez 
wpływu na błąd obliczeń. W rozpatrywanym przypadku zrezygnowano z zastępowania zespołu 
emitorów rzeczywistych zespołem emitorów zastępczych z powodu niespełnienia warunku 
tworzenia emitorów zastępczych - ze względu na bardzo niską wysokość emitorów. Ponieważ 
chów brojlerów będzie prowadzony w równoległych cyklach, w każdym z podokresów 
wentylatory w kurniku będą pracować w tym samym wariancie (okresie jednoczesności pracy 
kolejnych grup wentylatorów). Emisja chwilowa odniesiona do 1 godziny, z każdego kurnika 
jako źródła emisji, będzie jednakowa w poszczególnych fazach cyklu, a ze względu na przyjęte 



Aneks nr 1 do Raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowiska dla budowy fermy chowu drobiu  
w miejscowości Główczyce gmina Dobrodzień 

 

Strona 13/85 

uśrednienie emisji w poszczególnych fazach cyklu na cały cykl, będzie jednakowa w całym 
okresie funkcjonowania instalacji. 

Tabela 6. Warianty emisji z kurników do chowu brojlerów, przyjęte do obliczeń poziomów 

substancji w powietrzu 

Nr wariantu Ilość emitorów pracujących w wariancie* 
Czas trwania wariantu 

[h/rok] 

1 22 szt. 6 336 

2 40 szt.    720 

 

2.5.1.1.2. Emisja z kurnika (chowu brojlerów) 

Emisję substancji z budynku inwentarskiego, można ustalać w oparciu o metody pomiarowe, 
obliczeniowe lub szacunkowo. Ponieważ obecnie brak jest uznanych i znormalizowanych 
metod szacowania emisji jak również metod pomiarowych emisji z instalacji do intensywnej 
hodowli drobiu (fakt ten jest także potwierdzony w Dokumencie Referencyjnym o Najlepszych 
Dostępnych Technikach dla Intensywnego Chowu Drobiu i Świń), do ustalenia wielkości emisji 
przyjęto metodę obliczeniową. 

Spośród metod obliczeniowych stosowanych do określania emisji amoniaku do 
powietrza z instalacji do intensywnego chowu kurczaków, opartych na obliczeniach 
wykorzystujących dane dotyczące działalności (np.: wydajność produkcji) oraz 
współczynników emisji lub bilansach masy, wykorzystać można metodę bilansu białka.  

W metodzie tej stosunkowo dokładnie wyznaczyć można emisję NH3, natomiast emisję 
innych substancji - metanu i podtlenku azotu - określa się jako procent emisji amoniaku, na 
podstawie analizy typowego składu zanieczyszczeń powietrza powstających w kurnikach. 
Metodą tą nie można ustalić emisji pyłu. 

Mając na uwadze powyższe, wielkość emisji amoniaku określono za pomocą metody 
bilansu białka, zawartego w opracowaniu „Poradnik metodyczny w zakresie PRTR dla instalacji 
do intensywnego chowu i hodowli drobiu” opracowanego na potrzeby Głównego Inspektoratu 
Ochrony Środowiska w Warszawie.  

Zgodnie z Poradnikiem Metodycznym w Zakresie PRTR dla instalacji do intensywnego 
chowu drobiu (wykonanym na zlecenie Głównego Inspektora Ochrony Środowiska  
w Warszawie), na podstawie którego określono wielkości emisji z terenu fermy drobiu, 
wskaźniki emisji (w szczególności amoniaku) oparto na szczegółowych informacjach 
uzyskanych w trakcie pomiarów oraz niezależnych instytucji naukowych (Narodowa Fundacja 
Ochrony Środowiska, Institute of Animal Science of Lithuanian Veterinary Academy, Baisogala, 
Lithuania) jak również na podstawie precyzyjnych i powszechnie stosowanych wskaźników 
zamieszczonych w publikacjach EMEP EEA Emission Inventory Guidebook, Animal Husbandry 
and Manure Management, wydawanych przez Europejską Agencje Ochrony Środowiska. 

Mając na uwadze założenia dokumentu BREF dotyczące bieżącego uaktualniania 
praktyk prowadzenia działalności, należy stwierdzić, iż wskaźniki emisji zaprezentowane  
w dokumencie referencyjnym PRTR są wskaźnikami bardziej wiarygodnymi, a jednocześnie 
odniesionymi do warunków polskich. 
Zgodnie z cytowanym opracowaniem, określenie rocznej wielkości emisji amoniaku określa się 
korzystając z poniższego wzoru: 

EaNH3 = [(Zp * Bp% * N B% * k) - (P o * N O% )] * X * d [kg/rok] 
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gdzie: 

E kaNH3 - łączna (roczna) emisja amoniaku uwalnianego do powietrza [kg/rok], 
Z p - ilość paszy podana zwierzętom w danym roku sprawozdawczym [kg/rok], 
B p% - średnia zawartość białka w podanej paszy (waha się w przedziale 13 - 24 %), przyjęto 

max. wartość 20%, 
Nb - procentowy udział azotu w białku; przyjmuje się, iż zawartość azotu w białku wynosi ok. 

16 % (wartość podstawiana do wzoru to 0,16) [-], 
k - współczynnik konwersji paszy; udział azotu usuwanego z organizmu w całkowitym azocie 

pobieranym z paszą (wartość podstawiona do wzoru to 0,68) [-], 
Po - ilość obornika powstałego w danym roku sprawozdawczym [kg/rok], 
NO% - procentowy udział azotu w oborniku świeżym (wartość podstawiona do wzoru to 

0,0326) [-], 
X - procentowy udział emisji NH3 w całkowitej emisji azotu z budynków inwentarskich (waha 

się w przedziale 13 - 20 %) - wartość podstawiona do wzoru to 17% [-], 
d - współczynnik przeliczeniowy ilości azotu na ilość amoniaku, wynoszący 1,22. 
 

Maksymalne ilości odchodów, jakie mogą powstać przy zakładanej maksymalnej wielkości 
hodowli, oszacowane zostały na podstawie wskaźników zawartych w poradniku „Poradnik 
metodyczny w zakresie PRTR dla instalacji do intensywnego chowu i hodowli drobiu”. Zgodnie 
z wyżej cytowanym poradnikiem, średnia ilość powstającego pomiotu podczas chowu 
brojlerów waha się w granicach od 1,7 do 2,0 kg/szt./cykl. Na potrzeby niniejszego 
opracowania przyjęto maksymalną ilość powstającego pomiotu podczas chowu brojlerów na 
poziomie 2,0 kg/szt./cykl (na podstawie informacji uzyskanych od Inwestora - dane 
pochodzące z innej fermy drobiu o podobnym profilu działalności). Stąd też, teoretyczna ilość 
pomiotu kurzego powstającego w wyniku chowu brojlerów, przedstawia się następująco: 
 

1 077 000 sztuk/cykl x 6 cykli x 2,0 kg/szt./cykl = 12 924 Mg 

Zużycie paszy oraz ilość powstałego obornika przyjętego do obliczeń amoniaku przedstawiono 
w tabeli poniżej: 

Tabela 7. Zużycie paszy i ilość obornika przyjęte do obliczenia amoniaku 

Nr kurnika Obsada [szt./cykl] 
Zużycie paszy 

[Mg/rok/kurnik] 

Ilość powstałego obornika 

[Mg/rok/kurnik] 

1-15 71 800 1 507,8 861,6 

 

Podane niżej wielkości emisji amoniaku dotyczą całego cyklu utrzymania drobiu w kurnikach, 
przy założeniu, że cykl chowu trwa 42 dni, a w roku występuje 6 cykli z pełną obsadą  
w kurnikach. 

Wielkość emisji dla kurnika określono w następujący sposób: 

EaNH3 = [(Zp * Bp% * N B% * k) - (P o * N O%)] * X * d [kg/rok] 

ENH3 = [(1 507 800 kg/rok * 0,20 * 0,16 * 0,68) -(861 600 kg/rok * 0,0326)] * 0,17 * 1,22 

ENH3 = 979,25 kg/rok/kurnik 
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Tabela 8. Emisja amoniaku (NH3) z kurników w odniesieniu do kurnika 

Kurniki 
Amoniak (CAS: 7664-41-7) 

kg/h Mg/rok 

Kurnik 1-15 0,13878 0,97925 

Razem instalacja - 14,68875 

 

Wielkość emisji pyłu ustalono wykorzystując wskaźniki opracowane na podstawie pomiarów 
emisji przeprowadzonych na fermie drobiu chowu brojlerów w systemie ściółkowym, podane 
w Poradniku metodycznym w zakresie PRTR dla instalacji do intensywnego chowu  
i hodowli drobiu. W poniższej tabeli przedstawiono emisję ważoną względem czasu trwania 
kolejnych faz cyklu, przy założeniu, że cykl chowu trwa 49 dni, dla pełnej obsady  
w kolejnych fazach cyklu (zgodnie z tabelą nr 6.1.3.1.3-1 poradnika). Emisję pyłu 
zawieszonego PM2,5 przyjęto zgodnie z informacjami podanymi w publikacji „Measurement of 
Air Pollutant Emissions from a Confined Poultry Facility” 2009, Utah State University. Zgodnie 
z danymi zawartymi we wspomnianym opracowaniu emisja pyłu PM2,5 dla ściółkowego chowu 
brojlerów stanowi ok. 11 % emisji pyłu zawieszonego PM10. 

Wielkość emisji dla kurnika określono w następujący sposób: 

Epył ogółem = 1 241,8 mg/szt./cykl * 71 800 szt./kurnik * x 6 cykli = 0,53497 Mg/rok/kurnik 

Epył PM10 = 1 241,8 mg/szt./cykl * 0,97% (zgodnie z PRTR) * 71 800 szt./kurnik * x 6 cykli = 
0,51894 Mg/rok/kurnik 

Epył PM2,5 = 1 204,6 mg/szt./cykl * 0,11% * 71 800 szt./kurnik * x 6 cykli = 0,05708 Mg/rok/kurnik 

Tabela 9. Emisja pyłu wg pomiarów (2006 r.) z instalacji chowu brojlerów w systemie 

ściółkowym 

Drób 
Pył ogółem Pył zawieszony PM10 

mg/szt./cykl mg/szt./cykl 

Brojlery 1 241,8 1 204,6 

 

Tabela 10. Emisja pyłu z kurników w odniesieniu do 1 kurnika 

Kurniki 
Pył ogółem Pył zawieszony PM10 Pył zawieszony PM2,5 

kg/h Mg/rok kg/h Mg/rok kg/h Mg/rok 

Kurnik 1-15 0,07582 0,53497 0,07354 0,51894 0,00809 0,05708 

Razem instalacja - 8,02455 - 7,78410 - 0,85620 

Poniżej podano emisję chwilową (godzinową) metanu, podtlenku azotu przy dopuszczalnej 
maksymalnej obsadzie ptaków na metr kwadratowy powierzchni pomieszczenia 
inwentarskiego.  
Emisja roczna została ustalona dla łącznego czasu chowu w każdym z kurników tj. 7 056 godzin 
(6 cykli 49-dniowych) oraz dla całej instalacji (15 kurników).  

Zgodnie z zapisami w poradniku metodycznym w zakresie PRTR dla instalacji do 
intensywnego chowu i hodowli drobiu emisja metanu stanowi średnio 26 % całkowitej emisji 
uwalnianego do powietrza amoniaku obliczonego metodą bilansu białka. W związku  
z powyższym emisja metanu przedstawia się następująco: 
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Tabela 11. Emisja metanu (CH4) z kurników w odniesieniu do 1 kurnika 

Kurniki 
Metan (CAS: 74-82-8) 

kg/h Mg/rok 

Kurnik 1-15 0,03608 0,25461 

 Razem instalacja - 3,81915 

Zgodnie z zapisami w poradniku metodycznym w zakresie PRTR dla instalacji do intensywnego 
chowu i hodowli drobiu emisja podtlenku azotu stanowi średnio 11% całkowitej emisji 
uwalnianego do powietrza amoniaku obliczonego metodą bilansu białka. W związku  
z powyższym emisja podtlenku azotu przedstawia się następująco. 

Tabela 12. Emisja podtlenku azotu (N2O) z kurników w odniesieniu do 1 kurnika 

Kurniki 
Podtlenek azotu (CAS: 10024-97-2) 

kg/h Mg/rok 

Kurnik 1-15 0,015266 0,10772 

 Razem instalacja - 1,61580 

Wielkości emisji siarkowodoru przyjęto na podstawie publikacji: Ammonia (NH3) and 
Hydrogen Sulfide (H2S) Emission Rates for Poultry Operations, Hongwei Xin, Robert Burns, and 
Hong Li, Agricultural and Biosystems Engineering Dept., Iowa State University, Ames, Iowa 
2009 year. Zgodnie z przedmiotowym opracowaniem wielkość emisji siarkowodoru wynosi 
2,83 mg/ptak/dobę. 

Wielkość emisji dla kurnika określono w następujący sposób: 

EH2S = 2,83 mg/ptak/dobę * 71 800 szt./kurnik * 49 dni/cykl x 6 cykli = 0,05974 Mg/rok/kurnik 

Tabela 13. Emisja siarkowodoru (H2S) z kurników w odniesieniu do 1 kurnika 

Kurniki 
Siarkowodór (CAS: 7783-06-4) 

kg/h Mg/rok 

Kurnik 1-15 0,008467 0,05974 

Razem instalacja - 0,89610 

Wielkość emisji zanieczyszczeń z poszczególnych emitorów z podziałem na warianty 
eksploatacji fermy drobiu przedstawiono w poniższej tabeli. W związku z faktem, iż zarówno 
metan jak i podtlenek azotu nie są substancjami normowanymi (brak standardów emisyjnych 
oraz wartości odniesienia), nie ujęto ich w dalszych obliczeniach (zestawieniach).  

Tabela 14. Rodzaje i ilość gazów lub pyłów dopuszczonych do wprowadzania do powietrza 

Nr emitora Lokalizacja 
Źródło 

emisji 

Parametry emitora 

Substancja 

zanieczyszczająca 

Wielkość 

emisji  

[kg/h] 

 

Wielkość 

emisji 

[Mg/rok] 

Wysokość 

[m] 

Średnica 

[m] 

Prędkość 

wylotowa 

[m/s] 

Okres 1 - (czas emisji 6 336 h/rok) 

1-22 

(22 emitory) 

Kurnik 

nr 1 

Wentylator 

dachowy - 

podstawowy 

(brak 

urządzenia 

ochronnego) 

7,0 0,63 10,20 

Amoniak  

(CAS: 7664-41-7) 
22x0,006308 22x0,039967 

Pył ogółem 

(CAS: -) 
22x0,003446 22x0,021834 

Pył zawieszony PM10 

(CAS: -) 
22x0,003343 22x0,021181 
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Nr emitora Lokalizacja 
Źródło 

emisji 

Parametry emitora 

Substancja 

zanieczyszczająca 

Wielkość 

emisji  

[kg/h] 

 

Wielkość 

emisji 

[Mg/rok] 

Wysokość 

[m] 

Średnica 

[m] 

Prędkość 

wylotowa 

[m/s] 

Pył zawieszony PM2,5 

(CAS: -) 
22x0,000368 22x0,002332 

Siarkowodór 

(CAS: 7783-06-4) 
22x0,000385 22x0,002439 

41-62 

(22 emitory) 

Kurnik 

nr 2 

Wentylator 

dachowy - 

podstawowy 

(brak 

urządzenia 

ochronnego) 

7,0 0,63 10,20 

Amoniak  

(CAS: 7664-41-7) 
22x0,006308 22x0,039967 

Pył ogółem 

(CAS: -) 
22x0,003446 22x0,021834 

Pył zawieszony PM10 

(CAS: -) 
22x0,003343 22x0,021181 

Pył zawieszony PM2,5 

(CAS: -) 
22x0,000368 22x0,002332 

Siarkowodór 

(CAS: 7783-06-4) 
22x0,000385 22x0,002439 

81-102 

(22 emitory) 

Kurnik 

nr 3 

Wentylator 

dachowy - 

podstawowy 

(brak 

urządzenia 

ochronnego) 

7,0 0,63 10,20 

Amoniak  

(CAS: 7664-41-7) 
22x0,006308 22x0,039967 

Pył ogółem 

(CAS: -) 
22x0,003446 22x0,021834 

Pył zawieszony PM10 

(CAS: -) 
22x0,003343 22x0,021181 

Pył zawieszony PM2,5 

(CAS: -) 
22x0,000368 22x0,002332 

Siarkowodór 

(CAS: 7783-06-4) 
22x0,000385 22x0,002439 

121-142 

(22 emitory) 

Kurnik 

nr 4 

Wentylator 

dachowy - 

podstawowy 

(brak 

urządzenia 

ochronnego) 

7,0 0,63 10,20 

Amoniak  

(CAS: 7664-41-7) 
22x0,006308 22x0,039967 

Pył ogółem 

(CAS: -) 
22x0,003446 22x0,021834 

Pył zawieszony PM10 

(CAS: -) 
22x0,003343 22x0,021181 

Pył zawieszony PM2,5 

(CAS: -) 
22x0,000368 22x0,002332 

Siarkowodór 

(CAS: 7783-06-4) 
22x0,000385 22x0,002439 

161-182 

(22 emitory) 

Kurnik 

nr 5 

Wentylator 

dachowy - 

podstawowy 

(brak 

urządzenia 

ochronnego) 

7,0 0,63 10,20 

Amoniak  

(CAS: 7664-41-7) 
22x0,006308 22x0,039967 

Pył ogółem 

(CAS: -) 
22x0,003446 22x0,021834 

Pył zawieszony PM10 

(CAS: -) 
22x0,003343 22x0,021181 

Pył zawieszony PM2,5 

(CAS: -) 
22x0,000368 22x0,002332 

Siarkowodór 

(CAS: 7783-06-4) 
22x0,000385 22x0,002439 

201-222 

(22 emitory) 

Kurnik 

nr 6 

Wentylator 

dachowy - 

podstawowy 

(brak 

urządzenia 

ochronnego) 

7,0 0,63 10,20 

Amoniak  

(CAS: 7664-41-7) 
22x0,006308 22x0,039967 

Pył ogółem 

(CAS: -) 
22x0,003446 22x0,021834 

Pył zawieszony PM10 

(CAS: -) 
22x0,003343 22x0,021181 

Pył zawieszony PM2,5 

(CAS: -) 
22x0,000368 22x0,002332 

Siarkowodór 

(CAS: 7783-06-4) 
22x0,000385 22x0,002439 

241-262 

(22 emitory) 

Kurnik 

nr 7 
Wentylator 7,0 0,63 10,20 

Amoniak  

(CAS: 7664-41-7) 
22x0,006308 22x0,039967 
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Nr emitora Lokalizacja 
Źródło 

emisji 

Parametry emitora 

Substancja 

zanieczyszczająca 

Wielkość 

emisji  

[kg/h] 

 

Wielkość 

emisji 

[Mg/rok] 

Wysokość 

[m] 

Średnica 

[m] 

Prędkość 

wylotowa 

[m/s] 

dachowy - 

podstawowy 

(brak 

urządzenia 

ochronnego) 

Pył ogółem 

(CAS: -) 
22x0,003446 22x0,021834 

Pył zawieszony PM10 

(CAS: -) 
22x0,003343 22x0,021181 

Pył zawieszony PM2,5 

(CAS: -) 
22x0,000368 22x0,002332 

Siarkowodór 

(CAS: 7783-06-4) 
22x0,000385 22x0,002439 

281-302 

(22 emitory) 

Kurnik 

nr 8 

Wentylator 

dachowy - 

podstawowy 

(brak 

urządzenia 

ochronnego) 

7,0 0,63 10,20 

Amoniak  

(CAS: 7664-41-7) 
22x0,006308 22x0,039967 

Pył ogółem 

(CAS: -) 
22x0,003446 22x0,021834 

Pył zawieszony PM10 

(CAS: -) 
22x0,003343 22x0,021181 

Pył zawieszony PM2,5 

(CAS: -) 
22x0,000368 22x0,002332 

Siarkowodór 

(CAS: 7783-06-4) 
22x0,000385 22x0,002439 

321-342 

(22 emitory) 

Kurnik 

nr 9 

Wentylator 

dachowy - 

podstawowy 

(brak 

urządzenia 

ochronnego) 

7,0 0,63 10,20 

Amoniak  

(CAS: 7664-41-7) 
22x0,006308 22x0,039967 

Pył ogółem 

(CAS: -) 
22x0,003446 22x0,021834 

Pył zawieszony PM10 

(CAS: -) 
22x0,003343 22x0,021181 

Pył zawieszony PM2,5 

(CAS: -) 
22x0,000368 22x0,002332 

Siarkowodór 

(CAS: 7783-06-4) 
22x0,000385 22x0,002439 

361-382 

(22 emitory) 

Kurnik 

nr 10 

Wentylator 

dachowy - 

podstawowy 

(brak 

urządzenia 

ochronnego) 

7,0 0,63 10,20 

Amoniak  

(CAS: 7664-41-7) 
22x0,006308 22x0,039967 

Pył ogółem 

(CAS: -) 
22x0,003446 22x0,021834 

Pył zawieszony PM10 

(CAS: -) 
22x0,003343 22x0,021181 

Pył zawieszony PM2,5 

(CAS: -) 
22x0,000368 22x0,002332 

Siarkowodór 

(CAS: 7783-06-4) 
22x0,000385 22x0,002439 

401-422 

(22 emitory) 

Kurnik 

nr 11 

Wentylator 

dachowy - 

podstawowy 

(brak 

urządzenia 

ochronnego) 

7,0 0,63 10,20 

Amoniak  

(CAS: 7664-41-7) 
22x0,006308 22x0,039967 

Pył ogółem 

(CAS: -) 
22x0,003446 22x0,021834 

Pył zawieszony PM10 

(CAS: -) 
22x0,003343 22x0,021181 

Pył zawieszony PM2,5 

(CAS: -) 
22x0,000368 22x0,002332 

Siarkowodór 

(CAS: 7783-06-4) 
22x0,000385 22x0,002439 

441-462 

(22 emitory) 

Kurnik 

nr 12 

Wentylator 

dachowy - 

podstawowy 

(brak 

urządzenia 

ochronnego) 

7,0 0,63 10,20 

Amoniak  

(CAS: 7664-41-7) 
22x0,006308 22x0,039967 

Pył ogółem 

(CAS: -) 
22x0,003446 22x0,021834 

Pył zawieszony PM10 

(CAS: -) 
22x0,003343 22x0,021181 

Pył zawieszony PM2,5 

(CAS: -) 
22x0,000368 22x0,002332 
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Nr emitora Lokalizacja 
Źródło 

emisji 

Parametry emitora 

Substancja 

zanieczyszczająca 

Wielkość 

emisji  

[kg/h] 

 

Wielkość 

emisji 

[Mg/rok] 

Wysokość 

[m] 

Średnica 

[m] 

Prędkość 

wylotowa 

[m/s] 

Siarkowodór 

(CAS: 7783-06-4) 
22x0,000385 22x0,002439 

481-502 

(22 emitory) 

Kurnik 

nr 13 

Wentylator 

dachowy - 

podstawowy 

(brak 

urządzenia 

ochronnego) 

7,0 0,63 10,20 

Amoniak  

(CAS: 7664-41-7) 
22x0,006308 22x0,039967 

Pył ogółem 

(CAS: -) 
22x0,003446 22x0,021834 

Pył zawieszony PM10 

(CAS: -) 
22x0,003343 22x0,021181 

Pył zawieszony PM2,5 

(CAS: -) 
22x0,000368 22x0,002332 

Siarkowodór 

(CAS: 7783-06-4) 
22x0,000385 22x0,002439 

521-542 

(22 emitory) 

Kurnik 

nr 14 

Wentylator 

dachowy - 

podstawowy 

(brak 

urządzenia 

ochronnego) 

7,0 0,63 10,20 

Amoniak  

(CAS: 7664-41-7) 
22x0,006308 22x0,039967 

Pył ogółem 

(CAS: -) 
22x0,003446 22x0,021834 

Pył zawieszony PM10 

(CAS: -) 
22x0,003343 22x0,021181 

Pył zawieszony PM2,5 

(CAS: -) 
22x0,000368 22x0,002332 

Siarkowodór 

(CAS: 7783-06-4) 
22x0,000385 22x0,002439 

561-582 

(22 emitory) 

Kurnik 

nr 15 

Wentylator 

dachowy - 

podstawowy 

(brak 

urządzenia 

ochronnego) 

7,0 0,63 10,20 

Amoniak  

(CAS: 7664-41-7) 
22x0,006308 22x0,039967 

Pył ogółem 

(CAS: -) 
22x0,003446 22x0,021834 

Pył zawieszony PM10 

(CAS: -) 
22x0,003343 22x0,021181 

Pył zawieszony PM2,5 

(CAS: -) 
22x0,000368 22x0,002332 

Siarkowodór 

(CAS: 7783-06-4) 
22x0,000385 22x0,002439 

Okres 2 - (czas emisji 720 h/rok) 

1-22 

(22 emitory) 

Kurnik 

nr 1 

Wentylator 

dachowy - 

podstawowy 

(brak 

urządzenia 

ochronnego) 

7,0 0,63 10,20 

Amoniak  

(CAS: 7664-41-7) 
22x0,003470 22x0,002498 

Pył ogółem 

(CAS: -) 
22x0,001896 22x0,001365 

Pył zawieszony PM10 

(CAS: -) 
22x0,001839 22x0,001324 

Pył zawieszony PM2,5 

(CAS: -) 
22x0,000202 22x0,000145 

Siarkowodór 

(CAS: 7783-06-4) 
22x0,000212 22x0,000153 

23-34 

(12 emitorów) 

Kurnik 

nr 1 

Wentylator 

boczny - 

szczytowy 

(brak 

urządzenia 

ochronnego)  

1,7 

(3,5 - 

kurtyna) 

1,30 4,14 

Amoniak  

(CAS: 7664-41-7) 
12x0,003470 12x0,002498 

Pył ogółem 

(CAS: -) 
12x0,001896 12x0,001365 

Pył zawieszony PM10 

(CAS: -) 
12x0,001839 12x0,001324 

Pył zawieszony PM2,5 

(CAS: -) 
12x0,000202 12x0,000145 

Siarkowodór 

(CAS: 7783-06-4) 
12x0,000212 12x0,000153 

35-40 

(6 emitorów) 

Kurnik 

nr 1 
Wentylator 3,2 1,30 4,14 

Amoniak  

(CAS: 7664-41-7) 
6x0,003470 6x0,002498 
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Nr emitora Lokalizacja 
Źródło 

emisji 

Parametry emitora 

Substancja 

zanieczyszczająca 

Wielkość 

emisji  

[kg/h] 

 

Wielkość 

emisji 

[Mg/rok] 

Wysokość 

[m] 

Średnica 

[m] 

Prędkość 

wylotowa 

[m/s] 

boczny - 

szczytowy 

(brak 

urządzenia 

ochronnego)  

(3,5 - 

kurtyna) 

Pył ogółem 

(CAS: -) 
6x0,001896 6x0,001365 

Pył zawieszony PM10 

(CAS: -) 
6x0,001839 6x0,001324 

Pył zawieszony PM2,5 

(CAS: -) 
6x0,000202 6x0,000145 

Siarkowodór 

(CAS: 7783-06-4) 
6x0,000212 6x0,000153 

41-62 

(22 emitory) 

Kurnik 

nr 2 

Wentylator 

dachowy - 

podstawowy 

(brak 

urządzenia 

ochronnego) 

7,0 0,63 10,20 

Amoniak  

(CAS: 7664-41-7) 
22x0,003470 22x0,002498 

Pył ogółem 

(CAS: -) 
22x0,001896 22x0,001365 

Pył zawieszony PM10 

(CAS: -) 
22x0,001839 22x0,001324 

Pył zawieszony PM2,5 

(CAS: -) 
22x0,000202 22x0,000145 

Siarkowodór 

(CAS: 7783-06-4) 
22x0,000212 22x0,000153 

63-74 

(12 emitorów) 

Kurnik 

nr 2 

Wentylator 

boczny - 

szczytowy 

(brak 

urządzenia 

ochronnego)  

1,7 

(3,5 - 

kurtyna) 

1,30 4,14 

Amoniak  

(CAS: 7664-41-7) 
12x0,003470 12x0,002498 

Pył ogółem 

(CAS: -) 
12x0,001896 12x0,001365 

Pył zawieszony PM10 

(CAS: -) 
12x0,001839 12x0,001324 

Pył zawieszony PM2,5 

(CAS: -) 
12x0,000202 12x0,000145 

Siarkowodór 

(CAS: 7783-06-4) 
12x0,000212 12x0,000153 

75-80 

(6 emitorów) 

Kurnik 

nr 2 

Wentylator 

boczny - 

szczytowy 

(brak 

urządzenia 

ochronnego)  

3,2 

(3,5 - 

kurtyna) 

1,30 4,14 

Amoniak  

(CAS: 7664-41-7) 
6x0,003470 6x0,002498 

Pył ogółem 

(CAS: -) 
6x0,001896 6x0,001365 

Pył zawieszony PM10 

(CAS: -) 
6x0,001839 6x0,001324 

Pył zawieszony PM2,5 

(CAS: -) 
6x0,000202 6x0,000145 

Siarkowodór 

(CAS: 7783-06-4) 
6x0,000212 6x0,000153 

81-102 

(22 emitory) 

Kurnik 

nr 3 

Wentylator 

dachowy - 

podstawowy 

(brak 

urządzenia 

ochronnego) 

7,0 0,63 10,20 

Amoniak  

(CAS: 7664-41-7) 
22x0,003470 22x0,002498 

Pył ogółem 

(CAS: -) 
22x0,001896 22x0,001365 

Pył zawieszony PM10 

(CAS: -) 
22x0,001839 22x0,001324 

Pył zawieszony PM2,5 

(CAS: -) 
22x0,000202 22x0,000145 

Siarkowodór 

(CAS: 7783-06-4) 
22x0,000212 22x0,000153 

103-114 

(12 emitorów) 

Kurnik 

nr 3 

Wentylator 

boczny - 

szczytowy 

(brak 

urządzenia 

ochronnego)  

1,7 

(3,5 - 

kurtyna) 

1,30 4,14 

Amoniak  

(CAS: 7664-41-7) 
12x0,003470 12x0,002498 

Pył ogółem 

(CAS: -) 
12x0,001896 12x0,001365 

Pył zawieszony PM10 

(CAS: -) 
12x0,001839 12x0,001324 

Pył zawieszony PM2,5 

(CAS: -) 
12x0,000202 12x0,000145 
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Strona 21/85 

Nr emitora Lokalizacja 
Źródło 

emisji 

Parametry emitora 

Substancja 

zanieczyszczająca 

Wielkość 

emisji  

[kg/h] 

 

Wielkość 

emisji 

[Mg/rok] 

Wysokość 

[m] 

Średnica 

[m] 

Prędkość 

wylotowa 

[m/s] 

Siarkowodór 

(CAS: 7783-06-4) 
12x0,000212 12x0,000153 

115-120 

(6 emitorów) 

Kurnik 

nr 3 

Wentylator 

boczny - 

szczytowy 

(brak 

urządzenia 

ochronnego)  

3,2 

(3,5 - 

kurtyna) 

1,30 4,14 

Amoniak  

(CAS: 7664-41-7) 
6x0,003470 6x0,002498 

Pył ogółem 

(CAS: -) 
6x0,001896 6x0,001365 

Pył zawieszony PM10 

(CAS: -) 
6x0,001839 6x0,001324 

Pył zawieszony PM2,5 

(CAS: -) 
6x0,000202 6x0,000145 

Siarkowodór 

(CAS: 7783-06-4) 
6x0,000212 6x0,000153 

121-142 

(22 emitory) 

Kurnik 

nr 4 

Wentylator 

dachowy - 

podstawowy 

(brak 

urządzenia 

ochronnego) 

7,0 0,63 10,20 

Amoniak  

(CAS: 7664-41-7) 
22x0,003470 22x0,002498 

Pył ogółem 

(CAS: -) 
22x0,001896 22x0,001365 

Pył zawieszony PM10 

(CAS: -) 
22x0,001839 22x0,001324 

Pył zawieszony PM2,5 

(CAS: -) 
22x0,000202 22x0,000145 

Siarkowodór 

(CAS: 7783-06-4) 
22x0,000212 22x0,000153 

143-154 

(12 emitorów) 

Kurnik 

nr 4 

Wentylator 

boczny - 

szczytowy 

(brak 

urządzenia 

ochronnego)  

1,7 

(3,5 - 

kurtyna) 

1,30 4,14 

Amoniak  

(CAS: 7664-41-7) 
12x0,003470 12x0,002498 

Pył ogółem 

(CAS: -) 
12x0,001896 12x0,001365 

Pył zawieszony PM10 

(CAS: -) 
12x0,001839 12x0,001324 

Pył zawieszony PM2,5 

(CAS: -) 
12x0,000202 12x0,000145 

Siarkowodór 

(CAS: 7783-06-4) 
12x0,000212 12x0,000153 

155-160 

(6 emitorów) 

Kurnik 

nr 4 

Wentylator 

boczny - 

szczytowy 

(brak 

urządzenia 

ochronnego)  

3,2 

(3,5 - 

kurtyna) 

1,30 4,14 

Amoniak  

(CAS: 7664-41-7) 
6x0,003470 6x0,002498 

Pył ogółem 

(CAS: -) 
6x0,001896 6x0,001365 

Pył zawieszony PM10 

(CAS: -) 
6x0,001839 6x0,001324 

Pył zawieszony PM2,5 

(CAS: -) 
6x0,000202 6x0,000145 

Siarkowodór 

(CAS: 7783-06-4) 
6x0,000212 6x0,000153 

161-182 

(22 emitory) 

Kurnik 

nr 5 

Wentylator 

dachowy - 

podstawowy 

(brak 

urządzenia 

ochronnego) 

7,0 0,63 10,20 

Amoniak  

(CAS: 7664-41-7) 
22x0,003470 22x0,002498 

Pył ogółem 

(CAS: -) 
22x0,001896 22x0,001365 

Pył zawieszony PM10 

(CAS: -) 
22x0,001839 22x0,001324 

Pył zawieszony PM2,5 

(CAS: -) 
22x0,000202 22x0,000145 

Siarkowodór 

(CAS: 7783-06-4) 
22x0,000212 22x0,000153 

183-194 

(12 emitorów) 

Kurnik 

nr 5 

Wentylator 

boczny - 

szczytowy 

1,7 

(3,5 - 

kurtyna) 

1,30 4,14 

Amoniak  

(CAS: 7664-41-7) 
12x0,003470 12x0,002498 

Pył ogółem 

(CAS: -) 
12x0,001896 12x0,001365 
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Strona 22/85 

Nr emitora Lokalizacja 
Źródło 

emisji 

Parametry emitora 

Substancja 

zanieczyszczająca 

Wielkość 

emisji  

[kg/h] 

 

Wielkość 

emisji 

[Mg/rok] 

Wysokość 

[m] 

Średnica 

[m] 

Prędkość 

wylotowa 

[m/s] 

(brak 

urządzenia 

ochronnego)  

Pył zawieszony PM10 

(CAS: -) 
12x0,001839 12x0,001324 

Pył zawieszony PM2,5 

(CAS: -) 
12x0,000202 12x0,000145 

Siarkowodór 

(CAS: 7783-06-4) 
12x0,000212 12x0,000153 

195-200 

(6 emitorów) 

Kurnik 

nr 5 

Wentylator 

boczny - 

szczytowy 

(brak 

urządzenia 

ochronnego)  

3,2 

(3,5 - 

kurtyna) 

1,30 4,14 

Amoniak  

(CAS: 7664-41-7) 
6x0,003470 6x0,002498 

Pył ogółem 

(CAS: -) 
6x0,001896 6x0,001365 

Pył zawieszony PM10 

(CAS: -) 
6x0,001839 6x0,001324 

Pył zawieszony PM2,5 

(CAS: -) 
6x0,000202 6x0,000145 

Siarkowodór 

(CAS: 7783-06-4) 
6x0,000212 6x0,000153 

201-222 

(22 emitory) 

Kurnik 

nr 6 

Wentylator 

dachowy - 

podstawowy 

(brak 

urządzenia 

ochronnego) 

7,0 0,63 10,20 

Amoniak  

(CAS: 7664-41-7) 
22x0,003470 22x0,002498 

Pył ogółem 

(CAS: -) 
22x0,001896 22x0,001365 

Pył zawieszony PM10 

(CAS: -) 
22x0,001839 22x0,001324 

Pył zawieszony PM2,5 

(CAS: -) 
22x0,000202 22x0,000145 

Siarkowodór 

(CAS: 7783-06-4) 
22x0,000212 22x0,000153 

223-234 

(12 emitorów) 

Kurnik 

nr 6 

Wentylator 

boczny - 

szczytowy 

(brak 

urządzenia 

ochronnego)  

1,7 

(3,5 - 

kurtyna) 

1,30 4,14 

Amoniak  

(CAS: 7664-41-7) 
12x0,003470 12x0,002498 

Pył ogółem 

(CAS: -) 
12x0,001896 12x0,001365 

Pył zawieszony PM10 

(CAS: -) 
12x0,001839 12x0,001324 

Pył zawieszony PM2,5 

(CAS: -) 
12x0,000202 12x0,000145 

Siarkowodór 

(CAS: 7783-06-4) 
12x0,000212 12x0,000153 

235-240 

(6 emitorów) 

Kurnik 

nr 6 

Wentylator 

boczny - 

szczytowy 

(brak 

urządzenia 

ochronnego)  

3,2 

(3,5 - 

kurtyna) 

1,30 4,14 

Amoniak  

(CAS: 7664-41-7) 
6x0,003470 6x0,002498 

Pył ogółem 

(CAS: -) 
6x0,001896 6x0,001365 

Pył zawieszony PM10 

(CAS: -) 
6x0,001839 6x0,001324 

Pył zawieszony PM2,5 

(CAS: -) 
6x0,000202 6x0,000145 

Siarkowodór 

(CAS: 7783-06-4) 
6x0,000212 6x0,000153 

241-262 

(22 emitory) 

Kurnik 

nr 7 

Wentylator 

dachowy - 

podstawowy 

(brak 

urządzenia 

ochronnego) 

7,0 0,63 10,20 

Amoniak  

(CAS: 7664-41-7) 
22x0,003470 22x0,002498 

Pył ogółem 

(CAS: -) 
22x0,001896 22x0,001365 

Pył zawieszony PM10 

(CAS: -) 
22x0,001839 22x0,001324 

Pył zawieszony PM2,5 

(CAS: -) 
22x0,000202 22x0,000145 

Siarkowodór 

(CAS: 7783-06-4) 
22x0,000212 22x0,000153 
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Strona 23/85 

Nr emitora Lokalizacja 
Źródło 

emisji 

Parametry emitora 

Substancja 

zanieczyszczająca 

Wielkość 

emisji  

[kg/h] 

 

Wielkość 

emisji 

[Mg/rok] 

Wysokość 

[m] 

Średnica 

[m] 

Prędkość 

wylotowa 

[m/s] 

263-274 

(12 emitorów) 

Kurnik 

nr 7 

Wentylator 

boczny - 

szczytowy 

(brak 

urządzenia 

ochronnego)  

1,7 

(3,5 - 

kurtyna) 

1,30 4,14 

Amoniak  

(CAS: 7664-41-7) 
12x0,003470 12x0,002498 

Pył ogółem 

(CAS: -) 
12x0,001896 12x0,001365 

Pył zawieszony PM10 

(CAS: -) 
12x0,001839 12x0,001324 

Pył zawieszony PM2,5 

(CAS: -) 
12x0,000202 12x0,000145 

Siarkowodór 

(CAS: 7783-06-4) 
12x0,000212 12x0,000153 

275-280 

(6 emitorów) 

Kurnik 

nr 7 

Wentylator 

boczny - 

szczytowy 

(brak 

urządzenia 

ochronnego)  

3,2 

(3,5 - 

kurtyna) 

1,30 4,14 

Amoniak  

(CAS: 7664-41-7) 
6x0,003470 6x0,002498 

Pył ogółem 

(CAS: -) 
6x0,001896 6x0,001365 

Pył zawieszony PM10 

(CAS: -) 
6x0,001839 6x0,001324 

Pył zawieszony PM2,5 

(CAS: -) 
6x0,000202 6x0,000145 

Siarkowodór 

(CAS: 7783-06-4) 
6x0,000212 6x0,000153 

281-302 

(22 emitory) 

Kurnik 

nr 8 

Wentylator 

dachowy - 

podstawowy 

(brak 

urządzenia 

ochronnego) 

7,0 0,63 10,20 

Amoniak  

(CAS: 7664-41-7) 
22x0,003470 22x0,002498 

Pył ogółem 

(CAS: -) 
22x0,001896 22x0,001365 

Pył zawieszony PM10 

(CAS: -) 
22x0,001839 22x0,001324 

Pył zawieszony PM2,5 

(CAS: -) 
22x0,000202 22x0,000145 

Siarkowodór 

(CAS: 7783-06-4) 
22x0,000212 22x0,000153 

303-314 

(12 emitorów) 

Kurnik 

nr 8 

Wentylator 

boczny - 

szczytowy 

(brak 

urządzenia 

ochronnego)  

1,7 

(3,5 - 

kurtyna) 

1,30 4,14 

Amoniak  

(CAS: 7664-41-7) 
12x0,003470 12x0,002498 

Pył ogółem 

(CAS: -) 
12x0,001896 12x0,001365 

Pył zawieszony PM10 

(CAS: -) 
12x0,001839 12x0,001324 

Pył zawieszony PM2,5 

(CAS: -) 
12x0,000202 12x0,000145 

Siarkowodór 

(CAS: 7783-06-4) 
12x0,000212 12x0,000153 

315-320 

(6 emitorów) 

Kurnik 

nr 8 

Wentylator 

boczny - 

szczytowy 

(brak 

urządzenia 

ochronnego)  

3,2 

(3,5 - 

kurtyna) 

1,30 4,14 

Amoniak  

(CAS: 7664-41-7) 
6x0,003470 6x0,002498 

Pył ogółem 

(CAS: -) 
6x0,001896 6x0,001365 

Pył zawieszony PM10 

(CAS: -) 
6x0,001839 6x0,001324 

Pył zawieszony PM2,5 

(CAS: -) 
6x0,000202 6x0,000145 

Siarkowodór 

(CAS: 7783-06-4) 
6x0,000212 6x0,000153 

321-342 

(22 emitory) 

Kurnik 

nr 9 

Wentylator 

dachowy - 

podstawowy 

(brak 

urządzenia 

ochronnego) 

7,0 0,63 10,20 

Amoniak  

(CAS: 7664-41-7) 
22x0,003470 22x0,002498 

Pył ogółem 

(CAS: -) 
22x0,001896 22x0,001365 

Pył zawieszony PM10 

(CAS: -) 
22x0,001839 22x0,001324 
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Strona 24/85 

Nr emitora Lokalizacja 
Źródło 

emisji 

Parametry emitora 

Substancja 

zanieczyszczająca 

Wielkość 

emisji  

[kg/h] 

 

Wielkość 

emisji 

[Mg/rok] 

Wysokość 

[m] 

Średnica 

[m] 

Prędkość 

wylotowa 

[m/s] 

Pył zawieszony PM2,5 

(CAS: -) 
22x0,000202 22x0,000145 

Siarkowodór 

(CAS: 7783-06-4) 
22x0,000212 22x0,000153 

343-354 

(12 emitorów) 

Kurnik 

nr 9 

Wentylator 

boczny - 

szczytowy 

(brak 

urządzenia 

ochronnego)  

1,7 

(3,5 - 

kurtyna) 

1,30 4,14 

Amoniak  

(CAS: 7664-41-7) 
12x0,003470 12x0,002498 

Pył ogółem 

(CAS: -) 
12x0,001896 12x0,001365 

Pył zawieszony PM10 

(CAS: -) 
12x0,001839 12x0,001324 

Pył zawieszony PM2,5 

(CAS: -) 
12x0,000202 12x0,000145 

Siarkowodór 

(CAS: 7783-06-4) 
12x0,000212 12x0,000153 

355-360 

(6 emitorów) 

Kurnik 

nr 9 

Wentylator 

boczny - 

szczytowy 

(brak 

urządzenia 

ochronnego)  

3,2 

(3,5 - 

kurtyna) 

1,30 4,14 

Amoniak  

(CAS: 7664-41-7) 
6x0,003470 6x0,002498 

Pył ogółem 

(CAS: -) 
6x0,001896 6x0,001365 

Pył zawieszony PM10 

(CAS: -) 
6x0,001839 6x0,001324 

Pył zawieszony PM2,5 

(CAS: -) 
6x0,000202 6x0,000145 

Siarkowodór 

(CAS: 7783-06-4) 
6x0,000212 6x0,000153 

361-382 

(22 emitory) 

Kurnik 

nr 10 

Wentylator 

dachowy - 

podstawowy 

(brak 

urządzenia 

ochronnego) 

7,0 0,63 10,20 

Amoniak  

(CAS: 7664-41-7) 
22x0,003470 22x0,002498 

Pył ogółem 

(CAS: -) 
22x0,001896 22x0,001365 

Pył zawieszony PM10 

(CAS: -) 
22x0,001839 22x0,001324 

Pył zawieszony PM2,5 

(CAS: -) 
22x0,000202 22x0,000145 

Siarkowodór 

(CAS: 7783-06-4) 
22x0,000212 22x0,000153 

383-394 

(12 emitorów) 

Kurnik 

nr 10 

Wentylator 

boczny - 

szczytowy 

(brak 

urządzenia 

ochronnego)  

1,7 

(3,5 - 

kurtyna) 

1,30 4,14 

Amoniak  

(CAS: 7664-41-7) 
12x0,003470 12x0,002498 

Pył ogółem 

(CAS: -) 
12x0,001896 12x0,001365 

Pył zawieszony PM10 

(CAS: -) 
12x0,001839 12x0,001324 

Pył zawieszony PM2,5 

(CAS: -) 
12x0,000202 12x0,000145 

Siarkowodór 

(CAS: 7783-06-4) 
12x0,000212 12x0,000153 

395-400 

(6 emitorów) 

Kurnik 

nr 10 

Wentylator 

boczny - 

szczytowy 

(brak 

urządzenia 

ochronnego)  

3,2 

(3,5 - 

kurtyna) 

1,30 4,14 

Amoniak  

(CAS: 7664-41-7) 
6x0,003470 6x0,002498 

Pył ogółem 

(CAS: -) 
6x0,001896 6x0,001365 

Pył zawieszony PM10 

(CAS: -) 
6x0,001839 6x0,001324 

Pył zawieszony PM2,5 

(CAS: -) 
6x0,000202 6x0,000145 

Siarkowodór 

(CAS: 7783-06-4) 
6x0,000212 6x0,000153 

401-422 

(22 emitory) 

Kurnik 

nr 11 
Wentylator 7,0 0,63 10,20 

Amoniak  

(CAS: 7664-41-7) 
22x0,003470 22x0,002498 
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Nr emitora Lokalizacja 
Źródło 

emisji 

Parametry emitora 

Substancja 

zanieczyszczająca 

Wielkość 

emisji  

[kg/h] 

 

Wielkość 

emisji 

[Mg/rok] 

Wysokość 

[m] 

Średnica 

[m] 

Prędkość 

wylotowa 

[m/s] 

dachowy - 

podstawowy 

(brak 

urządzenia 

ochronnego) 

Pył ogółem 

(CAS: -) 
22x0,001896 22x0,001365 

Pył zawieszony PM10 

(CAS: -) 
22x0,001839 22x0,001324 

Pył zawieszony PM2,5 

(CAS: -) 
22x0,000202 22x0,000145 

Siarkowodór 

(CAS: 7783-06-4) 
22x0,000212 22x0,000153 

423-434 

(12 emitorów) 

Kurnik 

nr 11 

Wentylator 

boczny - 

szczytowy 

(brak 

urządzenia 

ochronnego)  

1,7 

(3,5 - 

kurtyna) 

1,30 4,14 

Amoniak  

(CAS: 7664-41-7) 
12x0,003470 12x0,002498 

Pył ogółem 

(CAS: -) 
12x0,001896 12x0,001365 

Pył zawieszony PM10 

(CAS: -) 
12x0,001839 12x0,001324 

Pył zawieszony PM2,5 

(CAS: -) 
12x0,000202 12x0,000145 

Siarkowodór 

(CAS: 7783-06-4) 
12x0,000212 12x0,000153 

435-440 

(6 emitorów) 

Kurnik 

nr 11 

Wentylator 

boczny - 

szczytowy 

(brak 

urządzenia 

ochronnego)  

3,2 

(3,5 - 

kurtyna) 

1,30 4,14 

Amoniak  

(CAS: 7664-41-7) 
6x0,003470 6x0,002498 

Pył ogółem 

(CAS: -) 
6x0,001896 6x0,001365 

Pył zawieszony PM10 

(CAS: -) 
6x0,001839 6x0,001324 

Pył zawieszony PM2,5 

(CAS: -) 
6x0,000202 6x0,000145 

Siarkowodór 

(CAS: 7783-06-4) 
6x0,000212 6x0,000153 

441-462 

(22 emitory) 

Kurnik 

nr 12 

Wentylator 

dachowy - 

podstawowy 

(brak 

urządzenia 

ochronnego) 

7,0 0,63 10,20 

Amoniak  

(CAS: 7664-41-7) 
22x0,003470 22x0,002498 

Pył ogółem 

(CAS: -) 
22x0,001896 22x0,001365 

Pył zawieszony PM10 

(CAS: -) 
22x0,001839 22x0,001324 

Pył zawieszony PM2,5 

(CAS: -) 
22x0,000202 22x0,000145 

Siarkowodór 

(CAS: 7783-06-4) 
22x0,000212 22x0,000153 

463-474 

(12 emitorów) 

Kurnik 

nr 12 

Wentylator 

boczny - 

szczytowy 

(brak 

urządzenia 

ochronnego)  

1,7 

(3,5 - 

kurtyna) 

1,30 4,14 

Amoniak  

(CAS: 7664-41-7) 
12x0,003470 12x0,002498 

Pył ogółem 

(CAS: -) 
12x0,001896 12x0,001365 

Pył zawieszony PM10 

(CAS: -) 
12x0,001839 12x0,001324 

Pył zawieszony PM2,5 

(CAS: -) 
12x0,000202 12x0,000145 

Siarkowodór 

(CAS: 7783-06-4) 
12x0,000212 12x0,000153 

475-480 

(6 emitorów) 

Kurnik 

nr 12 

Wentylator 

boczny - 

szczytowy 

(brak 

urządzenia 

ochronnego)  

3,2 

(3,5 - 

kurtyna) 

1,30 4,14 

Amoniak  

(CAS: 7664-41-7) 
6x0,003470 6x0,002498 

Pył ogółem 

(CAS: -) 
6x0,001896 6x0,001365 

Pył zawieszony PM10 

(CAS: -) 
6x0,001839 6x0,001324 

Pył zawieszony PM2,5 

(CAS: -) 
6x0,000202 6x0,000145 
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Nr emitora Lokalizacja 
Źródło 

emisji 

Parametry emitora 

Substancja 

zanieczyszczająca 

Wielkość 

emisji  

[kg/h] 

 

Wielkość 

emisji 

[Mg/rok] 

Wysokość 

[m] 

Średnica 

[m] 

Prędkość 

wylotowa 

[m/s] 

Siarkowodór 

(CAS: 7783-06-4) 
6x0,000212 6x0,000153 

481-502 

(22 emitory) 

Kurnik 

nr 13 

Wentylator 

dachowy - 

podstawowy 

(brak 

urządzenia 

ochronnego) 

7,0 0,63 10,20 

Amoniak  

(CAS: 7664-41-7) 
22x0,003470 22x0,002498 

Pył ogółem 

(CAS: -) 
22x0,001896 22x0,001365 

Pył zawieszony PM10 

(CAS: -) 
22x0,001839 22x0,001324 

Pył zawieszony PM2,5 

(CAS: -) 
22x0,000202 22x0,000145 

Siarkowodór 

(CAS: 7783-06-4) 
22x0,000212 22x0,000153 

503-514 

(12 emitorów) 

Kurnik 

nr 13 

Wentylator 

boczny - 

szczytowy 

(brak 

urządzenia 

ochronnego)  

1,7 

(3,5 - 

kurtyna) 

1,30 4,14 

Amoniak  

(CAS: 7664-41-7) 
12x0,003470 12x0,002498 

Pył ogółem 

(CAS: -) 
12x0,001896 12x0,001365 

Pył zawieszony PM10 

(CAS: -) 
12x0,001839 12x0,001324 

Pył zawieszony PM2,5 

(CAS: -) 
12x0,000202 12x0,000145 

Siarkowodór 

(CAS: 7783-06-4) 
12x0,000212 12x0,000153 

515-520 

(6 emitorów) 

Kurnik 

nr 13 

Wentylator 

boczny - 

szczytowy 

(brak 

urządzenia 

ochronnego)  

3,2 

(3,5 - 

kurtyna) 

1,30 4,14 

Amoniak  

(CAS: 7664-41-7) 
6x0,003470 6x0,002498 

Pył ogółem 

(CAS: -) 
6x0,001896 6x0,001365 

Pył zawieszony PM10 

(CAS: -) 
6x0,001839 6x0,001324 

Pył zawieszony PM2,5 

(CAS: -) 
6x0,000202 6x0,000145 

Siarkowodór 

(CAS: 7783-06-4) 
6x0,000212 6x0,000153 

521-542 

(22 emitory) 

Kurnik 

nr 14 

Wentylator 

dachowy - 

podstawowy 

(brak 

urządzenia 

ochronnego) 

7,0 0,63 10,20 

Amoniak  

(CAS: 7664-41-7) 
22x0,003470 22x0,002498 

Pył ogółem 

(CAS: -) 
22x0,001896 22x0,001365 

Pył zawieszony PM10 

(CAS: -) 
22x0,001839 22x0,001324 

Pył zawieszony PM2,5 

(CAS: -) 
22x0,000202 22x0,000145 

Siarkowodór 

(CAS: 7783-06-4) 
22x0,000212 22x0,000153 

543-554 

(12 emitorów) 

Kurnik 

nr 14 

Wentylator 

boczny - 

szczytowy 

(brak 

urządzenia 

ochronnego)  

1,7 

(3,5 - 

kurtyna) 

1,30 4,14 

Amoniak  

(CAS: 7664-41-7) 
12x0,003470 12x0,002498 

Pył ogółem 

(CAS: -) 
12x0,001896 12x0,001365 

Pył zawieszony PM10 

(CAS: -) 
12x0,001839 12x0,001324 

Pył zawieszony PM2,5 

(CAS: -) 
12x0,000202 12x0,000145 

Siarkowodór 

(CAS: 7783-06-4) 
12x0,000212 12x0,000153 

555-560 

(6 emitorów) 

Kurnik 

nr 14 

Wentylator 

boczny - 

szczytowy 

3,2 

(3,5 - 

kurtyna) 

1,30 4,14 

Amoniak  

(CAS: 7664-41-7) 
6x0,003470 6x0,002498 

Pył ogółem 

(CAS: -) 
6x0,001896 6x0,001365 
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Nr emitora Lokalizacja 
Źródło 

emisji 

Parametry emitora 

Substancja 

zanieczyszczająca 

Wielkość 

emisji  

[kg/h] 

 

Wielkość 

emisji 

[Mg/rok] 

Wysokość 

[m] 

Średnica 

[m] 

Prędkość 

wylotowa 

[m/s] 

(brak 

urządzenia 

ochronnego)  

Pył zawieszony PM10 

(CAS: -) 
6x0,001839 6x0,001324 

Pył zawieszony PM2,5 

(CAS: -) 
6x0,000202 6x0,000145 

Siarkowodór 

(CAS: 7783-06-4) 
6x0,000212 6x0,000153 

561-582 

(22 emitory) 

Kurnik 

nr 15 

Wentylator 

dachowy - 

podstawowy 

(brak 

urządzenia 

ochronnego) 

7,0 0,63 10,20 

Amoniak  

(CAS: 7664-41-7) 
22x0,003470 22x0,002498 

Pył ogółem 

(CAS: -) 
22x0,001896 22x0,001365 

Pył zawieszony PM10 

(CAS: -) 
22x0,001839 22x0,001324 

Pył zawieszony PM2,5 

(CAS: -) 
22x0,000202 22x0,000145 

Siarkowodór 

(CAS: 7783-06-4) 
22x0,000212 22x0,000153 

583-594 

(12 emitorów) 

Kurnik 

nr 15 

Wentylator 

boczny - 

szczytowy 

(brak 

urządzenia 

ochronnego)  

1,7 

(3,5 - 

kurtyna) 

1,30 4,14 

Amoniak  

(CAS: 7664-41-7) 
12x0,003470 12x0,002498 

Pył ogółem 

(CAS: -) 
12x0,001896 12x0,001365 

Pył zawieszony PM10 

(CAS: -) 
12x0,001839 12x0,001324 

Pył zawieszony PM2,5 

(CAS: -) 
12x0,000202 12x0,000145 

Siarkowodór 

(CAS: 7783-06-4) 
12x0,000212 12x0,000153 

595-600 

(6 emitorów) 

Kurnik 

nr 15 

Wentylator 

boczny - 

szczytowy 

(brak 

urządzenia 

ochronnego)  

3,2 

(3,5 - 

kurtyna) 

1,30 4,14 

Amoniak  

(CAS: 7664-41-7) 
6x0,003470 6x0,002498 

Pył ogółem 

(CAS: -) 
6x0,001896 6x0,001365 

Pył zawieszony PM10 

(CAS: -) 
6x0,001839 6x0,001324 

Pył zawieszony PM2,5 

(CAS: -) 
6x0,000202 6x0,000145 

Siarkowodór 

(CAS: 7783-06-4) 
6x0,000212 6x0,000153 

* wydajność pojedynczego wentylatora szczytowego 33 100 m3/h, co 9 wentylatorach i wymiarach kurtyny 10x2 
m pozwala otrzymać przepływ na poziomie 297 900 m3/h i prędkość wylotową równą 4,14 m/s.  

2.5.1.1.3. Instalacje pomocnicze 

2.5.1.1.3.1.  Nagrzewnice gazowe 

Utrzymywanie brojlerów wymaga ogrzewania pomieszczenia kurnika w okresie grzewczym, 
szczególnie w okresie pierwszych faz cyklu chowu, kiedy kurnik obsadzony jest kilkudniowymi 
kurczętami. Kurniki 1 - 15 ogrzewane będą przy wykorzystaniu nagrzewnic gazowych. Każdy 
kurnik wyposażony będzie w 6 nagrzewnic gazowych opalanych propan-butan (LPG) 
zasilanych z 12 podziemnych zbiorników, zlokalizowanych na terenie fermy drobiu. 

Na potrzeby ogrzewania budynku socjalno - magazynowego, w wydzielonym 
pomieszczeniu zainstalowana zostanie również nagrzewnica gazowa. 

Parametry nagrzewnic gazowych przedstawiono w poniższej tabeli. 



Aneks nr 1 do Raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowiska dla budowy fermy chowu drobiu  
w miejscowości Główczyce gmina Dobrodzień 

 

Strona 28/85 

Tabela 15. Charakterystyka techniczna nagrzewnicy gazowej dla kurników  

Lp. Wyszczególnienie Jednostka Parametr 

1 Typ nagrzewnicy - JetMaster BH100 

2 Moc maksymalna  kW 100 

3 Sprawność % 91 

4 Zużycie paliwa (przy obciążeniu 75%) kg/h 2,75 

5 Paliwo Gaz propan - butan 

Tabela 16. Charakterystyka techniczna nagrzewnicy gazowej dla budynku administracyjnego 

Lp. Wyszczególnienie Jednostka Parametr 

1 Typ nagrzewnicy - JetMaster BH50 

2 Moc maksymalna  kW 50 

3 Sprawność % 90 

4 Zużycie paliwa (przy obciążeniu 50%) kg/h 1,84 

5 Paliwo Gaz propan - butan 

 

2.5.1.1.3.1.1. Warianty funkcjonowania instalacji - nagrzewnice gazowe 

Instalacja energetyczna eksploatowana w gospodarstwie na potrzeby ogrzewania kurników 
pracować będą wyłącznie w sezonie zimowym (2 520 h) oraz w sezonach wiosennych  
i jesiennych (1 176 h). Łączny czas pracy nagrzewnic na potrzeby ogrzewania kurników, 
wynosić będzie około 3 696 h (nagrzewnice nie będą pracować w trakcie II okresu tj. okresu 
najwyższych temperatur). 

Nagrzewnica na potrzeby ogrzewania pomieszczeń administracyjno-socjalnych, pracować 
będzie również w sezonie zimowym oraz w sezonie wiosenno-jesiennym. Łączny czas 
eksploatacji nagrzewnicy na potrzeby ogrzewania pomieszczeń administracyjno-socjalnych 
wyniesie około 5 208 h/rok. 

Tabela 17. Warianty emisji z nagrzewnic gazowych 

Nr 
wariantu 

Ilość emitorów 
pracujących w wariancie 

Parametry emitora Czas 
trwania 

wariantu 
[h/rok] 

Wysokość [m] 
Średnica 

[m] 

Prędkość 
wylotowa 

[m/s] 

Temp. 
spalin  

[K] 

1 E-601 do E-690 4,5 0,150 0,00 393 3 696 

1 E-691 3,0 0,150 0,00 393 5 208 

 
2.5.1.1.3.1.2. Emisja zanieczyszczeń z nagrzewnic 

Zużycie paliwa na cele grzewcze jest zależne od warunków atmosferycznych panujących  
w okresie zimowym. Przewiduje się, że maksymalne zużycie paliwa wyniesie ok. 60,98 Mg/rok 
dla jednego kurnika, łącznie do 914,7 Mg/rok (39 360 GJ/rok) dla wszystkich obiektów.  

 Nagrzewnica na potrzeby ogrzewania pomieszczeń socjalno-administracyjnych 
eksploatowana będzie w sezonie zimowym w zależności od panujących warunków 
atmosferycznych. Maksymalne zużycie gazu LPG wyniesie około 9,6 Mg/rok (413 GJ). 

Na podstawie danych uzyskanych od inwestora przyjęto, iż nagrzewnice na potrzeby 
ogrzewania kurników pracować będą wyłącznie w sezonie zimowym (2 520 h) oraz w sezonach 
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wiosennych i jesiennych (1 176 h). Łączny czas pracy nagrzewnic wynosić będzie około 3 696 
h (nagrzewnice nie będą pracować w trakcie II wariantu).  

Wielkość emisji ze spalania paliw przyjęto na podstawie wskaźników zawartych  
w ”EMEP/EEA CORINAIR emission inventory guidebook - 2013 Table 3-32 Tier 2 emission  
factor for non-residential sources, medium sized (>50 kWth to 1 MWth) boilers burning 
natural gas. 

Tabela 18. Wskaźniki emisji dla spalanego paliwa 

Substancja Współczynnik emisji gazu [g/GJ] 

  SO2 1,40 

  NO2 73,0 

CO 24,0 

Pył ogółem 0,45 

Pył PM10 0,45 

Pył PM2,5 0,45 

 
Tabela 19. Wielkość emisji z nagrzewnic kurników - wariant I 

Emitor albo  
miejsce emisji 

Urządzenia ochrony 
środowiska/ działania 

ochronne 

Czas pracy Substancje 
Wielkość  

emisji 
Wielkość  

emisji 

[h/rok] [-] [kg/h] [Mg/rok] 

1 2 3 4 5 6 

E-601 do E-690 
(emisja dla każdej 

nagrzewnicy)  
brak 3 696 

dwutlenek siarki  
(CAS: 7446-09-5)  

0,00017 0,000612 

dwutlenek azotu  
(CAS: 10102-44-0)  

0,00864 0,031930 

tlenek węgla  
(CAS: 630-08-0)  

0,00284 0,010498 

Pył ogółem 
(CAS: -) 

0,000053 0,000197 

Pył zawieszony PM10 
(CAS: -) 

0,000053 0,000197 

Pył zawieszony PM2,5 
(CAS: -) 

0,000053 0,000197 

 

Tabela 20. Wielkość emisji nagrzewnicy budynku administracyjnego - wariant I 

Emitor albo  
miejsce emisji 

Urządzenia ochrony 
środowiska/ działania 

ochronne 

Czas pracy Substancje 
Wielkość  

emisji 
Wielkość  

emisji 

[h/rok] [-] [kg/h] [Mg/rok] 

1 2 3 4 5 6 

E-691  brak 3 696 

dwutlenek siarki  
(CAS: 7446-09-5)  

0,000111 0,000578 

dwutlenek azotu  
(CAS: 10102-44-0)  

0,005789 0,030149 

tlenek węgla  
(CAS: 630-08-0)  

0,001903 0,009912 

Pył ogółem 
(CAS: -) 

0,000036 0,000186 

Pył zawieszony PM10 
(CAS: -) 

0,000036 0,000186 

Pył zawieszony PM2,5 
(CAS: -) 

0,000036 0,000186 
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2.5.1.1.3.2. Zespół prądotwórczy 

Celem zapewnienia ciągłości funkcjonowania fermy drobiu, na terenie instalacji zainstalowany 
zostaną 2 agregaty prądotwórcze, wykorzystywane w przypadku wystąpienia przerw  
w dostawie energii elektrycznej w sieci, awarii sieci itp. Agregaty prądotwórcze zainstalowane 
będą w wydzielonym pomieszczeniu w budynku administracyjnym. Pomieszczenie jest 
zabezpieczone przed nadmierną emisją hałasu emitowanego przez pracujący agregat. 
Charakterystykę techniczną agregatu oraz emitorów przedstawiono w tabelach poniżej. 

Tabela 21. Charakterystyka techniczna agregatu prądotwórczego 

Lp. Wyszczególnienie Jednostka Parametr 

1 Typ agregatu - diesel 

2 Moc maksymalna  kW 522 

3 Moc znamionowa  kW 474 

4 Częstotliwość Hz 50 

5 Zużycie paliwa (przy obciążeniu 75%) l/h 89,9 

6 Zużycie paliwa (przy obciążeniu 75%) kg/h 73,7 

7 Czas pracy w I wariancie h 11 

8 Czas pracy w II wariancie h 1 

9 Przepływ spalin m3/min. 94,4 

10 Paliwo Olej napędowy 

 

 

Tabela 22. Wykaz emitorów zespołu prądotwórczego 

Nr 
emitora 

Źródło emisji 
Parametry emitora 

Prędkość wylotu 
gazów 

Temperatura 
gazów 

Wysokość 
[m] 

Średnica 
[m] 

Wylot [m/s] [K] 

E-692 2 x agregat prądotwórczy 4,0 0,15 
pionowy 
otwarty 

50,08 733 

Jednostkowe zużycie oleju napędowego, przy mocy 75% i pracy ciągłej (P.R.P.) wynosi ok. 89,9 
l/h. Informacje uzyskane od inwestora, potwierdzają niską awaryjność sieci energetycznej  
w rejonie występowania fermy drobiu. Stąd też przyjęto, iż łączny czas pracy agregatu 
prądotwórczego w roku nie przekroczy 12 h (średnio 1 h/miesiąc). Przy przyjętym założeniu, 
zużycie oleju napędowego wyniesie maksymalnie ok. 1 078,8 litrów/rok, co daje ok. 884,6 kg 
oleju napędowego/rok. Olej napędowy magazynowany będzie w zbiorniku o pojemności 636 
litrów, w który „fabrycznie” jest wyposażony agregat. Dostawy paliwa realizowane będą  
w miarę potrzeb przez dostawców lub przez eksploatującego urządzenie ze stacji paliw za 
pomocą kanistrów/zbiorników przeznaczonych do przewożenia paliwa. 

Zasadnicza część zanieczyszczeń z procesów spalania paliw w silnikach spalinowych jest 
emitowana do powietrza w spalinach. Typowymi substancjami powstającymi w procesach 
spalania paliw w silnikach spalinowych są: tlenki azotu (NOx) powstające w wyniku utleniania 
azotu zawartego w substancjach organicznych i nieorganicznych obecnych w paliwach oraz 
głównie w wyniku utleniania azotu atmosferycznego (tzw. tlenki wtórne, termiczne), tlenek 
węgla (CO) powstające w wyniku niezupełnego spalania, pył (dym), dwutlenek siarki (SO2) 
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powstający w wyniku utleniania siarki zawartej w paliwach i dwutlenek węgla (CO2) 
powstający w wyniku utleniania węgla zawartego w paliwie - jest gazem cieplarnianym. 

Wskaźniki emisyjne wyznaczono na podstawie materiałów informacyjno -
instruktażowych MOŚZNiL pt.: „Wskaźniki emisji substancji zanieczyszczających 
wprowadzanych do powietrza z procesów energetycznego spalania paliw” i dla oleju 
napędowego wynoszą odpowiednio: 

- dla dwutlenku siarki: 4,47 g/kg (przy zawartości siarki 0,2%), 
- dla dwutlenku azotu: 5,88 g/kg, 
- dla tlenku węgla: 0,47 g/kg, 
- dla pyłu: 1,18 g/kg. 

 
Wskaźniki emisji pyłu PM2,5 (przyjęto na podstawie wskaźników opracowanych przez EPA 
(Amerykańska Agencja Ochrony Środowiska) i wykorzystywanych w programie „OPERAT” 
firmy PRO-EKO.  Obliczone wielkości emisji przedstawia poniższa tabela. 

Tabela 23.  Emisja rzeczywista zanieczyszczeń z agregatu prądotwórczego 

Zanieczyszczenie 

Wielkość emisji zanieczyszczeń (dla każdego agregatu) 

I wariant II wariant 
Łączna emisja  

(agregatu w ciągu roku) 

Maksymalna 
[kg/h] 

Roczna 
[Mg/rok] 

Maksymalna 
[kg/h] 

Roczna 
[Mg/rok] 

Maksymalna 
[kg/h] 

Roczna 
[Mg/rok] 

dwutlenek siarki 
(CAS: 7446-09-5) 

0,32917 0,00362 0,32917 0,00033 0,32917 0,00395 

dwutlenek azotu 
(CAS: 10102-44-0) 

0,43333 0,00477 0,43333 0,00043 0,43333 0,00520 

tlenek węgla 
(CAS: 630-08-0) 

0,03500 0,00039 0,03500 0,00003 0,03500 0,00042 

Pył zawieszony PM10 
(CAS: - ) 

0,08667 0,00095 0,08667 0,00009 0,08667 0,00104 

Pył zawieszony PM2,5 
(CAS: - ) 

0,08667 0,00095 0,08667 0,00009 0,08667 0,00104 

 
Próbne rozruchy agregatów prowadzone będą pojedynczą, tj. nie przewiduje się jednoczesnej 
pracy dwóch agregatów prądotwórczych. 

2.5.1.1.3.3.  Emisja niezorganizowana 

2.5.1.1.3.3.1. Przeładunek zboża i paszy 

Źródłem emisji niezorganizowanej może być proces przeładunku zboża i paszy.  
Na terenie fermy pasza będzie magazynowana w 30 naziemnych silosach (o łącznej masie 
paszy na poziomie 801 Mg). Zapotrzebowanie na paszę dla gospodarstwa rolnego wyniesie ok. 
22 617 Mg/rok.  

Uzupełnianie paszy odbywać się będzie w sposób pneumatyczny z paszowozu do 
zbiorników magazynowych. Występować będzie wtedy emisja niezorganizowana pyłu do 
powietrza z worków zaciągniętych na rurociągi odpowietrzające silosy. 

Wielkość strumienia sprężonego powietrza wyniesie ok. 41,15 m3/h. Powietrze  
z silosów w czasie rozładunku odprowadzane będzie do atmosfery rurami odpowietrzającymi, 
po uprzednim oczyszczeniu go z pyłu w filtrze workowym.  

Stosowane obecnie silosy paszowe są urządzeniami hermetycznymi i nie występuje 
problem pylenia. Również zgodnie z zapisami Dokumentu Referencyjnego o Najlepszych 
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Dostępnych Technikach dla Intensywnego Chowu Drobiu i Świń emisja kurzu z silosów 
paszowych nie jest problemem. 

Niemniej jednak, na potrzeby określenia wielkości emisji pyłu z przeładunku paszy 
przyjęto, że stężenie pyłu za filtrem nie przekracza 20 mg/m3. Zakłada się, że ilość powietrza  
o objętości równej transportowanej do silosu paszy wypchnięta zostanie na zewnątrz poprzez 
filtr workowy.   

Szybkość opróżniania paszowozu wynosi 25 m3/23 min, tj. 16,5 Mg/23 min, stąd też, 
maksymalnie w ciągu godziny (uwzględniając przerwę na przepięcie silosów) przeładowanych 
zostanie około 40 Mg paszy - ok. 1,5 silosa. Tym samym na terenie gospodarstwa rolnego nie 
wystąpi sytuacja, w której napełniany będzie więcej niż 1,5 silosa w ciągu godziny.  

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi poziom emisji maksymalnej dotyczy 
największego możliwego poziomu emisji zanieczyszczeń występujących w trakcie 1 godziny.  

Stąd też, po zaokrągleniu w górę przyjęto, iż maksymalnie w ciągu godziny 
napełnionych zostanie do 2 silosów. Emisja z pojedynczego silosa wyniesie:  
 
 
Emisja maksymalna pyłu z silosów: 
Epyłu = 41,5 m3 /h x 20 mg/m3 = 830 mg/h  
 
Każdy silos będzie rocznie ładowany 28 razy, co daje roczny czas emisji równy 540 h dla 
wszystkich silosów).  

Roczna emisja pyłu z wszystkich silosów wyniesie:  
Epyłu = 0,00083 kg/h x 540 h = 0,4482 kg = 0,0004482 Mg  
 

Pył będzie wprowadzany wylotem rury odpowietrzającej 1,5 m nad poziomem terenu. 
Przyjęto wariant niekorzystny, tj. cały pył będzie stanowił pył zawieszony PM10 = PM2,5. 
 
Na potrzeby określenia wielkości emisji na stan powietrza z przeładunku paszy wybrano 
lokalizację silosów najbliżej położonych granic działki (silosy przy kurniku nr 1). 
Poziom emisji rocznej tj. 0,0004482 Mg przyjęto również dla pracy 2 silosów, co jest zgodne  
z obowiązującymi przepisami. 

2.5.1.1.3.3.2. Transport 

Jednym z rodzajów emisji niezorganizowanej z terenu fermy stanowi emisja komunikacyjna 
związana z poruszającymi się po terenie zakładu pojazdami, głównie samochodami 
ciężarowymi dostarczającymi paszę oraz odbierającymi pomiot, odpady oraz ptaki. 
Wnioskodawca nie dysponuje własnym transportem.  
Przyjęto, że ruch pojazdów po terenie przedsięwzięcia charakteryzować się będzie niskim 
natężeniem (w przedziale maksymalnie do 16 pojazdów dziennie). Wynika stąd niewielka ilość 
emitowanych z tego źródła substancji, która nie będzie wywierać istotnego wpływu na stan 
zanieczyszczenia powietrza.  

Powyższe, oraz to że praca tego rodzaju źródeł nie wymaga uregulowania stanu 
formalnoprawnego sprawia, że odstąpiono od ustalenia wpływu emisji z tego źródła na stan 
zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego. 
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2.5.1.1.3.4. Emisja odorów 

Chów brojlerów jest źródłem przemijającej uciążliwości zapachowej. Spośród wszystkich 
emitowanych substancji największe znaczenie mają tu amoniak i siarkowodór.  

Ocena oddziaływania instalacji na jakość powietrza ze względu na emisję związków 
złowonnych jest wysoce utrudniona, ponieważ nie zostały wydane dotychczas przepisy 
umożliwiające dokonanie jednoznacznej oceny oddziaływania instalacji w zakresie emisji 
związków złowonnych czy prowadzący instalację nie przekracza norm zapachowej jakości 
powietrza poza terenem, do którego posiada tytuł prawny. 

Stężenia odorów podawane są w tzw. liczba jednostek zapachowych (LJZ/m3). 
Jednostka zapachowa jest to ilość substancji, której obecność w 1 m3 powoduje osiągnięcie 
progu węchowej wyczuwalności zapachowej. Emisja związków odorotwórczych do powietrza 
z instalacji do ściółkowego chowu drobiu wynosi średnio 600 LJZ, przewyższa emisję odorów 
z ferm ściółkowego chowu trzody chlewnej oraz klatkowego drobiu (50-200 LJZ) jest niższa niż 
emisja odorów z bezściółkowych ferm trzody chlewnej (750 LJZ). 

Zależność intensywności zapachu od stężenia amoniaku (Joanna Kośmider, Barbara Mazur - 
Chrzanowska, Bartosz Wyszyński, 2002) wskazują z kolei, że próg wyczuwalności węchowej 
amoniaku wynosi około 75 µg/m3, próg rozpoznania 375 µg/m3, zapach wyraźny - 700-3500 
µg/m3, silny - 7000 µg/m3, skrajnie silny - 28000 µg/m3 (na podstawie „Wytyczne dotyczące 
praktycznego zastosowania Konkluzji BAT w zakresie intensywnego chowu drobiu i świń. Część 
I - Instalacje do chowu drobiu”, Ministerstwo Środowiska sierpień 2017 r.).  Na granicy 
najbliższej zabudowy przy skrajnie niekorzystnych sytuacjach meteorologicznych w okresie 
używania wentylacji szczytowej nie należy wykluczyć możliwości odczuwania zapachu 
amoniaku. W tym celu przeprowadzono analizę rozprzestrzeniania się amoniaku na wysokości 
zabudowy mieszkaniowej zlokalizowanej najbliżej planowanego przedsięwzięcia. Do obliczeń 
przyjęto następujące punkty: 
 
- punkt A - najbliższy budynek mieszkalny w kierunku południowym. 

Przeprowadzona analiza na różnych wysokościach (w zależności od wysokości budynku) 
wykazała, iż w skrajnie niekorzystnych warunkach, maksymalne stężenie amoniaku nie 
przekroczy 38,9 µg/m3, co stanowi niecałe 51,9% progu wyczuwalności węchowej amoniaku. 

W pozostałym okresie zapach amoniaku nie powinien być w ogóle wyczuwalny na co wskazuje 
stężenie średnioroczne w obszarach zabudowy mieszkalnej 0,571 µg/m3 - 0,76% progu 
wyczuwalności węchowej amoniaku). Mając na uwadze różne kierunki wiatru nie przewiduje 
się praktycznie zwiększonej odczuwalności zapachowej dla okolicznych mieszkańców. 

Tabela 24. Wyniki obliczeń stężeń amoniaku na wysokości zabudowy mieszkaniowej  

Lp. Opis punktu 
X Y Wysok. Stęż. max. Stęż.śred. Częst.prz., % Kryt. Kryt. Kryt. 

m m m µg/m3 µg/m3 400 stan.r. pręd.w. kier.w. 

1 Punkt A 978,1 326,9 3 38,9      0,571 0,000 6 1 N 

2  978,1 326,9 4 38,9      0,570 0,000 6 1 N 

3  978,1 326,9 5 38,9      0,570 0,000 6 1 N 

4  978,1 326,9 6 38,8      0,569 0,000 6 1 N 

 

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych amoniaku występuje w punkcie o współrzędnych 
X = 978,1 Y = 326,9 m i wynosi 38,9 µg/m3. 
Nie stwierdzono żadnych przekroczeń stężeń jednogodzinnych. Częstość przekroczeń = 0 %. 
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Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 978,1 
Y = 326,9 m, wynosi 0,571 µg/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R) = 45 µg/m3. 
 
Literatura (Współczesna problematyka odorów, M. Szynkowska, J. Zwoździak, W.N.-T., 
Warszawa 2010 r.) podaje, iż do bezpośrednich metod ograniczania emisji związków 
złowonnych mających praktyczne zastosowanie w wielkotowarowym chowie zwierząt 
gospodarskich należy modyfikacja składu i ilości białka w paszy oraz zmniejszenie substancji 
zawierających siarkę. 
W celu ograniczenia (minimalizacji) uciążliwości zapachowej oraz emisji zanieczyszczeń na 
terenie fermy zostaną podjęte następujące czynności: 

✓ stosowane będą pasze zawierające składniki w postaci aminokwasów syntetycznych oraz 
enzymów, powodujących wiązanie amoniaku oraz poprawiające strawność białka,  

✓ stosowanie systemu żywienia etapowego ograniczających ilość wydalanego azotu  
i fosforu, poprzez malejące dawki białek i fosforu, 

✓ system podawania pasz utrzymywany będzie w dobrym stanie technicznym, tak by ilość 
zmarnowanej paszy ograniczyć do minimum,  

✓ dobry stan techniczny poideł zapobiegać będzie rozlewaniu się wody, 

✓ w kurnikach stosować się będzie dostateczną ilość suchej słomy, gdyż kurczęta zabrudzone 
odchodami są dodatkowym źródłem substancji odorowych,  

✓ zapewnienie odpowiedniej temperatury i wilgotności wewnątrz budynków poprzez 
sprawny system wentylacji i elektroniczne oprogramowanie umożliwiające automatyczne 
sterowanie temperaturą w kurnikach, 

✓ pomiędzy kolejnymi partiami chowu, każdy kurnik będzie czyszczony i poddawany 
dezynfekcji. 

Natomiast emisja podczas usuwania pomiotu oraz podczas sprzątania obiektów nie będzie 
wstępowała w sposób zorganizowany, wentylatory będą wyłączone, a na terenie fermy nie 
planuje się magazynu odchodów stałych. Podczas wymienionych prac pomiot będzie 
bezpośrednio ładowany do pojazdów z zamkniętą plandeką (pojazdy będą wjeżdżać do 
kurnika) tak aby ograniczyć ewentualne pylenie podczas załadunku. Transport pomiotu 
odbywał się będzie pojazdami zamkniętymi, gdzie nie występuje emisja odorantów i emisja 
pyłu w postaci kurzu. Obornik jest wilgotny podczas jego usuwania co również ogranicza 
emisję pyłu.  Kurniki nie będą jedocześnie opróżniane cykl zasiedlenia i chowu brojlerów 
będzie się różnił w każdym z kurników i zazwyczaj jest to przesunięcie 1-2 tygodniowe.  
 
Dodatkowo w celu zredukowania ilości powstającego amoniaku, a tym samym poprawieniu 
klimatu stosowany może być dodatek HUMOKARBOWIT, który zwiększa przyswajalność paszy  
i zmniejsza emisję amoniaku. W budynkach stosowany może być również preparat biologiczny 
BIOVET lub STALOSAN. Jest on rozsypywany na ściółce w 4 tygodniu cyklu, działa 14 dni  
i wpływa w sposób zauważalny na zmniejszenie uciążliwości powodowanej poprzez emisję 
odorów. Zastosowana metoda polepsza klimat w budynkach, ponieważ mikroorganizmy 
rozkładają organiczne substancje zapachowe znajdujące się w powietrzu, fermentują wilgotny 
brud, nie dopuszczają do gnicia i ponadto nie pozwalają się mnożyć już obecnym  
w danym środowisku patogennym mikroorganizmom.  
Włączenie fitazy do paszy poprawia przyswajalność fosforu roślinnego o 20 do 30 punktów 
procentowych u brojlerów, niosek i indyków. Wahania w wynikach związane są  
z poziomem f-fosforu zawartego w materiałach roślinnych zastosowanych w mieszankach 
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paszowych jako generalną zasadę można przyjąć, że redukcja o 0,1 % całkowitego fosfor  
paszy poprzez stosowanie fitazy powoduje redukcję wydalanego fosforu o więcej niż 20 % dla 
niosek i brojlerów. 
 
Z licznych obserwacji wynika, iż zarówno krzewy jak i drzewa stanowią najskuteczniejszy 
pochłaniacz zanieczyszczeń. Wykazano, że w przeciągu sześciu lat drzewa redukują emisję pyłu 
o 56%, amoniaku o 53%, a odoru o 18%. Poza tym „wzmacniają” estetykę krajobrazu. Latem 
dają cień, a zimą stanowią izolator ciepła, dzięki któremu obniżają się koszty związane  
z ogrzewaniem budynku. Ponadto drzewa filtrują wody podskórne, rozkładając zawarte w nich 
toksyny. Budynki fermowe są otaczane przez pasy zieleni ukształtowane w formie ażurowej, 
przewiewnej (większe odstępy), zwartej. Do tego celu używa się zarówno drzew wysokich np. 
buk zwyczajny, wiąz, sosna czarna i inne, drzew średniowysokich np. grab zwyczajny, wierzba 
iwa, olsza czarna oraz krzewów np. głóg, czeremcha amerykańska, liguster pospolity i inne. 
Stosując wyżej wymienione sposoby, nie tylko pozbywamy się odoru z pomieszczeń 
inwentarskich, lecz także zwalczamy mikroorganizmy chorobotwórcze, poprawiając tym 
samym stan sanitarny w obiekcie [Źródło: portal hodowcy]. W związku z powyższym Inwestor 
planuje zastosowanie wyżej opisanych pasów zieleni. 

Mając na uwadze powyższe, Inwestor utworzy pas zieleni izolacyjnej, który ma na celu 
poprawę walorów krajobrazowych, a także zminimalizowanie dla obszarów sąsiednich, 
uciążliwości powstających w wyniku eksploatacji inwestycji. Pas zieleni zlokalizowany będzie 
wzdłuż granicy nieruchomości inwestora od strony południowej i zachodniej.  

Zalecenia odnośnie składu gatunkowego nasadzeń: 
- drzewa liściaste - brzoza brodawkowa, wierzba biała; 
- drzewa iglaste -  sosna pospolita, świerk pospolity; 
- krzewy - jałowiec pospolity. 

2.5.1.2. Imisja 

Zgodnie z art. 144 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska 
dotrzymywanie standardów emisyjnych (w przypadku określenia standardów emisyjnych dla 
danej instalacji) nie zwalnia z obowiązku zachowania standardów jakości środowiska. W celu 
sprawdzenia, czy przy ustalonej wielkości ładunków substancji wprowadzanych do powietrza 
nie są przekraczane standardy jakości powietrza określone w przepisach szczególnych 
(Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości 
odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu), dokonano obliczeń rozprzestrzeniania się 
zanieczyszczeń w otoczeniu zakładu zgodnie z metodyką referencyjną modelowania 
zanieczyszczeń w powietrzu podaną w załączniku nr 3 do cytowanego rozporządzenia. 
Obliczenia przeprowadzono dla przedstawionych we wniosku wariantów pracy źródeł,  
w warunkach pracy możliwie zbliżonych do rzeczywistych.  

Do obliczeń ustalających zakres wymaganych obliczeń poziomów stężeń substancji  
w powietrzu ujęto wszystkie źródła zanieczyszczeń (instalacja IPPC, nagrzewnice gazowe, 
agregat prądotwórczy, silosy), za wyjątkiem emisji ze źródeł niezorganizowanych (źródła 
liniowe) ze względu na ich znikomą emisję. Szczegółowe dane przyjęte do obliczeń, jak: 
parametry meteorologiczne, współczynnik szorstkości terenu, parametry i wielkość emisji  
w poszczególnych wariantach i podokresach, okresy obliczeniowe, parametry i lokalizację 
emitorów jak też analiza wyników obliczeń dyspersji zanieczyszczeń zawarta jest w dalszej, 
obliczeniowej części wniosku. 
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Obliczenia rozprzestrzeniania wykonano w rejonie bezpośredniego oddziaływania 
emitorów w sieciach obliczeniowych o współrzędnych lewego dolnego i prawego górnego 
rogu. Do obliczeń przyjęto sieć receptorów o następujących rozmiarach: 

- początek osi X = 0    - początek osi Y = 0 
- koniec osi X = 1800    - koniec osi Y  = 1300 
- skok na osi X = 50    - skok na osi Y   = 50 

 
Obliczenia rozprzestrzeniania zanieczyszczeń wykonano na komputerze wykorzystując 
program komputerowy OPERAT 2000 firmy PROeko. Program korzysta  
z matematycznego modelu dyfuzji turbulencyjnej Pasquille’a zanieczyszczeń w powietrzu 
atmosferycznym. 

Obliczenie wykonano na poziomie terenu, jednakże nie wykonano obliczeń na wysokości 
zabudowy mieszkaniowej, ze względu na fakt, że w promieniu 10-krotnej wysokości 
najwyższego z emitorów instalacji nie występuje zabudowa mieszkaniowa. 

Wstępne obliczenia ustalające zakres wymaganych obliczeń poziomów stężeń substancji  
w powietrzu, wykonane dla emisji maksymalnej i ze wszystkich źródeł na terenie zakładu, 
wchodzących w skład instalacji wykazały, że pełny zakres obliczeń wymagany jest dla 
wszystkich substancji tj.: pyłu PM10, dwutlenku siarki, dwutlenku azotu, amoniaku  
i siarkowodoru.  

Uwaga!! Ze względu na fakt, iż emisja tlenku węgla nie przekracza 10% wartości odniesienia, 
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi nie należy przeprowadzać pełnej analizy 
rozprzestrzeniania się przedmiotowego zanieczyszczenia.  

Dla metanu i podtlenku azotu nie określono wartości odniesienia substancji  
w powietrzu lub dopuszczalnych poziomów substancji w powietrzu, w związku z czym, 
substancje te zostały wyłączone z obliczeń, nie ustala się także dla nich dopuszczalnych 
wielkości emisji do powietrza. 

 Ponadto zakresem pełnym objęto pył PM2,5 celem sprawdzenia dotrzymania stężeń 
średniorocznych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 24.08.2012 r.  
w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu. 

Analiza wyników obliczeń poziomów substancji w powietrzu (z obszaru objętego 
obliczeniami wyłączono, zgodnie z obowiązującymi zasadami metodyki referencyjnej, teren 
zakładu, dla którego dokonywano obliczeń) wskazuje, że poza zewnętrzną granicą zakładu nie 
występują przekroczenia wartości odniesienia lub wartości dopuszczalnych substancji  
w powietrzu. Podobnie w przypadku stężeń uśrednionych dla roku, nie odnotowuje się 
występowania przekroczeń wartości dyspozycyjnej Da - R. 

2.5.1.2.1. Opis terenu w zasięgu pięćdziesięciokrotnej wysokości najwyższego miejsca 

wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza 

W rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, formami 
ochrony przyrody są obszary wymienione w art. 6 ust. 1 ustawy, tj. parki narodowe, rezerwaty 
przyrody, parki krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu, obszary Natura 2000, pomniki 
przyrody, stanowiska dokumentacyjne, użytki ekologiczne, zespoły przyrodniczo - 
krajobrazowe oraz ochrona gatunkowa roślin, zwierząt i grzybów. W promieniu 3,00 km od 
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obiektu (przyjmując, że najwyższym miejscem wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza 
jest emitor kurnika), nie występują obszary poddane ochronie na podstawie przepisów ustawy 
o ochronie przyrody. 

Podobnie w zasięgu pięćdziesięciokrotnej wysokości najwyższego miejsca 
wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza nie występują miejscowości będące 
uzdrowiskami w rozumieniu ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, 
uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych, która 
zastąpiła z dniem 2 października 2005 r. ustawę z dnia 17 czerwca 1966 r. o uzdrowiskach  
i lecznictwie uzdrowiskowym (Dz. U. Nr 23, poz. 150, z późniejszymi zmianami). 
 
Teren planowanego przedsięwzięcia graniczy: 

- od strony północnej - przedsięwzięcie graniczy bezpośrednio z terenami leśnymi; 
- od strony wschodniej - przedsięwzięcie graniczy bezpośrednio z terenami leśnymi. 

Najbliższa zabudowa mieszkaniowa zlokalizowana jest w odległości 1,39 km od granic 
zakładu; 

- od strony południowej - teren przedsięwzięcia graniczy bezpośrednio z polami 
uprawnymi, pastwiskami i łąkami. W dalszej odległości tj. około 347,6 m od najbliższego 
emitora w zakładzie zlokalizowana jest zabudowa mieszkaniowa typu zagrodowego;  

- od strony zachodniej - teren graniczy bezpośrednio z polami uprawnymi, pastwiskami  
i łąkami, natomiast w dalszej odległości tj. około 560 m od granic zakładu zlokalizowana 
jest zabudowa mieszkaniowa typu zagrodowego. 

2.5.1.2.2. Określenie aerodynamicznej szorstkości terenu 

Współczynnik aerodynamicznej szorstkości podłoża, w obliczeniach, uwzględnia wpływ 
pokrycia terenu na rozpraszanie zanieczyszczeń w powietrzu i jest uzależniony jest od typu 
pokrycia terenu: woda, łąki, pola, sady, zagajniki, lasy, zagospodarowanie przestrzenne, 
zabudowa oraz od pory roku (dla wody, łąk i pól). 

Wielkość współczynnika szorstkości określa się na podstawie Rozporządzenia Ministra 
Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji 
w powietrzu dla 12-to sektorowej róży wiatrów według wzoru:  

 


onn

o
zFF

z
1

 

gdzie: 
F - powierzchnia obszaru objęta obliczeniami (dla hmax = 7,9 m; F = 489 919 m2); 
Fc - powierzchnia obszaru o danym typie pokrycia terenu; 
z0c - współczynnik aerodynamicznej szorstkości terenu o danym typie pokrycia terenu; 
 
Zgodnie z tabelą 4, w punkcie „2.3. Aerodynamiczna szorstkość terenu”, współczynniki 
aerodynamicznej szorstkości terenu występujące w zakresie 50 hmax kształtują się następująco: 

Tabela 25. Współczynnik aerodynamicznej szorstkości terenu  

Lp. Typ pokrycia terenu Współczynnik z0 Powierzchnia [m2] 

1 2 3 4 

3 Pola uprawne 0,035     115 731 
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5 Lasy 2,0      113 715 

6 Zwarta zabudowa wiejska 0,5     155 204 

- Razem 0,8041     384 650 

Obliczony średni współczynnik aerodynamicznej szorstkości terenu wynosi z0 = 0,8041 

2.5.1.2.3. Aktualny stan jakości powietrza 

Dla substancji, dla których nie są określane dopuszczalne poziomy w powietrzu tło uwzględnia 
się w wysokości 10% wartości odniesienia uśrednionej dla roku.  
Do obliczeń poziomów substancji w powietrzu dla fermy drobiu w Główczycach, przyjęto 
wartości tła podane przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu (załącznik). 
Wartości tła przyjęte do obliczeń podano w tabeli poniżej. 
 
Tabela 26. Poziomy dopuszczalne, wartości odniesienia i tło substancji w powietrzu  

Lp. Nazwa substancji Jednostka 

Poziomy dopuszczalne, wartości odniesienia i tło 
zanieczyszczeń 

D1 (godzina) Da (rok) R (tło) 

1. amoniak μg/m3 400 50 5 

2 dwutlenek siarki μg/m3 350 20 6 

3 dwutlenek azotu μg/m3 200 40 16 

4 tlenek węgla μg/m3 30 000 - - 

5 pył zawieszony PM10 μg/m3 280 40 22 

6 pył zawieszony PM2,5 μg/m3 - 20 17 

7 siarkowodór μg/m3 20 5 0,5 

8 opad pyłu g/(m2 rok) OP = 200 Rp=20 

2.5.1.2.4. Wyniki obliczeń stanu jakości powietrza i ich graficzne przedstawienie 

Graficzna prezentacja wyników obliczeń zdecydowanie ułatwia analizę obliczeń stanu jakości 
powietrza. Zgodnie z wymaganiami art. 221 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - 
Prawo Ochrony Środowiska, do wniosku załączono analizę wyników i wyniki obliczeń 
modelowania poziomów stężeń substancji w powietrzu wraz z ich graficzną prezentacją. 

Obejmuje ona substancje, dla których wymagany jest pełny zakres obliczeń i których 
emisja powoduje przekraczanie 10 % dopuszczalnych poziomów substancji w powietrzu albo 
10 % wartości odniesienia. Zgodnie z zaprezentowaną poniżej klasyfikacją grup emitorów na 
podstawie sumy stężeń maksymalnych, do pełnego zakresu obliczeń kwalifikuje się pył PM10, 
pył PM2,5, dwutlenek siarki, dwutlenek azotu, siarkowodór i amoniak. Pełnym zakresem nie 
objęto natomiast tlenków węgla (stężenie poniżej 10% D1). 

Uwaga!! Ze względu na fakt, iż emisja tlenku węgla nie przekracza 10% wartości odniesienia, 
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi nie należy przeprowadzać pełnej analizy 
rozprzestrzeniania się przedmiotowego zanieczyszczenia.  

Liczba emitorów podlegających klasyfikacji: 694 

Tabela 27.  Klasyfikacja grup emitorów 

Nazwa zanieczyszczenia 
Suma stężeń 

max. [µg/m3] 

Stęż. dopuszcz. 

D1 [µg/m3] 

Obliczać stężenia w 

sieci receptorów 
Ocena 

pył PM-10 200,0  280 TAK 0.1*D1< Smm <D1 
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dwutlenek siarki 139,8  350 TAK 0.1*D1< Smm <D1 

tlenki azotu jako NO2 3969  200 TAK Smm > D1 

tlenek węgla 1284  30000 - Smm < 0.1*D1 

amoniak 473  400 TAK Smm > D1 

siarkowodór 28,88  20 TAK Smm > D1 

pył zawieszony PM 2,5 95,2  -  bez oceny - brak D1 

Prezentacja graficzna obejmuje wyniki obliczeń stężeń maksymalnych oraz stężeń 
średniorocznych, przedstawione na podkładzie mapy sytuacyjno - wysokościowej wraz  
z dodatkowymi informacjami przestrzennymi, zawierającym szczegółowe informacje  
o lokalizacji obiektu. Poniżej w tabelach zestawiono maksymalne wartości stężeń 
zanieczyszczeń wraz z oceną słowną oraz kryteria opadu pyłu. 

Tabela 28. Zestawienie maksymalnych wartości stężeń pyłu PM-10 w sieci receptorów 

Parametr Wartość 
X Y kryt. kryt. kryt. 

m m stan.r. pręd.w. kier.w. 

Stężenie maksymalne µg/m3 14,6 800 1050 5 1 ESE 

Stężenie średnioroczne µg/m3 1,502 1350 800 5 1 W 

Częstość przekroczeń D1= 280 µg/m3, % 0,000 - - - - - 

 

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych pyłu PM-10 występuje w punkcie 
o współrzędnych X = 800 Y = 1050 m i wynosi 14,6 µg/m3, wartość ta jest niższa od 0,1*D1. 
Nie stwierdzono żadnych przekroczeń stężeń jednogodzinnych. Częstość przekroczeń = 0 %. 
Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 1350 
Y = 800 m, wynosi 1,502 µg/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R) = 18 µg/m3. 
  

Tabela 29. Zestawienie maksymalnych wartości stężeń dwutlenku siarki w sieci receptorów 

 Parametr Wartość 
X Y kryt. kryt. kryt. 

m m stan.r. pręd.w. kier.w. 

Stężenie maksymalne µg/m3 38,9 1100 950 6 3 S 

Stężenie średnioroczne µg/m3 0,065 1350 800 6 2 W 

Częstość przekroczeń D1= 350 µg/m3, % 0,000 - - - - - 

 

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych dwutlenku siarki występuje w punkcie 
o współrzędnych X = 1100 Y = 950 m i wynosi 38,9 µg/m3. 
Nie stwierdzono żadnych przekroczeń stężeń jednogodzinnych. Częstość przekroczeń = 0 %. 
Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 1350 
Y = 800 m, wynosi 0,065 µg/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R) = 14 µg/m3. 
  

Tabela 30. Zestawienie maksymalnych wartości stężeń tlenków azotu w sieci receptorów 

Parametr Wartość 
X Y kryt. kryt. kryt. 

m m stan.r. pręd.w. kier.w. 

Stężenie maksymalne µg/m3 83,4 800 1050 6 1 ESE 

Stężenie średnioroczne µg/m3 3,239 1350 800 6 1 WNW 

Częstość przekroczeń D1= 200 µg/m3, % 0,000 - - - - - 
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Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych tlenków azotu występuje w punkcie 
o współrzędnych X = 800 Y = 1050 m i wynosi 83,4 µg/m3. 
Nie stwierdzono żadnych przekroczeń stężeń jednogodzinnych. Częstość przekroczeń = 0 %. 
Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 1350 
Y = 800 m, wynosi 3,239 µg/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R) = 24 µg/m3. 
  

Tabela 31. Zestawienie maksymalnych wartości stężeń amoniaku w sieci receptorów 

 Parametr Wartość 
X Y kryt. kryt. kryt. 

m m stan.r. pręd.w. kier.w. 

Stężenie maksymalne µg/m3 47,4 1600 500 6 1 WNW 

Stężenie średnioroczne µg/m3 5,629 1350 800 5 1 W 

Częstość przekroczeń D1= 400 µg/m3, % 0,000 - - - - - 

 

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych amoniaku występuje w punkcie o współrzędnych 
X = 1600 Y = 500 m i wynosi 47,4 µg/m3. 
Nie stwierdzono żadnych przekroczeń stężeń jednogodzinnych. Częstość przekroczeń = 0 %. 
Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 1350 
Y = 800 m, wynosi 5,629 µg/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R) = 45 µg/m3. 
  

Tabela 32. Zestawienie maksymalnych wartości stężeń siarkowodoru w sieci receptorów 

 Parametr Wartość 
X Y kryt. kryt. kryt. 

m m stan.r. pręd.w. kier.w. 

Stężenie maksymalne µg/m3 2,89 1600 500 6 1 WNW 

Stężenie średnioroczne µg/m3 0,3436 1350 800 5 1 W 

Częstość przekroczeń D1= 20 µg/m3, % 0,000 - - - - - 

 

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych siarkowodoru występuje w punkcie 
o współrzędnych X = 1600 Y = 500 m i wynosi 2,89 µg/m3. 
Nie stwierdzono żadnych przekroczeń stężeń jednogodzinnych. Częstość przekroczeń = 0 %. 
Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 1350 
Y = 800 m, wynosi 0,3436 µg/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R) = 4,5 µg/m3. 
  

Tabela 33. Zestawienie maksymalnych wartości stężeń pyłu zawieszonego PM 2,5 w sieci 

receptorów 

 Parametr Wartość 
X Y kryt. kryt. kryt. 

m m stan.r. pręd.w. kier.w. 

Stężenie maksymalne µg/m3 5,5 800 1050 6 1 ESE 

Stężenie średnioroczne µg/m3 0,174 1350 800 6 2 W 

Częstość przekroczeń - nie dotyczy, brak D1 - - - - - - 

 
Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych pyłu zawieszonego PM 2,5 występuje w punkcie 
o współrzędnych X = 800 Y = 1050 m i wynosi 5,5 µg/m3. 
Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 1350 
Y = 800 m, wynosi 0,174 µg/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R) = 8 µg/m3. 
  

Analizowano emisję pyłu z 694 emitorów. 
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0,0667/n*Σh3,15 =      16,91 
Suma emisji średniorocznej pyłu = 247,4 > 16,91 [mg/s] 
Łączna emisja roczna = 7,804 < 10 000 [Mg] 
Należy obliczyć opad pyłu. 
Maksymalna odległość występowania maksymalnych stężeń max(xmm) = 44,9 [m]. 

2.5.1.2.5. Wnioski 

a) z przyjętych do obliczeń danych, w wyniku emisji substancji z zakładu, nie wystąpią poza 
terenem zakładu przekroczenia dopuszczalnych norm; 

b) obliczenia stężeń średniorocznych wykonane na poziomie terenu wykazują, że dla 
przyjętych do obliczeń danych, w wyniku emisji substancji z zakładu, nie wystąpią poza 
terenem zakładu przekroczenia dopuszczalnych norm Da; 

c) w ramach instalacji brak źródeł, dla których wymagane byłoby ustalenie standardów 
emisyjnych - zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 7 listopada 2014r. w 
sprawie standardów emisyjnych z instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania 
lub współspalania odpadów (Dz. U. z 2014 r. poz. 1546). 

2.5.2. Gospodarka wodno-ściekowa  
Bez zmian w stosunku do raportu 

2.5.3. Przewidywane oddziaływanie planowanego przedsięwzięcia na klimat 

akustyczny 
Bez zmian w stosunku do raportu 

2.5.3.1. Metodyka obliczeń 

Bez zmian w stosunku do raportu 

2.5.3.2. Omówienie źródeł emisji hałasu z instalacji   

2.5.3.2.1. Ruchome źródła hałasu 

Bez zmian w stosunku do raportu 

2.5.3.2.2. Punktowe źródła hałasu 

2.5.3.2.2.1. Wentylacja obiektów produkcyjnych 

Temperatura w kurnikach jest w sposób ciągły monitorowana. Urządzenia pracują w układzie 

automatyki (załączanie wentylatorów sekcyjne), a równocześnie każdy z nich ma możliwość pracy w 

układzie regulacji falownikowej prędkości obrotowej, zachowując dla różnych okresów chowu i 

różnych warunków atmosferycznych optymalną temperaturę dla określonego cyklu produkcji. 

Wentylację wyciągową główną obiektów produkcyjnych stanowią wentylatory dachowe i szczytowe 

(rozlokowane na ścianie szczytowej i dachowe) Poziom mocy akustycznej przyjęto wg danych 

katalogowych producenta (Dane katalogowe wentylatorów). 

- Big Dutchman - typ FC063-XXX umieszczone w kominie wyciągowym z wbudowanym tłumikiem 

hałasu zmniejszającym poziom hałasu o 12 dB.  Poziom mocy akustycznej wentylatorów wynosi 

LWA -70 dB 

- Wentylatory szczytowe firmy Big Dutchman - typ Air Master V130- XXX. Poziom mocy akustycznej 

wentylatorów wynosi LWA -74 dB. 
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Tabela 34. Zestawienie wentylatorów wraz z rozkładem czasu ich pracy 

Nr 

kurnika 
Typ wentylatora 

Sposób 

zabudowy -

lokalizacja 

Liczba 

wentylatorów 

Maksymalny czas pracy* 

Pora  

dnia 

[h] 

Pora nocy 

[h] 

Kurniki 

1-15 

Big Dutchman - typ FC063* dachowe 22 16 8 

Big Dutchman - typ  Air Master 

V130* 
szczytowe 18 16 8 

* lub równoważny 

Tabela 35. Zestawienie punktowych źródeł hałasu wraz z ich charakterystyką 

Ozn. 
Charakterystyka 

źródła hałasu 

Ilość 

[szt.] 

 

Wysokość 

[m.n.p.t.] 

 

Parametry akustyczne źródła hałasu 

Pora dnia Pora nocy 

T LWA T LWA 

[h] [dB] [h] [dB] 

w1-w40 

(kurnik nr 1) 

typ FC063* 22 7 8 70 1 70 

typ  Air Master V130 12 1,7 8 74 1 74 

typ  Air Master V130 6 3,2 8 74 1 74 

W41-w80 

(kurnik nr 2) 

typ FC063* 22 7 8 70 1 70 

typ  Air Master V130 12 1,7 8 74 1 74 

typ  Air Master V130 6 3,2 8 74 1 74 

W81-w120 

(kurnik nr 3) 

typ FC063* 22 7 8 70 1 70 

typ  Air Master V130 12 1,7 8 74 1 74 

typ  Air Master V130 6 3,2 8 74 1 74 

W121-w160 

(kurnik nr 4) 

typ FC063* 22 7 8 70 1 70 

typ  Air Master V130 12 1,7 8 74 1 74 

typ  Air Master V130 6 3,2 8 74 1 74 

W161-w200 

(kurnik nr 5) 

typ FC063* 22 7 8 70 1 70 

typ  Air Master V130 12 1,7 8 74 1 74 

typ  Air Master V130 6 3,2 8 74 1 74 

W201-w240 

(kurnik nr 6) 

typ FC063* 22 7 8 70 1 70 

typ  Air Master V130 12 1,7 8 74 1 74 

typ  Air Master V130 6 3,2 8 74 1 74 

W241-w280 

(kurnik nr 7) 

typ FC063* 22 7 8 70 1 70 

typ  Air Master V130 12 1,7 8 74 1 74 

typ  Air Master V130 6 3,2 8 74 1 74 

W281-w320 

(kurnik nr 8) 

typ FC063* 22 7 8 70 1 70 

typ  Air Master V130 12 1,7 8 74 1 74 

typ  Air Master V130 6 3,2 8 74 1 74 

W321-w360 

(kurnik nr 9) 

typ FC063* 22 7 8 70 1 70 

typ  Air Master V130 12 1,7 8 74 1 74 

typ  Air Master V130 6 3,2 8 74 1 74 

typ FC063* 22 7 8 70 1 70 
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W361-w400 

(kurnik nr 10) 

typ  Air Master V130 12 1,7 8 74 1 74 

typ  Air Master V130 6 3,2 8 74 1 74 

W401-w440 

(kurnik nr 11) 

typ FC063* 22 7 8 70 1 70 

typ  Air Master V130 12 1,7 8 74 1 74 

typ  Air Master V130 6 3,2 8 74 1 74 

W441-w480 

(kurnik nr 12) 

typ FC063* 22 7 8 70 1 70 

typ  Air Master V130 12 1,7 8 74 1 74 

typ  Air Master V130 6 3,2 8 74 1 74 

W481-w520 

(kurnik nr 13) 

typ FC063* 22 7 8 70 1 70 

typ  Air Master V130 12 1,7 8 74 1 74 

typ  Air Master V130 6 3,2 8 74 1 74 

W521-w560 

(kurnik nr 14) 

typ FC063* 22 7 8 70 1 70 

typ  Air Master V130 12 1,7 8 74 1 74 

typ  Air Master V130 6 3,2 8 74 1 74 

W561-w600 

(kurnik nr 15) 

typ FC063* 22 7 8 70 1 70 

typ  Air Master V130 12 1,7 8 74 1 74 

typ  Air Master V130 6 3,2 8 74 1 74 

 

2.5.3.2.2.2. Podajniki paszy 

Bez zmian w stosunku do raportu 

2.5.3.2.3. Obiekty kubaturowe  

Bez zmian w stosunku do raportu 

2.5.3.2.3.1. Budynki inwentarzowe 

Bez zmian w stosunku do raportu 

2.5.3.2.3.2. Agregat prądotwórczy  

Bez zmian w stosunku do raportu 

2.5.3.3. Sposób zagospodarowania terenu w odniesieniu do wymagań ochrony 

środowiska przed hałasem 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych 

poziomów hałasu w środowisku (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 112) dopuszczalne poziomy hałasu 

w środowisku powodowanego przez poszczególne grupy źródeł hałasu, z wyłączeniem hałasu 

powodowanego przez linie elektroenergetyczne oraz starty, lądowania i przeloty statków 

powietrznych przedstawia poniższa tabela. 
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Tabela 36. Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku 

Lp. Przeznaczenie terenu 

Dopuszczalny poziom hałasu w [dB] 

Drogi lub linie kolejowe 
Pozostałe obiekty i działalność 

będąca źrodłem hałasu 

LAeq D LAeq N LAeq D LAeq N 

przedział czasu 

odniesienia 

równy 

16 godzinom 

przedział czasu 

odniesienia 

równy 

8 godzinom 

przedział czasu 

odniesienia 

równy 8 najmniej 

korzystnym 

godzinom 

dnia kolejno 

po sobie 

następującym 

przedział czasu 

odniesienia 

równy 1 najmniej 

korzystnej 

godzinie 

nocy 

1 

Strefa ochronna „A” 

uzdrowiska 

Tereny szpitali poza 

miastem 

50 45 45 40 

2 

Tereny zabudowy 

mieszkaniowej 

jednorodzinnej 

Tereny zabudowy związanej 

ze stałym lub czasowym 

pobytem dzieci i młodzieży 

Tereny domów opieki 

społecznej 

Tereny szpitali w miastach 

61 56 50 40 

3 

Tereny zabudowy 

mieszkaniowej 

wielorodzinnej i 

zamieszkania zbiorowego 

Tereny zabudowy 

zagrodowej 

Tereny rekreacyjno-

wypoczynkowe 

Tereny mieszkaniowo-

usługowe 

65 56 55 45 

4 

Tereny w strefie 

Śródmiejskiej miast 

powyżej 100 tys. 

mieszkańców 

68 60 55 45 

 

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w miejscowości Główczyce w województwie 

opolskim. Obszar, na którym planowane jest przedsięwzięcie nie jest objęty  Miejscowym 

Planem Zagospodarowania Przestrzennego  

Najbliższe tereny podlegające ochronie akustycznej zgodnie z przesłaną klasyfikacją Urzędu 

Miasta Dobrodzień z dnia 15 września 2017 r. znak: BUD.6727.118.2017 (załącznik) to tereny 

zlokalizowane od strony południowej nieruchomości – zabudowa zagrodowa, dla której 

dopuszczalne poziomy hałasu wynoszą: 

➢ LAeq D - 55 dB dla pory dnia  

➢ LAeq N - 45 dB dla pory nocy. 
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2.5.3.4. Omówienie wyników prognozy oddziaływania akustycznego 

W obliczeniach przyjęto jednoczesną pracę wszystkich źródeł hałasu, tj. wentylatorów, 

podajników paszy, agregatu oraz przeprowadzenie w przeciągu 8 godzin wszystkich operacji 

związanych z dostawą paszy, odbiorem pomiotu, odpadów itp. 

Prognozowany zasięg i poziom uciążliwości akustycznej dla otoczenia powodowany 

funkcjonowaniem fermy przedstawiono w postaci graficznej rozkładu poziomu imisji wokół 

planowanego obiektu w załącznikach.  

Obliczenia zostały wykonane w siatce obliczeniowej o rozpiętości 2240 x 1440 m. Wysokość 

punktów obliczeniowych siatki przyjęto na wysokości 1,5 m.  

Dodatkowo wykonano obliczenia również w 2 punktach obserwacyjnych na wysokości 4 m 

zlokalizowanych przy budynkach mieszkalnych podlegających ochronie akustycznej. Zbiorcze 

zestawienie wyników obliczeń w punktach obserwacyjnych dla pory dziennej i nocnej zostało 

przedstawione w tabeli poniżej. 

Tabela 37. Wyznaczone poziomy emisji hałasu w punktach obserwacyjnych 

Nr pkt. Opis 
Poziom imisji  

dB, A 

Poziom 

dopuszczalny dB, A 
Uwagi 

Pora dnia 

1 
Punkt zlokalizowany od 

południowej strony  
36,9 55,0 

Dopuszczalny poziom 

emisji hałasu na działce 

nie został przekroczony 

2 
Punkt zlokalizowany od 

południowo-zachodniej strony 
28,1 55,0 

Dopuszczalny poziom 

emisji hałasu na działce 

nie został przekroczony 

Pora nocy 

1 
Punkt zlokalizowany od 

południowo strony  
35,7 45,0 

Dopuszczalny poziom 

emisji hałasu nie został 

przekroczony 

2 
Punkt zlokalizowany od 

południowo-zachodniej strony 
27,6 45,0 

Dopuszczalny poziom 

emisji hałasu na działce 

nie został przekroczony 

 

2.5.3.5. Wielkość emisji hałasu w sytuacjach odbiegających od normalnych 

Nie przewiduje się znaczących zmian wielkości emisji hałasu w sytuacjach odbiegających od 

normalnych. Takimi sytuacjami odbiegającymi od normy są różnego typu awarie. 

2.5.3.6. Podsumowanie i wnioski 

Z wykonanych obliczeń wynika, że działalności gospodarstwa nie wpływa ponadnormatywnie 
na klimat akustyczny terenów chronionych w jej otoczeniu w porze dziennej i nocnej.  
Na podstawie przeprowadzonych obliczeń w programie komputerowym do prognozowania 
hałasu przemysłowego „SON2 stwierdzono: 
✓ Emisja hałasu z terenu gospodarstwa nie powoduje przekroczenia dopuszczalnych 

poziomów hałasu na terenach chronionych akustycznie. 
✓ Ferma nie powoduje pogorszenia stanu klimatu akustycznego w swoim otoczeniu ani 

zagrożenia zdrowia lub życia ludzi. 
✓ Emisja hałasu z przedmiotowego terenu nie powoduje istotnych skutków dla 

poszczególnych elementów środowiska. 
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2.5.3.7. Metody ochrony przed hałasem 

Bez zmian w stosunku do raportu 

2.5.4. Gospodarka odpadowa planowanego przedsięwzięcia i jej 

oddziaływanie na środowisko 
Bez zmian w stosunku do raportu 

2.5.5. Promieniowanie niejonizujące 
Bez zmian w stosunku do raportu 

2.6. Przewidywane rodzaje i ilości emisji, w tym odpadów, wynikające  

z realizacji i likwidacji inwestycji 
Bez zmian w stosunku do raportu 

2.6.1. Oddziaływanie na powierzchnię ziemi z uwzględnieniem ruchów 

masowych ziemi i środowisko wodno – gruntowe 
Bez zmian w stosunku do raportu 

2.6.2. Oddziaływanie na powietrze i klimat 
Bez zmian w stosunku do raportu 

2.6.3. Emisja hałasu 
Bez zmian w stosunku do raportu 

2.6.4. Gospodarka odpadami 
Bez zmian w stosunku do raportu 

2.6.5. Oddziaływanie na wody powierzchniowe i podziemne 
Bez zmian w stosunku do raportu 

2.6.6. Ochrona powierzchni ziemi oraz terenów zielonych 
Bez zmian w stosunku do raportu 

2.6.7. Oddziaływanie na siedliska przyrodnicze, tereny chronione oraz zabytki 
Bez zmian w stosunku do raportu 

2.6.8. Oddziaływanie skumulowane 
Bez zmian w stosunku do raportu 

2.6.9. Oddziaływanie w trakcie całkowitej likwidacji  

W trakcie likwidacji przedsięwzięcia nastąpi tak jak wspomniano w rozdziałach powyżej emisja 
pyłów podczas rozbiórki budynków, hałasu ale także nastąpi koniczność usunięcia pomiotu. 
Pomiot zostanie odebrane prze uprawnionego odbiorcę, a jeżeli nie będzie spełniał kryteriów 
obornika zostanie przekazany do utylizacji. 
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2.7. Informacje o różnorodności biologicznej, wykorzystywaniu zasobów 

naturalnych, w tym gleby, wody i powierzchni ziemi 
Bez zmian w stosunku do raportu 

2.8. Informacje o zapotrzebowaniu na energię, materiałów, substancji  

i jej zużyciu 
Bez zmian w stosunku do raportu 

2.9. Informacje o pracach rozbiórkowych dotyczących przedsięwzięć 

mogących znacząco oddziaływać na środowisko 
Bez zmian w stosunku do raportu 

2.10. Ocenione w oparciu o wiedzę naukową ryzyko wystąpienia 

poważnych awarii lub katastrof naturalnych i budowlanych, przy 

uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii,  

w tym ryzyko związane ze zmianą klimatu 
Bez zmian w stosunku do raportu 

3. OPIS ELEMENTÓW PRZYRODNICZYCH ŚRODOWISKA OBJĘTYCH 

ZAKRESEM PRZEWIDYWANEGO ODDZIAŁYWANIA 

PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO 
Bez zmian w stosunku do raportu 

4. OPIS PRZEWIDYWANYCH SKUTKÓW DLA ŚRODOWISKA  

W PRZYPADKU NIEPODEJMOWANIA PRZEDSIĘWZIĘCIA, 

UWZGLĘDNIAJĄCY DOSTĘPNE INFORMACJE O ŚRODOWISKU 

ORAZ WIEDZĘ NAUKOWĄ 
Bez zmian w stosunku do raportu 

5. OPIS ANALIZOWANYCH WARIANTÓW 

5.1. Wariant proponowany przez wnioskodawcę 
Bez zmian w stosunku do raportu 

5.2. Racjonalny wariant alternatywny 
Rozpatrywanym racjonalnym wariantem przez inwestora jest przedsięwzięcie polegającego 
na budowie 15 budynków inwentarskich do hodowli brojlerów, z tym że 8 zostało  
przesuniętych o 900 w stosunku do wariantu proponowanego i usytuowanych w dwóch 
szeregach. 
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Poniżej na rysunku przedstawiono plan zagospodarowania w wariancie alternatywnym 

 

Rys. 3. Zagospodarowanie terenu w wariancie alternatywnym 

W przypadku chowu brojlerów cały proces opisano w rozdziale 2.4. Główne cechy 
charakterystyczne procesów produkcyjnych.  
Maksymalną obsadę brojlerów przy utrzymaniu w systemie podłogowym na ściółce 
przedstawiono poniżej: 
 
➢ brojlery kurze masa ubojowa 2,1 kg - 20 sztuk/m2; 

 
Obsada w kurniku będzie wynosiła 71 800 szt. 

 
Wielkość produkcji brojlerów w 4 kurnikach kształtować się będzie na tym samym poziomie 
co w wariancie inwestorskim. 

5.2.1. Charakterystyka techniczna 

Cykl produkcyjny rozpoczyna się przyjęciem jednodniowych piskląt, czyli zasiedleniem 
budynków inwentarzowych. Odchów brojlerów odbywać się będzie na całej powierzchni podłogi. 
Na 1 - 2 dni przed wprowadzeniem piskląt rozrzuca się równomiernie po podłodze w całym 
kurniku ciętą słomę - grubość ściółki od 5 do 15 cm. Minimalna temperatura utrzymywana  
w pomieszczeniach inwentarskich wynosi 34-12 0C.  
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W końcu 6 tygodnia tuczu niewielka ilość brojlerów kurzych jest oddawana do ubojni, aby za-
chować odpowiednie zagęszczenie drobiu na m2 powierzchni. Pozostała część stada jest 
sprzedawana do zakładów ubojowych w 6 - 7 tygodniu tuczu.  
 

Okresowe zatrzymania instalacji następujące po każdym cyklu produkcyjnym (6 tygodni) 
podyktowane są wymaganiami technologiczno - organizacyjnymi. Po usunięciu żywych 
ptaków z kurników następowała będzie 2-3 dniowa przerwa technologiczna konieczna na 
przeprowadzenie niezbędnych napraw oraz konserwacji instalacji, w tym systemu karmienia i 
pojenia. Czas ten będzie potrzebny na gruntowne czyszczenie oraz dezynfekcję 
poszczególnych budynków gospodarczych, pozwalające na przyjęcie nowej obsady.  

Technologia zatrzymania instalacji w przypadku chowu brojlerów kaczych będzie przebiegała  
w następujący sposób: 

➢ demontaż i oczyszczanie linii karmideł i poideł; 
➢ usunięciu ściółki wraz z pomiotem z budynku; 
➢ odkurzenie instalacji elektrycznej, urządzeń wentylacyjnych, ścian, otworów nawiewowych 

itp.; 
➢ czyszczenie urządzeń technologicznych - poideł oraz karmideł, sprężonym powietrzem; 
➢ ręczne i mechaniczne usuwanie pozostałych resztek tj. ściółki, piór, paszy; 
➢ dezynfekcję oraz dezynsekcję sprzętu technologicznego i obiektu. Wszystkie stosowane 

środki czyszczące opatrzone są atestami (Aldekol, Virkon itp.); 
➢ czyszczenie na sucho i sprężonym powietrzem wnętrza budynku gospodarczego; 
➢ czyszczenie silosów paszowych, przewodów doprowadzających paszę do kurnika, koszy 

zasypowych i przewodów paszowych; 
➢ intensywne wietrzenie budynku przez włączenie wszystkich wentylatorów, otwarcie drzwi; 
➢ przegląd i naprawa sprzętu technologicznego, wymiana zużytych części, filtrów, żarówek, 

linek itp., regulacja napinaczy, automatyki, wydajności urządzeń; 
➢ nasączenie mat dezynfekujących przy wyjściu i wejściu do budynku; 
➢ regulacja sprzętu technologicznego - karmideł, poideł, urządzeń wentylacyjnych. 
 

Zachowanie powyższej częstotliwości konserwacji i przeglądów zapobiega potencjalnym 
awariom instalacji mogącym wystąpić w czasie trwania poszczególnych cykli produkcyjnych. 
W procesie technologicznym są stosowane następujące systemy: 

5.2.2. System pojenia ptaków - identyczny jak w wariancie inwestorskim. 

5.2.3. System karmienia ptaków- identyczny jak w wariancie inwestorskim. 

5.2.4. System oświetlenia sztucznego- identyczny jak w wariancie 

inwestorskim. 

5.2.5. System nawilżania - identyczny jak w wariancie inwestorskim. 

5.2.6. System usuwania pomiotu - identyczny jak w wariancie inwestorskim. 

5.2.7. System wentylacji mechanicznej. 

Ze względu na lokalizację budynków inwentarzowych wentylatory szczytowe w 8 kurnikach 
dwurzędowych muszą zostać zamontowane od strony północnej i południowej fermy. Wynika 
to z tego iż wentylatory nie mogą wdmuchiwać w siebie zużytego powietrza.  Biorąc pod 
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uwagę dominujące wiatry zachodnie i południowe w woj. opolskim istnieje konieczność 
zwiększenia wydajności wentylacji ponieważ nastąpią dodatkowe opory powietrza. 
Konieczność zaprojektowania właściwej wentylacji jest powiązana z zapewnieniem 
odpowiedniej wymiany powietrza w kurniku aby ptaki się nie podusiły. 

Wobec powyższego inwestor zwiększy  liczbę wentylatorów szczytowych o 2 dodatkowe na 
każdy z 8 kurników. Zatem wentylacja będzie przedstawiała się następująco: 

Tabela 38. Zestawienie wentylacji mechanicznej kurnika 

Lokalizacja 

Zestawienie wentylacji mechanicznej kurników 

Wentylacja główna Wentylacja pomocnicza 

typ ilość typ ilość 

Kurniki 1-8 Big Dutchman FC063-XXX 22 
Big Dutchman  

Air-Master V130-3-XXX 
20 

Kurnik 9-15 Big Dutchman FC063-XXX 22 
Big Dutchman  

Air-Master V130-3-XXX 
18 

 

5.2.8. Racjonalny wariant najkorzystniejszy dla środowiska - wraz  

z uzasadnieniem wyboru 

Inwestor dokonując wyboru wariantu kierował się doborem inwentarza, aby nie tylko 
zwiększyć swoje zyski, ale także nie wpływać ponad normatywnie na środowisko, a 
szczególności nie powodować nadmiernego wzrostu odorantów w otoczeniu fermy.  

Za wariant najkorzystniejszy dla środowisko uznano wariant przedstawiony przez inwestora,  
a uzasadnienie wyboru zostało przedstawione w rozdziale nr 7. Uzasadnienie proponowanego 
przez wnioskodawcę wariantu. 

W proponowanym wariancie Inwestora, wykorzystane zostaną w pełni sprawne i nowoczesne 
urządzenia technologiczne, a odpowiednio przeszkolona załoga i monitoring zapewni 
bezpieczne prowadzenie procesu hodowli zwierząt. Dodatkowo uwzględniono kierunki 
wiatrów na przedmiotowym obszarze co także jest zgodnie z założeniami w opisanymi w 
konkluzjach BAT 

Sposób hodowli zwierząt przyjęty w raporcie oraz koncepcji realizacyjnej, zakłada 
minimalizację zużycia wody, minimalizację zużycia energii oraz optymalizację 
zagospodarowania odpadów oraz ograniczenie emisji hałasu do środowiska oraz gazów i 
pyłów do powietrza. Ponadto, należy stwierdzić, iż dokonując porównania zalet i wad wariantu 
Inwestorskiego oraz alternatywnego zasadnym ze względu na ochronę środowiska jest 
realizacja wariantu inwestorskiego. W tabeli poniżej określono przewidywane oddziaływanie 
na poszczególne elementy środowiska wariantu najkorzystniejszego - proponowanego przez 
wnioskodawcę, oraz racjonalnego wariantu alternatywnego z uwzględnieniem etapu budowy, 
eksploatacji i likwidacji przedsięwzięcia. 

Receptor 

Czynnik/ Emisja 

Wariant najkorzystniejszy dla środowiska Racjonalny wariant alternatywny 

Realizacja Eksploatacja Likwidacja Realizacja Eksploatacja Likwidacja 
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Powierzchnia ziemi 2 2 2 2 2 2 

Odpady 2 3 2 2 3 2 

Krajobraz 2 2 1 2 2 1 

Środowisko wodne 2 1 2 2 1 2 

Walory przyrodnicze 2 2 1 2 2 1 

Powietrze atmosferyczne 2 2 2 2 2 2 

Klimat akustyczny 2 2 2 2 3 2 

Możliwość wystąpienia  

awarii 
1 1 1 1 1 1 

Zdrowie ludzi 1 1 1 1 1 1 

Wzajemne oddziaływanie 

między elementami 
2 2 2 2 2 2 

Łączna ocena oddziaływania 

na środowisko 
52 53 

 

Skala punktowa:  

1 - oddziaływanie nie występuje; 

2 - oddziaływanie występuje w minimalnym zakresie - słabe; 

3 - oddziaływanie występuje w stopniu akceptowalnym - dopuszczalnym, wymaga monitorowania; 

4 - oddziaływanie występuje w stopniu pogarszającym; 

5 - oddziaływanie stanowi istotne zagrożenie lub powoduje oddziaływanie transgraniczne 

 

Zakres oddziaływania przedsięwzięcia 
Zalecany sposób postępowania przy realizacji, 

eksploatacji i likwidacji przedsięwzięcia 

Suma punktów w skali 150 

punktowej 

przedsięwzięcie stwarza zagrożenie  

dla środowiska 

nie powinno być realizowane  

w rozpatrywanym wariancie 
121-150 

przedsięwzięcie wpłynie na  

pogorszenie stanu środowiska 

Realizacja i eksploatacja wymaga zastosowania 

dodatkowych zabezpieczeń ekologicznych 
91 - 120 

przedsięwzięcie oddziałuje na 

środowisko w sposób dopuszczalny  

(nie są przekraczane standardy i 

wartości odniesienia) 

eksploatacja możliwa przy wprowadzeniu 

monitoringu 
60 -90 

przedsięwzięcie oddziałuje na 

środowisko w sposób  

nieznaczący (słaby) 

realizacja i eksploatacja możliwa przy 

zastosowaniu zabezpieczeń przedstawionych w 

opracowaniu 

31 - 59 

nie stwierdza się wymiernego 

oddziaływania na środowisko  

(bardzo słabe) 

realizacja i eksploatacja możliwa bez 

dodatkowych uwarunkowań 
1 - 30 

  Suma punktów dla wariantu Inwestorskiego 52 

  Suma punktów dla wariantu alternatywnego 53 

 

Ponieważ sumaryczne oddziaływanie planowanego przedsięwzięcia realizowanego według 
wariantu:  

a) proponowanego przez wnioskodawcę jest nieznaczące (słabe), realizacja i eksploatacja jest 
możliwa przy zastosowaniu zabezpieczeń przedstawionych we wniosku,  

b) racjonalnego alternatywnego wpłynie na jakość środowiska w sposób również nieznaczący 
(slaby), eksploatacja wymaga zastosowania większej liczby źródeł hałasu to można uznać, 
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że proponowana przez wnioskodawcę realizacja i eksploatacja przedsięwzięcia nie będzie 
stanowiła zagrożenia dla środowiska i zdrowia publicznego. 

 

Transgraniczne oddziaływanie na środowisko 

Uwzględniając odległość przedmiotowej inwestycji od granic państwa, prawdopodobieństwo 
wystąpienia transgranicznego oddziaływania na środowisko przedmiotowych wariantów 
określa się jako zerowe. 
 

Możliwość wystąpienia poważnej awarii przemysłowej 

Jako poważną awarię przemysłową rozumie się zdarzenie, w szczególności emisję, pożar lub 
eksplozję, powstałe w trakcie procesu przemysłowego, magazynowania lub transportu,  
w których występuje jedna lub więcej niebezpiecznych substancji, prowadzące do 
natychmiastowego powstania zagrożenia życia lub zdrowia ludzi lub środowiska lub powstania 
takiego zagrożenia z opóźnieniem. Z uwagi na charakter przedmiotowego przedsięwzięcia, nie 
przewiduje się takowych zdarzeń mogących powodować znaczne oddziaływanie na 
środowisko 

 

6. OKREŚLENIE PRZEWIDYWANEGO ODDZIAŁYWANIA 

ANALIZOWANYCH WARIANTÓW NA ŚRODOWISKO, W TYM 

RÓWNIEŻ W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA POWAŻNEJ AWARII 

PRZEMYSŁOWEJ I KATASTROFY NATURALNEJ I BUDOWLANEJ, NA 

KLIMAT, W TYM EMISJE GAZÓW CIEPLARNIANYCH  

I ODDZIAŁYWANIA ISTOTNE Z PUNKTU WIDZENIA 

DOSTOSOWANIA DO ZMIAN KLIMATU, A TAKŻE MOŻLIWEGO 

TRANSGRANICZNEGO ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO 
Poważne awarie przemysłowe 

Wariant Inwestora 

Szczegółowy opis możliwości wystąpienia poważnej awarii przemysłowej i katastrofy 
przedstawiono w rozdziale 2.1.0. Ocenione w oparciu o wiedzę naukową ryzyko wystąpienia 
poważnych awarii lub katastrof naturalnych i budowlanych, przy uwzględnieniu używanych 
substancji i stosowanych technologii, w tym ryzyko związane ze zmianą klimatu. 

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie 
rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących  
o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii 
przemysłowej (Dz. U. 2016 poz. 138), przedmiotowa instalacja nie kwalifikuje się jako zakład 
o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej. 

Zakładając, iż wszystkie obiekty oraz urządzenia zostaną wykonane prawidłowo, potencjalne 
sytuacje awaryjne, mogące spowodować powstanie uciążliwości, mogą być związane z:  

1. przerwami w dostawie energii elektrycznej,  



Aneks nr 1 do Raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowiska dla budowy fermy chowu drobiu  
w miejscowości Główczyce gmina Dobrodzień 

 

Strona 53/85 

2. awarią poszczególnych elementów instalacji,  
3. awarią pojazdów wspomagających funkcjonowanie instalacji,  
4. pożarem.  

Ad.1.  

Przerwy w dostawie energii elektrycznej spowodują zatrzymanie pracy instalacji, a zatem brak 
możliwości prowadzenia procesów technologicznych. 

Ad.2.  

Awaria poszczególnych elementów instalacji spowoduje wstrzymanie funkcjonowania 
instalacji, do czasu wymiany lub naprawy uszkodzonego elementu. Charakter awarii - 
krótkotrwały. Ten typ awarii nie będzie miał znaczącego wpływu na przebieg procesów 
hodowli. 

 

Ad.3.  

Awaria pojazdów wspomagających funkcjonowanie instalacji (środków transportu 
wewnętrznego, do których zaliczają się: traktory, kombajny itp. Typ awarii nie wpływa na 
funkcjonowanie instalacji. Uszkodzony pojazd może być w krótkim czasie naprawiony albo 
zastąpiony innym. 

Ad.4. 

Wyjątkową sytuacją o charakterze awaryjnym mogącą wystąpić podczas funkcjonowania 

gospodarstwa jest pożar. Sytuacje takie zdarzają się rzadko i dochodzi do nich w przypadku 

awarii instalacji elektrycznej. 

Wariant alternatywny 

W przypadku wariantu alternatywnego potencjalne sytuacje awaryjne, mogące spowodować 

powstanie uciążliwości, są tożsame jak w wariancie inwestorskim. Zatem powtarzanie ryzyk i 

skutków i nie będzie ponownie omawiane, ponieważ są one analogiczne. 

Oddziaływanie w przypadku katastrofy naturalnej i budowlane  

Oddziaływanie w przypadku katastrofy naturalnej i budowlanej w wariancie alternatyw jak i 
inwestorskim nie będzie różnił się znacząco. 
Teren fermy nie leży w obszarze zagrożenia powodziowego;  

 W pobliżu terenu fermy nie występują rowy i małe cieki mogące w tym przypadku być 

przyczyną podtopień;  

 Teren fermy będzie wyposażony w instalację odgromową. W czasie burz jest 

zapewnione awaryjne zasilanie e energię elektryczną, wodę oraz łączność; 

 Ferma będzie wyposażona w wodociąg zapewniający dostawę wody w wymaganej 

ilości. Konstrukcja budynków jest odporna na działanie wysokich temperatur;  

 Wszystkie kurniki będą izolowane termicznie; wyposażone będą w optymalną, 

sterowaną komputerem klimatycznym, instalację wentylacji. Wszystkie te elementy 

zapewniają właściwą temperaturę w kurnikach nawet podczas długotrwałych upałów. 

Należy się liczyć ze zwiększonym zużyciem energii elektrycznej i wody;  
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 Budynki będą posiadały niepalną warstwę izolacyjną. Projekt fermy będzie 

zaopiniowany przez rzeczoznawcę ppoż. Na terenie fermy będzie stosowana instrukcja 

przeciwpożarowa. Wyznaczone zostaną drogi ewakuacji i system powiadamiana straży 

pożarnej. Przedsięwzięcie nie jest zagrożone pożarami lasów; 

 Konstrukcja dachów budynków pozwala na wytrzymanie silnych wiatrów. Na wypadek 

zerwania sieci elektroenergetycznej i braku dopływu prądu ferma będzie wyposażona 

w awaryjny agregat prądotwórczy. Konstrukcja silosów paszowych i zbiorników gazu 

płynnego jest odporna na silne wiatry;  

 Odpowiednie spadki dachów zapewniają możliwość odśnieżenia dachów samoczynnie. 

Ferma będzie wyposażona w doczepny do traktora pług śnieżny pozwalający utrzymać 

przejezdnymi drogi wewnętrzne;  

 System grzewczy oraz izolacja termiczna kurników są zaprojektowane tak, aby silne 

mrozy nie miały znaczącego wpływu na warunki chowu. Jedynie przewiduje się większe 

zużycie paliwa – gazu ciekłego;  

 Ferma drobiu będzie położona na terenie nie zagrożonym osuwiskami  

 W wariancie zaproponowanym przez Wnioskodawcę oddziaływanie związane z 

wystąpieniem katastrofy naturalnej jest zminimalizowane przez właściwe 

zaprojektowanie i odpowiednie wyposażenie kurników. 

 
 
Z uwagi na zakres zamierzonych prac budowlanych i technologię budowy w wariancie 
zaproponowanym przez Wnioskodawcę jak i alternatywny nie występuje ryzyko 
oddziaływania związanego z wystąpieniem katastrofy budowlanej. 
 
Oddziaływanie na klimat w tym emisje gazów cieplarnianych 

W przypadku hodowli zwierząt nie występuje zjawisko znaczącego oddziaływania na klimat. 
Ferma nie spowoduje zmian w klimacie.  
Wzrost stężenia w atmosferze gazów cieplarnianych (CO2, CH4, N2O, pary wodnej) powoduje 
ocieplenie klimatu. W procesie tym szczególnie niebezpieczny jest wzrost stężenia podtlenku 
azotu (N2O) i metanu (CH4), gazy te cechuje bowiem znacznie wyższy niż dla dwutlenku węgla 
wskaźnik powodujący efekt cieplarniany. Dla metanu globalny efekt cieplarniany (Global 
Warming Potential - GPW) wynosi 25, co wskazuje, że jest on 25-krotnie wyższy niż dla 
dwutlenku węgla, czyli w przechwytywaniu ciepła jest 25 razy skuteczniejszy niż CO2. Dla N2O 
wskaźnik ten wynosi aż 298. Wskaźniki te służą do obliczania efektu cieplarnianego i wyrażenia 
jedną wartością (CO2 -eq) - ekwiwalentów dwutlenku węgla (IPCC 2006, Berenz 2008, Brade  
i wsp., Lüttich i wsp. 2007). Przeżuwacze emitują do środowiska więcej gazów niż zwierzęta 
monogastryczne. Przewód pokarmowy przeżuwaczy jest przystosowany do wykorzystywania 
węglowodanów strukturalnych, na drodze fermentacji. Wynika to z działalności 
mikroorganizmów celulolitycznych i metanogennych. W procesie fermentacji żwaczowej  
i jelitowej produkowany jest metan i niemetanowe lotne związki organiczne (NMVOC) Oprócz 
metanu i niemetanowych lotnych związków organicznych powstających w przewodzie 
pokarmowym, znaczna ilość tych związków i substancji azotowych pochodzi z odchodów 
zwierzęcych, które są każdego dnia wydalane z organizmu. Niestrawiona substancja 
organiczna i woda, zawarte w kale, a także mocz, stanowią doskonałe podłoże dla bakterii 
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metanogennych. Produkują one duże ilości metanu, niemetanowych lotnych związków 
organicznych, amoniaku i innych związków azotowych. 

Ociepleniu klimatu zawsze towarzyszy wzrost zawartości gazów cieplarnianych  
w atmosferze. Największy udział ma para wodna, w mniejszych ilościach występują: 
dwutlenek węgla, metan, tlenki azotu i ozon. W ciągu ostatnich 400 tysięcy lat - jeszcze bez 
udziału człowieka - zawartość CO2 w powietrzu, jak tego dowodzą rdzenie lodowe z 
Antarktydy, już czterokrotnie była zbliżona, a nawet wyższa od obecnej (Kopeć 2010). Nie 
wyklucza się, że wzrost ilości gazów cieplarnianych jest w pewnej części związany z 
działalnością człowieka. Nieuzasadnione jest jednak podejmowanie radykalnych i ogromnie 
kosztownych działań gospodarczych zmierzających do redukcji emisji wybranych gazów 
cieplarnianych. Lobbing, inspirowany przez zainteresowanych, prowadzi do stwierdzenia: „nie 
ma problemu, należy problem stworzyć” [Zbigniew Podkówka, Witold Podkówka Uniwersytet 
Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy]. Biorąc pod uwagę trudno się nie zgodzić  
z powyższym stwierdzeniem, ponieważ planowana ferma drobiu nie spowoduje zmiany 
klimatu. 
 
Możliwe transgraniczne oddziaływanie na środowisko 

Dla wariantu inwestora jak i w wariancie alternatywnym ze względu na charakter inwestycji, 
jej zasięg, oraz znaczne oddalenie od granic państwa, nie przewiduje się oddziaływania 
analizowanego przedsięwzięcia poza granicami kraju. 

 

7. PORÓWNANIE ODDZIAŁYWAŃ ANALIZOWANYCH WARIANTÓW 

7.1. Oddziaływanie na ludzi, rośliny, zwierzęta, grzyby i siedliska 

przyrodnicze, wodę i powietrze 
W obu wariantach w fazie eksploatacji gospodarstwa ewentualne negatywne oddziaływania 
na zwierzęta i rośliny będą nieznaczne, ograniczone w zasadzie do bezpośredniego otoczenia. 
Oddziaływania te polegać będą przede wszystkim na emisji hałasu. W zakresie ochrony 
zdrowia ludzi, wpływ przedsięwzięcia będzie niewielki, odpowiednia technologia  
i wyposażenie gospodarstwa pozwalają na dotrzymanie norm dotyczących emisji do 
powietrza, emisji hałasu oraz prowadzenia odpowiedniej gospodarki odpadami oraz 
gospodarki wodno-ściekowej. 

7.2. Oddziaływanie na powierzchnię ziemi, z uwzględnieniem ruchów 

masowych ziemi i krajobraz 
W wariancie inwestorskim jak i wariancie alternatywnym planowane przedsięwzięcie wiąże 
się z budową budynków inwentarzowych. Dla obu wariantów budynki będą posiadały 
identyczne wymiary. 
Zasięg oddziaływania będzie miejscowy, niewykraczający poza teren prowadzonych prac 
inwestycyjnych. 
Wpływ na stan czystości powierzchni ziemi i wody gruntowe w okresie zagospodarowania 
obiektów będą miały takie substancje jak farby, środki zabezpieczające antykorozyjne, 
antywilgociowe itp. używane w trakcie prac przygotowawczych. Odpady te należy 
zagospodarować zgodnie z ich zakwalifikowaniem. 
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Preparaty mogące zanieczyścić powierzchnię ziemi i wody gruntowe należy właściwie 
przechowywać i stosować w sposób uniemożliwiający bezpośredni kontakt z powierzchnią 
gruntu. Teren przedsięwzięcia nie jest zagrożony ruchami masowymi ziemi. 
Wpływ na wody podziemne może zaistnieć wyłącznie w przypadku awaryjnego wycieku oleju 
napędowego z pracujących maszyn lub środków transportowych. Zaistnienie tego typu 
zdarzeniom można skutecznie zapobiegać, przez zapewnienie odpowiedniego dozoru nad 
sprzętem w czasie jego pracy, jak też po pracy, gdy znajduje się na placu budowy. 

Tereny, na których powstać ma inwestycja w postaci kurników, charakteryzują się niskim 
współczynnikiem atrakcyjności wizualnej krajobrazu. Wynika to ze słabego zróżnicowania 
morfologicznego i hipsometrycznego (znaczna przewaga terenu płaskiego o nachyleniu do 5°) 
oraz małej różnorodności gatunkowej występującej flory (pola orne). Mając na uwadze 
powyższe, stwierdzić można, iż budowa budynków inwentarzowych w tym miejscu nie wpłynie 
w dużym stopniu atrakcyjność krajobrazu. 

7.3. Oddziaływanie na dobra materialne 
Na terenie przedsięwzięcia oraz w bezpośrednim jego sąsiedztwie nie występują dobra 
materialne wymagające ochrony, z tego też względu nie będzie występowało oddziaływanie 
tego przedsięwzięcia na dobra materialne zarówno w wariancie inwestorskim jak i wariancie 
alternatywnym. Teren przedsięwzięcia przeznaczony jest praktycznie wyłącznie do celów 
chowu zwierząt. 

7.4. Oddziaływanie na zabytki i krajobraz kulturowy, objęte istniejącą 

dokumentacją, w szczególności rejestrem lub ewidencją zabytków 
Przedsięwzięcie w wariancie inwestorskim jak i alternatywnym nie będzie miało wpływu na 
walory zabytków i krajobrazu kulturowego z uwagi na niewystępowanie ich na terenie 
oddziaływania, choć występujących niewątpliwie na terenie gminy Dobrodzień. 

7.5. Oddziaływanie na formy ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 

ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody,  

w tym na cele i przedmiot ochrony obszarów Natura 2000, oraz 

ciągłość łączących je korytarzy ekologicznych 
Ze względu na znaczną odległość analizowanego przedsięwzięcia, nie będzie ono oddziaływało 
na wyznaczone specjalne obszary ochrony siedlisk oraz obszary specjalnej ochrony ptaków, 
które zostały wytypowane do objęcia ich ochroną w ramach Europejskiej Sieci Ekologicznej 
Natura 2000. Uciążliwości związane z zamierzoną działalnością mieścić się będą w granicach 
działek przewidzianych dla potrzeb przedsięwzięcia.  Przedsięwzięcie nie będzie powodowało 
zmian jakościowych siedlisk na terenach sąsiednich, nie będzie też powodowało zmian 
dostępności terenu. 

Realizacja inwestycji w wariancie inwestorskim jak i alternatywnym nie będzie 
znacząco negatywnie oddziaływać na naturalne siedliska i gatunki o znaczeniu wspólnotowym, 
w tym priorytetowych zgodnie z Dyrektywami Rady: 92/43/EWG o ochronie siedlisk 
przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory („Dyrektywa Siedliskowa”) oraz 79/409/EWG o 
ochronie dziko żyjących ptaków („Dyrektywa Ptasia”) oraz zgodnie z Rozporządzeniem 
Ministra Środowiska z dnia 16 maja 2005 r. w sprawie typów siedlisk przyrodniczych oraz 
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gatunków roślin i zwierząt, wymagających ochrony w formie wyznaczania obszarów Natura 
2000 (Dz. U. Nr 94 poz. 795).  

Z obserwacji terenu wynika, że przez ten teren nie przebiegają szlaki wędrówek zwierząt. Brak 
jest połączeń przyrodniczych z obszarami chronionego krajobrazu. W granicach fermy nie 
występują przyrodnicze obiekty, które posiadałyby status obiektów prawnie chronionych. 
Eksploatacja instalacji nie spowoduje pogorszenia stanu flory i fauny na tym terenie. 

7.6. Oddziaływanie na wzajemne oddziaływanie między elementami 
Oddziaływanie przedsięwzięcia pozostaje w zasięgu działek Inwestora i nie rozprzestrzenia się 
na tereny cenne przyrodniczo. Wzajemne oddziaływanie między wymienionymi wyżej 
elementami występuje jedynie na zwykłym, fizyczno - biologicznym poziomie, związanym  
z funkcjonowania ludzi i całego otoczenia w środowisku pracy. 
 

7.7. Oddziaływanie na klimat akustyczny  
Ze względu na zwiększenie liczby wentylatorów w wariancie alternatywnym oraz zmianie ich 
lokalizacji przeprowadzono obliczenia rozprzestrzeniania się hałasu w środowisku. Wynik 
zaprezentowano na rysunkach poniżej. Z analizy wynika, że w przedmiotowym wariancie 
oddziaływanie hałasu będzie miało większy zasięg.  



Aneks nr 1 do Raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowiska dla budowy fermy chowu drobiu  
w miejscowości Główczyce gmina Dobrodzień 

 

Strona 58/85 

 
Rys. 4. Imisja hałasu dla pory dziennej w wariancie alternatywnym 
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Rys. 5. Imisja hałasu dla pory dziennej w wariancie inwestorskim 
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Rys. 6. Imisja hałasu dla pory nocnej w wariancie alternatywnym 
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Rys. 7. Imisja hałasu dla pory nocnej w wariancie inwestorskim 

Rys. 8. Wyznaczone poziomy emisji hałasu w punktach obserwacyjnych 

Nr pkt. Opis 

Poziom imisji wariant 

inwestorski 

dB, A 

Poziom imisji wariant 

alternatywny 

dB, A 

Pora dnia 

1 Punkt zlokalizowany od południowo strony  36,9 39,2 

2 
Punkt zlokalizowany od południowo-

zachodniej strony 
28,1 29,2 

Pora nocy 

1 Punkt zlokalizowany od południowo strony  35,7 39,9 

2 
Punkt zlokalizowany od południowo-

zachodniej strony 
27,6 29,4 
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8. UZASADNIENIE PROPONOWANEGO PRZEZ WNIOSKODAWCĘ 

WARIANTU 
Teren planowanej inwestycji zlokalizowany jest poza obszarami:  

✓ wodno-błotnymi;  
✓ płytkim zaleganiu wód podziemnych;  
✓ wybrzeży; 
✓ górskimi i leśnymi; 
✓ objętymi ochroną, w tym strefą ochronną ujęć wód i obszarów ochronnych wód 

śródlądowych; 
✓ wymagającymi specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt 

lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszarów Natura 2000 
oraz pozostałych form ochrony przyrody;  

✓ na których standardy środowiska zostały przekroczone;  
✓ krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne;  
✓ przylegającymi do jezior; 
✓ uzdrowisk i ochrony uzdrowiskowej;  
✓ gęsto zaludnionymi (teren inwestycji jest zlokalizowany na terenie rolniczym).  
 

Oddziaływanie na środowisko analizowanego przedsięwzięcia związane będzie z: 

✓ wytwarzaniem ścieków sanitarno-bytowych; 
✓ powstawaniem wód opadowych i roztopowych z powierzchni dachów oraz placów i dróg 

utwardzonych; 
✓ emisją zanieczyszczeń do powietrza; 
✓ wytwarzaniem odpadów; 
✓ emisją hałasu. 

Szczegółowe określenie oddziaływania analizowanego przedsięwzięcia przedstawiono  
w rozdziale 2 niniejszego raportu. Proponowane wielkości emisji substancji i energii do 
środowiska: 

✓ nie powodują negatywnych skutków poza terenem będącym terenem lokalizacji instalacji 
(działki właściciela); 

✓ nie są wyższe od ustanowionych standardów emisyjnych (nie powodują przekroczeń 
wartości dopuszczalnych w środowisku); 

✓ są zgodne z warunkami normowania określonymi w przepisach prawa; 
✓ są najniższe z możliwych (i uzasadnione ekonomicznie), dla tego typu instalacji (wynikają 

ze stosowanej technologii i braku możliwości ich ograniczenia w uzasadniony pod 
względem ekonomiczno-ekologicznym sposób). 
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9. OPIS METOD PROGNOZOWANIA ZASTOSOWANYCH PRZEZ 

WNIOSKODAWCĘ ORAZ OPIS PRZEWIDYWANYCH ZNACZĄCYCH 

ODDZIAŁYWAŃ PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA NA 

ŚRODOWISKO, OBEJMUJĄCY BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, 

WTÓRNE, SKUMULOWANE, KRÓTKO-, ŚREDNIO-  

I DŁUGOTERMINOWE, STAŁE I CHWILOWE ODDZIAŁYWANIA NA 

ŚRODOWISKO, WYNIKAJĄCE Z: 

A) ISTNIENIA PRZEDSIĘWZIĘCIA,  

B) WYKORZYSTYWANIA ZASOBÓW ŚRODOWISKA,  

C) EMISJI 
Bez zmian w stosunku do raportu 

10. OPIS PRZEWIDYWANYCH DZIAŁAŃ MAJĄCYCH NA CELU 

UNIKANIE, ZAPOBIEGANIE, OGRANICZANIE LUB KOMPENSACJĘ 

PRZYRODNICZĄ NEGATYWNYCH ODDZIAŁYWAŃ NA 

ŚRODOWISKO, W SZCZEGÓLNOŚCI NA FORMY OCHRONY 

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

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

PRZEDMIOT OCHRONY OBSZARU NATURA 2000, ORAZ CIĄGŁOŚĆ 

ŁĄCZĄCYCH JE KORYTARZY EKOLOGICZNYCH, WRAZ Z OCENĄ ICH 

SKUTECZNOŚCI ODPOWIEDNIO NA ETAPACH REALIZACJI, 

EKSPLOATACJI I LIKWIDACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA 
Bez zmian w stosunku do raportu 

11. PORÓWNANIE WYKORZYSTYWANEJ TECHNOLOGII  

Z TECHNOLOGIĄ SPEŁNIAJĄCĄ WYMAGANIA ART. 143 USTAWY 

PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA 
Bez zmian w stosunku do raportu 

12. PORÓWNANIE PROPONOWANEJ TECHNIKI Z NAJLEPSZĄ 

DOSTĘPNĄ TECHNIKĄ (BAT) 
Stosowana, na terenie przedmiotowej fermy technologia chowu brojlerów, zgodna będzie  
z wymogami określonymi w art. 143 ustawy Prawo ochrony środowiska, uwzględniając 
jednocześnie zagadnienia wymienione w art. 207 ust. 1 ww. ustawy. 
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Skrót BAT (z ang.”the best available technique”) oznacza najlepszą dostępną technikę nie 
generującą nadmiernych kosztów. Dana technika powinna być najlepsza pod względem 
zapobiegania zanieczyszczeniom oraz dostępna, co oznacza, że inwestor będzie w stanie ją 
zastosować na terenie swojego zakładu. Pojęcie technika jest tu rozumiane jako technologia  
i jej wykorzystanie, włączając w to szkolenia, serwis itp. Termin ten zakłada osiągnięcie 
równowagi pomiędzy korzyściami środowiskowymi, a wydatkami finansowymi. BAT oznacza 
ponadto wybór optymalnego sposobu ochrony środowiska jako całości, poprzez stosowanie 
przyjaznych dla środowiska technologii produkcji oraz sposobu prowadzenia działań 
związanych z produkcją, w tym również zaopatrzenia w surowce i ich magazynowania, 
nadzorowania i ewidencjonowania. 

Wydanie pozwolenia zintegrowanego, wymaga sprawdzenia zgodności stosowanych technik 
z najlepszą dostępną techniką. Dokumenty referencyjne, zwane BREF (ang. BAT Reference 
Dokument) zawierają informacje o stanie poszczególnych sektorów i możliwych do 
zastosowania technologiach skutkujących minimalnym obciążeniem środowiska. BREF-y nie 
stanowią przepisów prawa, a są jedynie wytycznymi ukierunkowującymi właścicieli instalacji 
do osiągnięcia takiego stanu, dla którego zachodziła będzie równowaga w środowisku. 

12.1. Porównanie z BREF 
W opracowywaniu niniejszego rozdziału wykorzystano decyzję wykonawczą komisji (UE) 
2017/302 z dnia 15 lutego 2017 r. ustanawiająca konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych 
technik (BAT) w odniesieniu do intensywnego chowu drobiu lub świń zgodnie z dyrektywą 
Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE 

Dla poprawy ogólnej jakości środowiska przy intensywnym chowie drobiu, BAT zaleca: 

1. W zakresie zarządzania środowiskowego 

W celu poprawy ogólnej efektywności środowiskowej gospodarstw w ramach BAT należy 
zapewniać wdrażanie i przestrzeganie systemu zarządzania środowiskowego: 

Zastosowano następujące rozwiązania wynikające z BAT 1 (powiązane BAT 9 i BAT 12) 

Nr konkluzji 
BAT 

Sposób realizacji wg. BAT Sposób realizacji w instalacji do chowu drobiu 

BAT 1 
(powiązane 

BAT 9 i 
BAT 12) 

1. zaangażowanie kierownictwa, w tym kadry 
kierowniczej wyższego szczebla; 

2. określenie przez kierownictwo polityki ochrony 
środowiska, która obejmuje ciągłe doskonalenie 
efektywności środowiskowej instalacji; 

3. planowanie i ustalenie niezbędnych procedur, 
celów i zadań w powiązaniu z planami 
finansowymi i inwestycjami; 

4. wdrożenie szczegółowych procedur 
charakterystycznych dla systemów zarządzania 
środowiskowego; 

5. sprawdzanie efektywności i podejmowanie 
działań korygujących, 

6. przegląd systemu zarządzania środowiskowego 
przeprowadzony przez kadrę kierowniczą 
wyższego szczebla pod kątem stałej 
przydatności systemu, jego prawidłowości 
i skuteczności; 

7. podążanie za rozwojem czystszych technologii; 

W zakresie realizacji zarządzeniem środowiskowym 
zaangażowanym jest Właściciel firmy. Jest 
sprawdzana efektywność procesu podejmowane są 
działania korygujące 

Na terenie fermy nie stosuje się sektorowej analizy 
porównawczej (np. sektorowy dokument 
referencyjny EMAS) w regularnych odstępach czasu.  

Zostanie wdrożony plan zarządzania hałasem.  

Zostanie wdrożony plan zarządzania zapachami. 

Właściciel instalacji wdroży odpowiedni system 
zarządzania środowiskiem przed dniem 
uruchomienia instalacji.   
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Nr konkluzji 
BAT 

Sposób realizacji wg. BAT Sposób realizacji w instalacji do chowu drobiu 

8. uwzględnienie - na etapie projektowania 
nowego zespołu urządzeń i przez cały okres jego 
eksploatacji - wpływu na środowisko 
wynikającego z ostatecznego wycofania 
instalacji z eksploatacji; 

9. stosowanie sektorowej analizy porównawczej 
(np. sektorowy dokument referencyjny EMAS) 
w regularnych odstępach czasu. Szczególnie w 
odniesieniu do intensywnej hodowli drobiu lub 
świń do BAT należą następujące cechy systemu 
zarządzania środowiskowego: 

10. wdrożenie planu zarządzania hałasem (zob. BAT 
9); 

11. wdrożenie planu zarządzania zapachami (zob. 
BAT 12). 

2. W zakresie efektywnego wykorzystania energii 

1) Efektywne zużycie energii: 
2) Monitorowanie parametrów procesu hodowli: 

Zastosowano następujące rozwiązania wynikające z BAT 8, BAT 29 
Nr 

konkluzji 
BAT 

Sposób realizacji wg. BAT Sposób realizacji w instalacji do chowu drobiu 

BAT 8 

Aby zapewnić efektywne zużycie energii w 
gospodarstwie, w ramach BAT należy stosować 
kombinację poniższych technik. 

1) Wysokosprawne systemy ogrzewania/ 
chłodzenia oraz wentylacyjne. 

2) Optymalizacja systemów wentylacji  
i ogrzewania/ chłodzenia oraz zarządzanie nimi, 
zwłaszcza gdy stosowane są systemy 
oczyszczania powietrza. 

3) Izolacja ścian, podłóg i/lub sufitów  
w pomieszczeniach dla zwierząt. 
Nie stosuje się w przypadku zastosowania 
naturalnej wentylacji. Izolacja może nie mieć 
zastosowania do istniejących zespołów urządzeń 
ze względu na ograniczenia strukturalne. 

4) Wykorzystanie energooszczędnego oświetlenia. 
5) Stosowanie wymienników ciepła. Można 

zastosować jeden z następujących układów:  
- powietrze-powietrze; 
- powietrze-woda;  
- powietrze-ziemia. 
Wymienniki ciepła typu powietrze-ziemia mogą 
być stosowane wyłącznie w przypadku 
dostępności miejsca, ponieważ wymagają dużych 
powierzchni gleby. 

6) Wykorzystywanie pomp cieplnych w celu 
odzyskiwania ciepła. 
Możliwość zastosowania pomp cieplnych w celu 
odzyskania ciepła geotermalnego przy 
zastosowaniu rur poziomych jest ograniczona ze 
względu na potrzebę dostępności powierzchni. 

7) Odzyskiwanie ciepła za pomocą ogrzewanej lub 
chłodzonej ściółką podłogi (system 
„combideck”). 
Nie dotyczy chowu świń.  

Wszystkie budynki inwentarskie mają dobrą izolację 
cieplną. W kurnikach zastosowano wentylację 
sterowaną automatycznie, zaprogramowaną dla 
każdego kurnika oraz oświetlenie o wydłużonym 
okresie działania i obniżonym poziomie poboru mocy, 
co maksymalnie pozwala ograniczyć zużycie energii 
elektrycznej. 

Zaplanowane są kontrole oraz czyszczenie kanałów i 
wentylatorów w celu unikania oporów w systemach 
wentylacyjnych. Prowadzony jest rejestr odczytów 
zużycia energii elektrycznej. 

Zużycie prądu elektrycznego (zwłaszcza jego redukcja) 
na fermie drobiu podyktowane jest następującymi 
czynnikami: 

- zainstalowaniem wentylatorów z optymalnym 
zużyciem energii na m3 powietrza, dla panujących 
warunków w kurnikach; 

- efektywne używanie wentylatorów, realizowane 
poprzez ich pracę przy pełnej wydajności, co jest 
bardziej ekonomiczne niż działanie przy połowie ich 
wydajności; 

- stosowanie lamp fluorescencyjnych (świetlówki) 
zapewniających oszczędność energii oraz jednolite 
rozproszenie światła w całym kurniku 

- stosowanie zmiennych okresów oświetlenia w miarę 
wzrostu drobiu, pozwala również redukować ilość 
zużytego prądu 
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Nr 
konkluzji 

BAT 
Sposób realizacji wg. BAT Sposób realizacji w instalacji do chowu drobiu 

Możliwość zastosowania zależy od możliwości 
zespołu urządzeń zamkniętego podziemnego 
zbiornika krążącej wody. 

8) Stosowanie naturalnej wentylacji. 
Nie ma zastosowania w przypadku wykorzystania 
scentralizowanego systemu wentylacji. 
W przypadku chowu świń może nie mieć 
zastosowania do:  

• pomieszczeń o ścielonej podłodze w 
rejonach o ciepłym klimacie,  

• pomieszczeń, w których podłoga nie jest 
ścielona, lub w których nie występują 
kryte, izolowane boksy (np. budy) w 
zimnym klimacie. W przypadku chowu 
drobiu może nie mieć zastosowania:  

• na początkowym etapie chowu, oprócz 
chowu kaczek, ze względu na 
ekstremalne warunki klimatyczne. 

BAT 29 

Należy monitorować następujące parametry procesu 
co najmniej raz w roku: 

1) Zużycie wody; 
2) Zużycie energii elektrycznej; 
3) Zużycie paliwa; 
4) Liczba przybywających i ubywających zwierząt, w 

tym w stosownych przypadkach urodzeń 
i zgonów; 

5) Spożycie paszy; 
6) Produkcja obornika. 

Zużycie energii elektrycznej monitorowane jest na 
bieżąco za pomocą licznika. 

Zużycie paliwa monitorowane jest na bieżąco na 
podstawie faktur zakupowych (gaz LPG, olej 
napędowy i benzyna do pojazdów) 

Zużycie paszy monitorowana jest na bieżąco na 
podstawie faktur zakupowych oraz zautomatyzowany 
system umożliwia dokładne wyliczanie zużycia paszy. 

Prowadzona jest także ewidencja obornika oraz liczba 
padłych zwierząt. 

3. W zakresie dobrego gospodarowania 

1) Zapobieganie i ograniczanie wywierania wpływu na środowisko: 

Zastosowano następujące rozwiązania wynikające z BAT 2 

Nr 
konkluzji 

BAT 
Sposób realizacji wg. BAT Sposób realizacji w instalacji do chowu drobiu 

BAT 2 

1. Prawidłowe usytuowanie zespołu 
urządzeń/gospodarstwa i prawidłowa aranżacja 
przestrzeni dla działań w celu: 

• ograniczenia transportu zwierząt i 
materiałów (w tym obornika),  

• zapewnienia odpowiedniej odległości od 
obiektów wrażliwych wymagających 
ochrony,  

• uwzględnienia panujących zazwyczaj 
warunków klimatycznych (np. wiatru, 
opadów atmosferycznych);  

• rozważenia ewentualnego przyszłego 
wzrostu zdolności produkcyjnych 
gospodarstwa,  

• zapobiegania zanieczyszczeniu wody. 
2. Kształcenie i szkolenie personelu, w 

szczególności w odniesieniu do: 

BAT 2 a.  
 
Ferma ma dogodne usytuowanie na terenie z dalszej 
odległości od zabudowań tj. 300-400 m od zabudowy 
zagrodowej. Przy usytuowaniu kurników brano pod 
uwagę kierunki dominujących wiatrów. 
 
Nie planuje się zwiększenia produkcji brojlera kurzego 
ponad to co zostało przedstawione w raporcie 

Transport jest podyktowany cyklami hodowanego 
drobiu. 

Na terenie fermy nie stosuje się środków, które 
mogłoby zanieczyścić wodę. Ponadto w okolicy nie ma 
zbiorników wód powierzchniowych. 

BAT 2 b.  
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• odpowiednich przepisów, hodowli 
zwierząt, zdrowia i dobrostanu zwierząt, 
gospodarowania obornikiem, 
bezpieczeństwa pracowników,  

• transportu i aplikacji obornika,  

• planowania działań,  

• planowania awaryjnego i zarządzania,  

• naprawy i konserwacji urządzeń. 
3. Przygotowanie planu awaryjnego dotyczącego 

reagowania na nieprzewidziane emisje i 
zdarzenia, takie jak zanieczyszczenia wód. Może 
to obejmować:  

• plan gospodarstwa przedstawiający 
systemy odwadniania oraz źródła 
wody/ścieków, 

• plany reagowania w przypadku 
niektórych potencjalnych zdarzeń (jak np. 
pożar, wyciek gnojowicy lub zawalenie 
się miejsca przechowywania gnojowicy, 
niekontrolowany spływ wody z pryzm 
obornika, wycieki oleju),  

• dostępny sprzęt służący do 
postępowania w przypadku zdarzenia 
związanego z zanieczyszczeniem 
gruntów (np. sprzęt do zamykania 
kanalizacji, budowania tam w rowach czy 
przegród w przypadku wycieku oleju). 

4. Regularne kontrole, naprawy i utrzymanie 
obiektów i urządzeń, takich jak:  

• obiekty do przechowywania gnojowicy  

• oznaki uszkodzenia, degradacji czy 
wycieków,  

• pompy do pompowania gnojowicy, 
mieszadła, separatory, systemy 
nawadniania, systemy dostarczania wody 
i paszy, 

• system wentylacji i czujniki temperatury, 

• silosy i sprzęt transportowy (np. zawory, 
rury), 

• systemy oczyszczania powietrza (np. w 
ramach regularnych kontroli). 

5. Przechowywanie martwych zwierząt w taki 
sposób, aby zapobiec emisjom lub je 
zredukować. 

Personel jest powiadamiany a następnie szkolony z 
nowych obowiązków dotyczących działalności z 
zakresu ochrony środowiska, odchowu, remontów, 
transportu obornika. 

BAT 2 c.  

Na terenie fermy zostanie zastosowany plan awaryjny 
dotyczący reagowania na nieprzewidziane emisje i 
zdarzenia. Natomiast jest przyjęty plan w przypadku 
pożaru. Plan ten zawiera numery telefonów służb ds. 
zagrożeń, np. do PSP 

BAT 2 d. 

Urządzenia są konserwowane i naprawiane zgodnie z 
wytycznymi znajdującymi się w dokumentacji 
techniczno - rozruchowej. 

Przeglądy techniczne obiektów przeprowadzane są 
zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. 
Prawo Budowlane (Dz. U. z 2010 r. nr 243 poz. 1623),  

- przegląd techniczny elementów budynków, budowli 
i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy 
atmosferyczne i niszczące działania czynników 
występujących podczas użytkowania obiektu, 
instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska, 
przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i 
wentylacyjnych) – każdego roku; 

- przegląd polegający na sprawdzeniu stanu 
technicznego i przydatności obiektu budowlanego do 
użytkowania, estetyki obiektu oraz jego otoczenia, 
badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w 
zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, 
zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, 
oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji 
i aparatów – co 5 lat. 

Po każdym cyklu produkcyjnym pomieszczenia 
inwentarskie są czyszczone oraz dezynfekowane. W 
tym okresie przewiduje się bieżące naprawy systemu 
pojenia oraz karmienia, a także konserwacje 
elementów, które będą tego wymagały, w celu 
sprawnego działania instalacji w czasie trwania cyklu. 

Pomieszczenia w okresie zasiedlenia będą spełniać 
wszystkie potrzebne wymagania higieniczne. 
Bieżącymi naprawami i konserwacjami objęte zostaną 
również instalacje pomocnicze tj. kotły grzewcze oraz 
zespół prądotwórczy. 

Na fermie przewiduje się również zabezpieczenie w 
postaci części zamiennych, tak aby rutynowe 
konserwacje i drobne naprawy mogły być szybko 
wykonywane. 

Naprawy specjalistyczne zlecane są firmom 
zewnętrznym. 
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Nr 
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BAT 2 e. 

Zwierzęta padłe i ubite z konieczności przechowywane 
są w szczelnym, zamkniętym pojemniku chłodniczym, 
ich odbiór przez wyspecjalizowaną firmę posiadającą 
stosowne zezwolenie. 

4. Konkluzje dot. BAT w zakresie emisji do powietrza 

1) Stosowanie odpowiedniej strategii żywienia w celu ograniczenia całkowitych emisji 
azotu (w konsekwencji amoniaku), fosforu wydalanego przy zaspokajaniu potrzeb 
żywieniowych zwierząt 

2) Ograniczenie emisji pyłów z budynków: 
3) Zapobieganie emisją zapachów: 
4) Ograniczenie emisji do poiwetrza ze zbiorników gnojowicy: 
5) Przetwarzanie obornika w gospodarstwie: 
6) Monitoring emisji 

Zastosowano następujące rozwiązania wynikające z BAT 3, BAT 4 – powiązane z BAT 24 
(jedna technika lub ich kombinacja), BAT 11, BAT 12 – powiązany BAT 26, BAT 13, BAT 
14, BAT 16, BAT 17, BAT 18, BAT 19, BAT 21, BAT 25, BAT 27, BAT 28, BAT 30, BAT 31, 
BAT 32, BAT 33, BAT 34 

Nr konkluzji 
BAT 

Sposób realizacji wg. BAT Sposób realizacji w instalacji do chowu drobiu 

BAT 3 

Ograniczenie całkowitych emisji azotu 

1. Zmniejszenie zawartości surowego białka 
poprzez zastosowanie diety zrównoważonej 
pod względem zawartości azotu w oparciu o 
potrzeby energetyczne i przyswajalne 
aminokwasy. 

2. Żywienie wieloetapowe, w którym skład diety 
jest dostosowany do specyficznych wymogów 
danego okresu produkcji. 

3. Dodawanie kontrolowanych ilości istotnych 
aminokwasów do diety ubogiej w surowe 
białko. 

4. Stosowanie dopuszczonych dodatków 
paszowych, które zmniejszają całkowitą ilość 
wydalanego azotu. 

Żywienie drobiu odbywa się w oparciu o 
specjalistyczne mieszanki pasz, właściwie dobrane 
oraz zbilansowane w celu zapewnienia ptakom 
pełnowartościowego pożywienia, a także 
ograniczania ilości azotu i fosforu w wytwarzanych 
odchodach. 

Techniki żywieniowe stosowane do redukcji 
wydalania azotu Dieta drobiu została zbilansowana 
dodatkami aminokwasów, (jest to dieta o niskiej 
zawartości białek) tj. lizyna, metionina i tryptofan – 
skład mieszanek paszowych pełnoporcjowych.  

Na terenie fermy zostanie wdrożony monitoringu   
wydalanego azotu. 

BAT 4 

Ograniczenia całkowitych emisji fosforu 

1. Żywienie wieloetapowe, w którym skład diety 
jest dostosowany do specyficznych wymogów 
danego okresu produkcji. 

2. Stosowanie dopuszczonych dodatków 
paszowych, które zmniejszają całkowitą ilość 
wydalanego fosforu (np. fitazy). 

3. Wykorzystywanie wysokostrawnych 
nieorganicznych fosforanów w celu 
częściowego zastąpienia konwencjonalnych 
źródeł fosforu w paszach. 

Żywienie drobiu odbywa się w oparciu o 
specjalistyczne mieszanki pasz, właściwie dobrane 
oraz zbilansowane w celu zapewnienia ptakom 
pełnowartościowego pożywienia, a także 
ograniczania ilości azotu i fosforu w wytwarzanych 
odchodach. 

Na terenie fermy zostanie wdrożony monitoring  
wydalanego fosforu. 

BAT 24 
Monitoring 

Monitorowanie całkowitej ilości azotu i fosforu 
wydalane w oborniku 
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Techniki: 

0,2 – 0,6 kg wydalonego N/stanowisko dla 
zwierzęcia/rok 
0,05 – 0,25 kg wydalonego P2O5/stanowisko 
dla zwierzęcia/rok 

1) Obliczenie z zastosowaniem bilansu masy azotu i 
fosforu w oparciu o spożycie paszy, zawartość 
surowego białka w diecie, całkowitą zawartość 
fosforu i produkcyjność zwierząt. 
2) Oszacowanie w oparciu o analizę obornika z 
oznaczeniem całkowitej zawartości azotu i fosforu. 
Raz w roku dla każdej kategorii zwierząt. 

Na terenie fermy będzie realizowane monitorowanie 
całkowitej ilości azotu i fosforu wydalane w oborniku 

Planowana technika do zastosowania to obliczenia z 
zastosowaniem  bilansu masy azotu i fosforu w 
oparciu o spożycie paszy. 

 

BAT 11 

Ograniczenie emisji pyłów z każdego budynku dla 
zwierząt należy stosować jedną z poniższych technik 
lub ich kombinacje: 

I Ograniczenie wytwarzania pyłów wewnątrz 
budynków dla zwierząt gospodarskich. W tym celu 
można zastosować kombinację następujących 
technik: 

1. Wykorzystanie na ściółkę materiału o grubszej 
strukturze (np. długich źdźbeł słomy lub 
wiórów drzewnych zamiast sieczki); 

2. Rozrzucanie świeżej ściółki przy użyciu techniki 
o niskiej emisji pyłu (np. ręcznie); 

3. Stosowanie podawania paszy ad libitum; 
4. Wykorzystywanie paszy wilgotnej, paszy 

granulowanej lub dodawanie surowców 
oleistych lub substancji wiążących w 
systemach stosujących paszę suchą; 

5. Wyposażenie napełnianych pneumatycznie 
magazynów z paszą suchą w separatory pyłu; 

6. Projektowanie i eksploatowanie systemu 
wentylacji przy niskiej prędkości powietrza 
w pomieszczeniu. 

II Zmniejszenie stężenia pyłu poprzez zastosowanie 
w budynku jednej z następujących technik: 

1. Zamgławianie przy pomocy wody\ 
2. Rozpylanie oleju; 
3. Jonizacja: 

III Oczyszczanie powietrza wylotowego w systemie 
oczyszczania powietrza, takim jak: 

1. Studzienka kontrolna; 
2. Suchy filtr; 
3. Płuczka gazowa mokra; 
4. Płuczka kwaśna mokra; 
5. Płuczka biologiczna (lub biofiltr ze zraszanym 

złożem); 
6. Dwu- lub trzystopniowy system oczyszczania 

powietrza; 
7. Filtr biologiczny. 

W zakresie ograniczenia emisji pyłów na terenie 
fermy stosuje się: 

1. Wykorzystanie na ściółkę materiału o grubszej 
strukturze (np. długich źdźbeł słomy lub wiórów 
drzewnych zamiast sieczki); 

2. Rozrzucanie świeżej ściółki przy użyciu techniki o 
niskiej emisji pyłu –ręcznie; 

3. Wykorzystywanie paszy wilgotnej, paszy 
granulowanej lub dodawanie surowców 
oleistych lub substancji wiążących w systemach 
stosujących paszę suchą; 

4. Eksploatowanie systemu wentylacji przy niskiej 
prędkości powietrza w pomieszczeniu. 

5. System zamgławiania wodą. 
 

 

BAT 12 
(powiązany 

BAT 26) 

W celu zapobiegania występowaniu emisji 
zapachów lub, jeżeli jest to niemożliwe, ich 
ograniczenia w ramach BAT należy opracować, 
wdrożyć i regularnie poddawać przeglądowi plan 
zarządzania zapachami jako część systemu 

W terminie określonym w art.215 ust.4 pkt 1 ustawy 
Prawo ochrony środowiska właściciel instalacji 
wdroży odpowiedni plan zarządzania zapachami jako 
część systemu zarządzania środowiskowego. 



Aneks nr 1 do Raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowiska dla budowy fermy chowu drobiu  
w miejscowości Główczyce gmina Dobrodzień 

 

Strona 70/85 

Nr konkluzji 
BAT 

Sposób realizacji wg. BAT Sposób realizacji w instalacji do chowu drobiu 

zarządzania środowiskowego (zob. BAT 1), który 
obejmuje wszystkie następujące elementy:  

1. protokół zawierający odpowiednie działania i 
harmonogramy;  

2. protokół monitorowania zapachów;  
3. protokół reagowania na stwierdzone przypadki 

wystąpienia uciążliwego zapachu;  
4. program zapobiegania występowaniu 

zapachów i ich ograniczania mający na celu 
określenie ich źródeł, monitorowanie emisji 
zapachów (zob. BAT 26), określenie udziału 
poszczególnych źródeł oraz wprowadzanie 
środków w zakresie zapobiegania ich 
powstawaniu lub ograniczania ich; 

5. przegląd historycznych przypadków 
wystąpienia zapachów i środków zaradczych 
oraz upowszechnianie wiedzy na ten temat. 

BAT 16 

Emisje z przechowywania gnojowicy: Aby 
ograniczyć emisje amoniaku do powietrza z 
przechowywania gnojowicy, w ramach BAT należy 
stosować kombinację poniższych technik: 

1. Odpowiednie zaprojektowanie zbiornika 
do przechowywania gnojowicy i 
zarządzanie nim w wyniku zastosowania 
kombinacji następujących technik: 

• Zmniejszenie stosunku 
powierzchni obszaru 
uwalniającego emisje do 
objętości zbiornika z gnojowicą; 

• Ograniczenie prędkości wiatru i 
wymiany powietrza na 
powierzchni gnojowicy poprzez 
obniżenie poziomu napełnienia 
zbiornika; 

• Ograniczenie mieszania 
gnojowicy. 

2. Przykrywanie zbiornika z gnojowicą. W 
tym celu można zastosować jedną z 
następujących technik: 

• Sztywne przykrycie; 

• Przykrycie elastyczne; 

• Przykrycia pływające, takie jak:  
— granulat z tworzywa 
sztucznego, 
— lekkie materiały sypkie,  
— elastyczne przykrycia 
pływające,  
— geometryczne płytki 
plastikowe,  
— przykrycie wypełnione 
powietrzem,  
— powłoka naturalna,  
— słoma. 

• Zakwaszenie gnojowicy. 

Na terenie fermy nie jest wytwarzana gnojowica. BAT 
16 nie dotyczy 

BAT 17 
Emisje z przechowywania gnojowicy: Aby 
ograniczyć emisje do powietrza ze zbiornika z 
gnojowicą umieszczonego w wykopie ziemnym 

Na terenie fermy nie jest wytwarzana gnojowica. BAT 
17 nie dotyczy 
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(lagunie), w ramach BAT należy stosować 
kombinację poniższych technik: 

1. Ograniczenie mieszania gnojowicy. 
2. Przykrycie umieszczonego w wykopie 

ziemnym zbiornika z gnojowicą (laguny) 
elastyczną lub pływającą pokrywą, taką 
jak:  
— arkusze z elastycznego tworzywa 
sztucznego;  
— lekkie materiały sypkie; 
— powłoka naturalna; 
— słoma. 

BAT 18 

Emisje z przechowywania gnojowicy: Aby zapobiec 
emisjom do gleby i wody pochodzącym z 
gromadzenia, przepompowywania oraz 
przechowywania gnojowicy (również w lagunie), w 
ramach BAT należy stosować kombinację 
poniższych technik. 

1. Wykorzystywanie zbiorników, które są w 
stanie wytrzymać oddziaływania 
mechaniczne, chemiczne i termiczne. 

2. Wybranie zbiornika o pojemności 
wystarczającej do przechowywania 
gnojowicy w okresach, w których nie jest 
możliwe jej rozprowadzanie. 

3. Budowa szczelnych, odpornych na 
wycieki urządzeń i sprzętu do zbierania i 
przemieszczania gnojowicy (np. kanałów 
gnojowicowych, kanałów, drenów, 
pompowni). 

4. Przechowywanie gnojowicy w zbiornikach 
umieszczonych w wykopie (lagunie) o 
nieprzepuszczalnym podłożu i ścianach, 
np. z gliny lub okładzin z tworzywa 
sztucznego (lub dwuwarstwowych). 

5. Zainstalowanie systemu wykrywania 
wycieków, np. składającego się z 
geomembrany, warstwy odwadniającej 
oraz drenów odwadniających. 

6. Sprawdzanie stanu konstrukcji 
zbiorników co najmniej raz w roku. 
 

Na terenie fermy nie jest wytwarzana gnojowica. BAT 
18 nie dotyczy 

Bat 21 

Emisje z przechowywania gnojowicy: Aby 
ograniczyć emisje amoniaku do powietrza z procesu 
aplikacji gnojowicy, w ramach BAT należy stosować 
jedną z poniższych technik lub ich kombinację. 

1. Rozcieńczanie gnojowicy, po którym 
wykorzystywane są techniki, takie jak 
niskociśnieniowy system nawadniania. 

2. Pasmowe rozlewacze, przy zastosowaniu 
jednej z następujących technik: Wąż 
wleczony; Redlica stopkowa. 

3. Płytki wtryskiwacz (otwarte szczeliny). 
4. Głęboki wtryskiwacz (szczeliny 

zamknięte). 
5. Zakwaszanie gnojowicy. 

Na terenie fermy nie jest wytwarzana gnojowica. BAT 
21 nie dotyczy 
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BAT 26 
Monitoring 

Emisje zapachu można monitorować:  

• stosując normy EN (np. z wykorzystaniem 
olfaktometrii dynamicznej zgodnie z 
normą EN 13725 w celu określenia 
stężenia zapachu),  

• przy stosowaniu metod alternatywnych, 
dla których nie są dostępne normy EN (np. 
pomiar/oszacowanie narażenia na 
zapach, oszacowanie skutków takiego 
narażenia), można wykorzystać normy 
ISO, normy krajowe lub inne 
międzynarodowe normy zapewniające 
uzyskiwanie danych o równorzędnej 
jakości naukowej. 

BAT 26 ma zastosowanie jedynie w przypadkach, w 
których oczekuje się, że obiekty wrażliwe odczują 
dokuczliwość zapachu lub gdy jego występowanie 
zostało stwierdzone. 

Lokalizacja fermy gwarantuje, że odory nie będą 
stanowiły uciążliwości dla osób trzecich. 
Zastosowanie BAT 26 bez obiektów wrażliwych nie 
ma zastosowania  

 

BAT 13 

W celu zapobiegania emisjom zapachów i ich 
skutkom lub, jeżeli jest to niemożliwe, ich 
ograniczenia w ramach BAT należy stosować 
kombinację następujących technik: 

1. Zapewnienie odpowiedniej odległości między 
gospodarstwem/zespołem urządzeń a 
obiektem wrażliwym. 

2. Stosowanie pomieszczeń, w których realizuje 
się co najmniej jedną z poniższych zasad:  

• utrzymywanie zwierząt i powierzchni w 
stanie czystym i suchym (należy np. 
unikać rozlewania paszy, zapobiegać 
wyciekom obornika w miejscach, gdzie 
zwierzęta leżą na częściowo 
rusztowych podłogach), 

• ograniczanie powierzchni obornika 
uwalniającej emisje (należy np. 
stosować podesty szczelinowe z metali 
lub tworzyw sztucznych, kanały 
zmniejszające dostęp do obornika),  

• częste przerzucanie obornika do 
zewnętrznego (przykrytego) zbiornika, 

• obniżenie temperatury obornika (np. 
przez chłodzenie gnojowicy) oraz 
pomieszczeń,  

• zmniejszenie przepływu powietrza nad 
powierzchnią obornika i jego 
prędkości, —utrzymywanie ściółki w 
stanie suchym i w warunkach 
aerobowych w gospodarstwach 
stosujących ściółkę. 

3. Poprawa warunków odprowadzania gazów 
wylotowych poprzez zastosowanie jednej z 
następujących technik lub ich kombinacji:  

• umieszczenie otworu wylotowego na 
większej wysokości (np. powyżej 
dachu, kominów, przekierowanie 
gazów wylotowych nad kalenicą 
zamiast przez niższe partie ścian),  

 

Systemy utrzymania klimatu w kurnikach jest 
skomputeryzowany, sterowany automatycznie na 
podstawie analizy czynników takich jak: temperatura 
zewnętrzna oraz temperatura i wilgotność powietrza 
w kurniku. 

Odchody zwierząt są w całości wykorzystywane: 
odbierane przez firmę zewnętrzną. 

W systemie ściółkowym, zbieranie zużytej ściółki 
wymieszanej z odchodami (obornik) odbywa po 
każdym zakończonym cyklu produkcyjnym, który 
trwa 6-7 tygodni dla brojlerów. Obornik ładowany 
jest  bezpośrednio na samochody odbiorcy. 

Na terenie fermy stosuje się rozpraszanie powietrza 
wylotowego po tej stronie budynku, która znajduje 
się dalej od obiektów wrażliwych. Nie stosuje się 
żadnych dodatkowych technik oczyszczania emisji do 
powietrza 

Na terenie fermy nie przetwarza się obornika. 
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• zwiększenie prędkości gazów 
wylotowych w wentylacji pionowej,  

• skuteczne umieszczanie zewnętrznych 
barier w celu tworzenia turbulencji w 
przepływie wylotowego powietrza (np. 
roślinność),  

• stosowanie żaluzji w otworach 
wylotowych umieszczonych w niższych 
partiach ścian, tak aby kierować 
powietrze wylotowe w stronę podłoża,  

• rozpraszanie powietrza wylotowego 
po tej stronie budynku, która znajduje 
się dalej od obiektów wrażliwych,  

• umiejscowienie osi kalenicy naturalnie 
wentylowanego budynku poprzecznie 
w stosunku do dominującego kierunku 
wiatru. 

4. Wykorzystanie jednego z wymienionych 
poniżej systemów oczyszczania powietrza:  

• Płuczka biologiczna (lub biofiltr ze 
zraszanym złożem);  

• Filtr biologiczny;  

• Dwu- lub trzystopniowy system 
oczyszczania powietrza. 

5. Zastosowanie jednej z poniższych technik lub 
ich kombinacji do przechowywania obornika: 

• Przechowywanie gnojowicy lub 
obornika stałego pod przykryciem (BAT 
16 b BAT 14 b); 

• Umiejscowienie zbiornika z 
uwzględnieniem kierunku, w którym 
najczęściej wieje wiatr, oraz 
zastosowanie środków 
ograniczających prędkość wiatru w 
okolicy zbiornika i nad nim (np. drzewa, 
przeszkody naturalne); 

• Ograniczenie mieszania gnojowicy. 
6. Przetwarzanie obornika z wykorzystaniem 

jednej z następujących technik w celu 
ograniczenia emisji zapachów podczas aplikacji 
nawozu (lub przed nim): 

• Rozkład tlenowy (napowietrzanie) 
gnojowicy (BAT 19 d); 

• Kompostowanie obornika stałego (BAT 
19 f); 

• Rozkład beztlenowy (Bat 19 b). 
7. Zastosowanie jednej z poniższych technik lub 

ich kombinacji do aplikacji obornika: 

• Rozlewacz pasmowy, wtryskiwacz 
płytki lub głęboki do rozprowadzania 
gnojowicy (21.b, BAT 21.c lub BAT 
21.d.); 

• Możliwie jak najszybsza aplikacja 
obornika (BAT 22). 

BAT 14 

Ograniczenie emisji amoniaku do powietrza (należy 
stosować jedną z następujących technik lub ich 
kombinację): 

Odchody zwierząt są w całości odbierane przez firmę 
zewnętrzną. Po zakończonym cyklu obornik 
przechowywany jest w kurniku do czasu jego 
całkowitego wywiezienia przez firmę zewnętrzną. 
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1. Zmniejszenie stosunku powierzchni obszaru 
uwalniającego emisje do objętości pryzmy 
obornika stałego. 

2. Przykrywanie pryzm obornika stałego. 
3. Przechowywanie wysuszonego obornika 

stałego w pomieszczeniu gospodarczym. 

Jest on ładowany bezpośrednio na samochody 
odbiorcy z kurnika. 

BAT 19 

Jeżeli prowadzi się przetwarzanie obornika w 
gospodarstwach, w celu zmniejszenia emisji azotu, 
fosforu, zapachu i drobnoustrojów 
chorobotwórczych do powietrza i wody oraz 
ułatwienia przechowywania obornika lub jego 
aplikacji w ramach BAT należy przetwarzać obornik 
przez zastosowanie jednej techniki lub kombinacji 
technik przedstawionych poniżej. 

1. Mechaniczne oddzielanie gnojowicy. 
2. Rozkład beztlenowy obornika w instalacji 

biogazowej. 
3. Wykorzystanie zewnętrznego tunelu do 

suszenia obornika. 
4. Rozkład tlenowy (napowietrzanie) gnojowicy. 
5. Nitryfikacja-denitryfikacja gnojowicy. 
6. Kompostowanie obornika stałego. 

Na terenie fermy nie prowadzi się przetwarzania 
obornika. 

BAT 25 
Monitoring 
(powiązany 

BAT 28) 

W ramach BAT należy monitorować emisje 
amoniaku do powietrza przy użyciu jednej z 
następujących technik co najmniej z częstotliwością 
podaną poniżej. 

1) Oszacowanie z zastosowaniem bilansu 
masowego w oparciu o wydalanie i całkowitą 
zawartość azotu (lub całkowitego azotu 
amonowego) na każdym etapie stosowania 
obornika. Raz w roku dla każdej kategorii 
zwierząt. 

2) Oszacowanie za pomocą pomiaru stężenia 
amoniaku i współczynnika wentylacji przy 
zastosowaniu norm ISO, krajowych lub 
międzynarodowych standardowych metod lub 
innych metod zapewniających dane o 
równoważnej jakości naukowej. 
Za każdym razem, gdy zachodzą istotne zmiany 
co najmniej jednego z następujących 
parametrów: 

• rodzaj zwierząt 
utrzymywanych w 
gospodarstwie;  

• pomieszczenia dla 
zwierząt. 

Ma zastosowanie wyłącznie w odniesieniu do 
emisji z każdego budynku dla zwierząt. Nie ma 
zastosowania scentralizowanych systemów 
oczyszczania powietrza. W takim przypadku 
ma zastosowanie BAT 28. Ze względu na koszty 
pomiarów technika ta może nie mieć ogólnego 
zastosowania. 

3) Szacunki z wykorzystaniem wskaźników emisji. 
– Raz w roku dla każdej kategorii zwierząt. 

Ferma w celu weryfikacji przeprowadzi raz w roku 
bilans emisji amoniaku w oparciu o wskaźniki emisji. 

 

BAT 27 
Monitoring 
(powiązany 

BAT 28) 

W ramach BAT należy monitorować emisje pyłu do 
powietrza z każdego budynku dla zwierząt przy 

Ferma w celu weryfikacji emisji przeprowadzi raz w 
roku bilans emisji pyłu na podstawie wskaźników 
KOBIZE. 
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użyciu jednej z następujących technik co najmniej z 
częstotliwością podaną poniżej.  

1) Oszacowanie za pomocą pomiaru stężenia pyłu 
i współczynnika wentylacji przy zastosowaniu 
metod zawartych w normach EN lub innych 
standardowych metod (ISO, krajowych lub 
międzynarodowych) zapewniających dane o 
równoważnej jakości naukowej. – raz w roku 
Ma zastosowanie wyłącznie w odniesieniu do 
emisji pyłu z każdego budynku dla zwierząt. Nie 
ma zastosowania do zespołów urządzeń z 
zamontowanym systemem oczyszczania 
powietrza. W takim przypadku ma 
zastosowanie BAT 28. Ze względu na koszty 
pomiarów technika ta może nie mieć ogólnego 
zastosowania. 

2) Szacunki z wykorzystaniem wskaźników emisji. 
– raz w roku. 

 

BAT 28 
Monitoring 

W ramach BAT należy monitorować emisje 
amoniaku, pyłu i/lub zapachu do powietrza z 
każdego budynku dla zwierząt wyposażonego w 
system oczyszczania powietrza przy użyciu 
wszystkich następujących technik co najmniej z 
częstotliwością podaną poniżej. 

1) Weryfikacja skuteczności systemu 
oczyszczania powietrza za pomocą pomiaru 
amoniaku, zapachu i/lub pyłu w praktycznych 
warunkach gospodarstwa i zgodnie z 
określonym protokołem pomiarowym oraz 
przy zastosowaniu metod zawartych w 
normach EN lub innych standardowych metod 
(ISO, krajowych lub międzynarodowych) 
zapewniających dane o równoważnej jakości 
naukowej. – Jednorazowo. 

2) Kontrolowanie skutecznego działania systemu 
oczyszczania powietrza (np. poprzez stałe 
rejestrowanie parametrów operacyjnych lub 
przy użyciu systemów alarmowych). – 
Codziennie. 

Na terenie fermy nie ma zainstalowanego systemu 
oczyszczania powietrza. BAT 28 nie ma zastosowania. 

BAT 30 

Emisje amoniaku z pomieszczeń dla świń: 

Aby ograniczyć emisje do powietrza z każdego 
pomieszczenia dla świń, w ramach BAT należy 
stosować jedną z poniższych technik lub ich 
kombinację. 

1. Jedna z poniższych technik, w których 
realizuje się co najmniej jedną z 
poniższych zasad: zmniejszenie 
powierzchni emitującej amoniak; 
zwiększenie częstotliwości usuwania 
gnojowicy (obornika) do zbiornika 
zewnętrznego; oddzielanie kału od 
moczu; utrzymywanie ściółki w stanie 
czystym i suchym. 

• W przypadku głębokiego kanału 
gnojowicowego (w przypadku 
gdy podłoga jest w pełni lub 
częściowo rusztowa) jedynie w 

Nie dotyczy 

Ponieważ przedsięwzięcie dotyczy chowu brojlerów 
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połączeniu z dodatkowym 
środkiem zmniejszającym 
ryzyko, np.: —połączenie 
technik żywieniowych, — 
system oczyszczania powietrza, 
— zmniejszenie pH gnojowicy, 
— chłodzenie gnojowicy. 

• System próżniowy do częstego 
usuwania gnojowicy (w 
przypadku gdy podłoga jest w 
pełni lub częściowo rusztowa). 

• Pochyłe ściany w kanale z 
obornikiem (w przypadku gdy 
podłoga jest w pełni lub 
częściowo rusztowa). 

• Zgarniacz obornika do częstego 
usuwania gnojowicy (w 
przypadku gdy podłoga jest w 
pełni lub częściowo rusztowa). 

• Częste usuwanie gnojowicy za 
pomocą spłukiwania (w 
przypadku gdy podłoga jest w 
pełni lub częściowo rusztowa). 

• Mniejszy kanał gnojowicowy (w 
przypadku gdy podłoga jest 
częściowo rusztowa). 

• Podłoga w pełni ścielona ściółką 
(w przypadku podłogi z litego 
betonu). 

• Klatki/szałasy (w przypadku gdy 
podłoga jest częściowo 
rusztowa). 

• Legowisko ściółkowane 
samospławialne (w przypadku 
podłogi z litego betonu). 

• Wypukła podłoga i oddzielne 
kanały na obornik i wodę (w 
przypadku kojców częściowo 
rusztowych). 

• Kojce wyłożone ściółką w 
systemie mieszanym 
(gnojowicowym i 
obornikowym). 

• Boksy do karmienia/leżenia na 
litej podłodze (w przypadku 
kojców ścielonych ściółką). 

• Niecka obornikowa (w 
przypadku gdy podłoga jest w 
pełni lub częściowo rusztowa). 

• Gromadzenie obornika w 
wodzie. 

• Przenośnik taśmowy gnojowicy 
o przekroju V (w przypadku gdy 
podłoga jest częściowo 
rusztowa). 

• Łączone kanały na wodę i 
obornik (w przypadku gdy 
podłoga jest w pełni rusztowa). 

• W pełni ścielony ściółką 
korytarz zewnętrzny (w 
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przypadku podłogi z litego 
betonu). 

2. Chłodzenie gnojowicy. 
3. Wykorzystanie jednego z wymienionych 

poniżej systemów oczyszczania 
powietrza: 1. Płuczka kwaśna mokra; 2. 
Dwu- lub trzystopniowy system 
oczyszczania powietrza; 3. Płuczka 
biologiczna (lub biofiltr ze zraszanym 
złożem). 

4. Zakwaszanie gnojowicy. 
5. Stosowanie pływających kulek w kanale 

obornika. 
Powyższe techniki nie mają zastosowania dla 
każdej kategorii zwierząt. 

BAT 31 (BAT-
AEL) 

BAT-AEL dla emisji amoniaku do powietrza z 
każdego pomieszczenia dla świń: 

• Lochy luźnie i prośne  0,2 – 2,7 kg 
NH3/stanowisko dla zwierzęcia/rok 

• Lochy karmiące  0,4 – 5,6 kg 
NH3/stanowisko dla zwierzęcia/rok 

• Prosięta odsadzone  0,03 – 0,53 
kg NH3/stanowisko dla zwierzęcia/rok 

• Tuczniki   0,1 – 2,6 kg 
NH3/stanowisko dla zwierzęcia/rok 

Nie dotyczy 

Ponieważ przedsięwzięcie dotyczy chowu brojlerów 

BAT 32 
BAT-AEL 

Aby ograniczyć emisje do powietrza z każdego 
pomieszczenia dla brojlerów, w ramach BAT należy 
stosować jedną z poniższych technik lub ich 
kombinację. 

1) Wymuszone osuszanie ściółki i niewyciekowy 
system pojenia (w przypadku podłóg pełnych z 
głęboką ściółką). 

2) System wymuszonego osuszania ściółki z 
wykorzystaniem powietrza wewnętrznego (w 
przypadku podłóg pełnych z głęboką ściółką). 

3) Naturalna wentylacja i niewyciekowy system 
pojenia (w przypadku podłóg pełnych z 
głęboką ściółką). 

4) Usuwanie obornika przenośnikiem taśmowym 
i wymuszone osuszanie powietrzem (w 
przypadku warstwowych systemów 
podłogowych). 

5) Podłoga ogrzewana i chłodzona ściółką (w 
przypadku systemu „combideck”). 

6) Wykorzystanie jednego z wymienionych 
poniżej systemów oczyszczania powietrza: 1. 
Płuczka kwaśna mokra; 2. Dwu- lub 
trzystopniowy system oczyszczania powietrza; 
3. Płuczka biologiczna (lub biofiltr ze zraszanym 
złożem). 

BAT-AEL dla emisji amoniaku do powietrza z 
każdego budynku dla brojlerów o końcowej masie 
do 2,5 kg 

0,01,0,08 kg NH3/stanowisko dla zwierzęcia/rok 

Na terenie fermy stosuje się: 

1) Niewyciekowy system pojenia. 
2) W celu ograniczenia emisji amoniaku 

zastosowany będzie system wymuszonego 
osuszania ściółki z wykorzystaniem powietrza 
wewnętrznego 

3) Na terenie fermy nie będzie warstwowych 
systemów podłogowych 

4) Na terenie fermy nie ma systemu ogrzewanych 
podłóg 

5) Nie ma zainstalowanego systemu oczyszczania 
powietrza 
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BAT 33 

Emisje amoniaku pochodzące z pomieszczeń dla 
kaczek: 

Aby ograniczyć emisje do powietrza z każdego 
pomieszczenia dla kaczek, w ramach BAT należy 
stosować jedną z poniższych technik lub ich 
kombinację. 

1. Przy użyciu jednej z następujących technik 
z wykorzystaniem naturalnej lub 
wymuszonej wentylacji: 

• Częste dodawanie ściółki (w 
przypadku pełnej podłogi z 
głęboką ściółką lub podłogi 
rusztowej w połączeniu z 
głęboką ściółką). 

• Częste usuwanie obornika (w 
przypadku gdy podłoga jest w 
pełni rusztowa). 

2. Wykorzystanie jednego z wymienionych 
poniżej systemów oczyszczania 
powietrza:  

• Płuczka kwaśna mokra;  

• Dwu- lub trzystopniowy system 
oczyszczania powietrza;  

• Płuczka biologiczna (lub biofiltr 
ze zraszanym złożem). 

Nie dotyczy 

Ponieważ przedsięwzięcie dotyczy  chowu brojlerów 

BAT 34 

Emisje amoniaku pochodzące z pomieszczeń dla 
indyków: 

1. Naturalna lub wymuszona wentylacja i 
niewyciekowy system pojenia (w 
przypadku podłóg pełnych z głęboką 
ściółką). 

2. Wykorzystanie jednego z wymienionych 
poniżej systemów oczyszczania 
powietrza:  

• Płuczka kwaśna mokra;  

• Dwu- lub trzystopniowy system 
oczyszczania powietrza;  

• Płuczka biologiczna (lub biofiltr 
ze zraszanym złożem). 

Nie dotyczy 

Ponieważ przedsięwzięcie dotyczy chowu brojlerów 

5. Konkluzje dot. BAT w zakresie gospodarki wodno-ściekowej 

1) Efektywne zużycie wody: 
2) Emisje ze ścieków: 

Zastosowano następujące rozwiązania wynikające z BAT 5, BAT 6, BAT 7 

Nr 

konkluzji 

BAT 

Sposób realizacji wg. BAT Sposób realizacji w instalacji do chowu drobiu 

BAT 5 

Aby zapewnić efektywne zużycie wody, w ramach 

BAT należy stosować kombinację poniższych technik. 

1) Prowadzenie rejestru zużycia wody. 

2) Wykrywanie źródeł wycieku wody i ich naprawa. 

Efektywne zużycie wody na terenie fermy 

realizowane jest poprzez zastosowanie poideł 

kropelkowych wraz z regularnym kalibrowaniem 

instalacji wody pitnej, co zapobiega jej wylewaniu. 

Lokalizowanie potencjalnych przecieków oraz ich 

naprawianie. Na terenie fermy nie prowadzi się mycia 
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3) Stosowanie środków czyszczących pod wysokim 

ciśnieniem do czyszczenia pomieszczeń dla 

zwierząt i urządzeń. 

4) Wybieranie i stosowanie odpowiednich 

urządzeń (np. poideł smoczkowych, poideł 

miskowych, koryt) dla konkretnych kategorii 

zwierząt przy jednoczesnym zapewnieniu 

dostępności wody (ad libitum). 

5) Regularne kontrolowanie i korygowanie (w razie 

potrzeby) kalibracji urządzeń do dystrybucji 

wody pitnej. 

6) Ponowne wykorzystanie niezanieczyszczonej 

wody opadowej do czyszczenia. 

tylko czyszczenie na sucho.  Po wyczyszczeniu 

odkurzeniu dezynfekuje się cale pomieszczenie.  

Ferma drobiu prowadzi dziennik zużycia wody, co 

pozwala określić jej rzeczywisty pobór. 

BAT 6 

Aby ograniczyć powstawanie ścieków, w ramach BAT 

należy stosować kombinację poniższych technik. 

1) Utrzymywanie możliwie najmniejszych 

obszarów zanieczyszczonych. 

2) Ograniczanie zużycia wody. 

3) Oddzielanie niezanieczyszczonej wody 

opadowej od strumieni ścieków wymagających 

oczyszczenia. 

Na terenie fermy nie występują ścieki przemysłowe 

(technologiczne). 

 Wody opadowe i roztopowe odprowadzane są 

bezpośrednio na tereny zielone za wyjątkiem kurnika 

nr 13 i 14 i terenów utwardzonych skąd wody 

opadowe odprowadzane są do rowu terenowego po 

podczyszczeniu w piaskowniku. 

 

BAT 7 

Aby ograniczyć emisje do wody ze ścieków, w ramach 

BAT należy stosować jedną z poniższych technik lub 

ich kombinację: 

1) Odprowadzanie ścieków do specjalnego 

pojemnika lub miejsca przechowywania 

gnojowicy. 

2) Oczyszczanie ścieków. 

3) Rozprowadzanie wody ściekowej, np. przy 

wykorzystaniu systemu nawadniania, za pomocą 

urządzeń takich jak zraszacz, przewoźne 

urządzenie nawadniające, cysterna, wtryskiwacz 

startowy. 

Na terenie fermy nie występują ścieki przemysłowe 

(technologiczne). 

 

 

6. Konkluzje dot. BAT w zakresie emisji hałasu 

1) Emisja hałasu: 

Zastosowano następujące rozwiązania wynikające z BAT 9, BAT 10 

Nr 

konkluzji 

BAT 

Sposób realizacji wg. BAT Sposób realizacji w instalacji do chowu drobiu 

BAT 9 

W celu zapobiegania występowaniu emisji hałasu lub, 

jeżeli jest to niemożliwe, ich ograniczenia w ramach 

BAT należy opracować i wdrożyć plan zarządzania 

Pomiary poziomu hałasu w środowisku chronionym 

wykonywane będą co dwa lata w porze dnia i nocy. 
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hałasem jako część systemu zarządzania 

środowiskowego (zob. BAT 1), który obejmie 

wszystkie następujące elementy: 

1) protokół zawierający odpowiednie działania i 

harmonogramy;  

2) protokół monitorowania hałasu,  

3) protokół reagowania na stwierdzone przypadki 

wystąpienia hałasu;  

4) program zapobiegania emisjom hałasu mający 

na celu np. określenie ich źródeł, monitorowanie 

emisji hałasu, określenie udziału poszczególnych 

źródeł oraz wprowadzanie środków w zakresie 

zapobiegania emisjom hałasu i/lub ich 

ograniczania;  

5) przegląd historycznych przypadków wystąpienia 

hałasu i środków zaradczych oraz 

upowszechnianie wiedzy na ten temat.  

Zastosowanie BAT 9 ma zastosowanie jedynie w 

przypadkach, w których oczekuje się, że obiekty 

wrażliwe odczują dokuczliwość hałasu lub gdy jego 

występowanie zostało udowodnione. 

Analizy oddziaływania na klimat akustyczny 

dokonano również metodą analityczną. 

Z wykonanych obliczeń oraz analiz wynika,  że 

działalność fermy  nie wpływa  ponadnormatywnie  

na  klimat  akustyczny  terenów  chronionych  w  jej  

otoczeniu  w porze dziennej i nocnej.  

„Ochrona przed hałasem polega na zapewnieniu jak 

najlepszego stanu akustycznego środowiska, w 

szczególności poprzez: 

1) utrzymanie poziomu hałasu poniżej stanu 

dopuszczalnego lub co najmniej na tym poziomie, 

2) zmniejszenie poziomu hałasu co najmniej do 

dopuszczalnego, gdy nie jest on dotrzymany”. 

Redukcję hałasu dla opisywanej fermy można uzyskać 

dzięki: 

- wprowadzonych, cichobieżnych wentylatorów, 

- zautomatyzowanych warunków pracy wentylacji 

powoduje optymalizacje ich pracy 

 

BAT 10 

W celu zapobiegania emisjom hałasu lub, jeżeli jest to 

niemożliwe, ich ograniczenia w ramach BAT należy 

stosować jedną z następujących technik lub ich 

kombinację: 

1) Zapewnienie odpowiedniej odległości między 

zespołem urządzeń/ gospodarstwem a obiektem 

wrażliwym. 

2) Umiejscowienie urządzeń. 

Poziom hałasu można ograniczyć poprzez: 

• zwiększenie odległości między źródłem 

emisji a ich odbiorcą (poprzez 

umieszczenie urządzenia możliwie jak 

najdalej od obiektu wrażliwego); 

• skracając długość rur doprowadzających 

pasze; 

• umieszczając żłoby i silosy z paszą w taki 

sposób, aby ograniczyć ruch pojazdów 

na terenie gospodarstwa. 

3) Środki operacyjne: 

Obejmują one środki, takie jak: 

Na terenie fermy stosuje się następujące techniki: 

• zamknięcie drzwi i otworów budynku, zwłaszcza 

podczas karmienia, o ile to możliwe; 

• obsługa urządzeń przez doświadczony personel; 

• unikanie przeprowadzania hałaśliwych czynności 

w nocy i podczas weekendów, o ile to możliwe; 

• zapewnienie kontroli hałasu podczas czynności 

konserwacyjnych; 

• eksploatowanie podajników i dozowników, gdy są 

całkowicie wypełnione paszą, jeśli jest to możliwe; 

• zastosowanie wysokosprawnych wentylatorów. 
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• zamknięcie drzwi i otworów budynku, 

zwłaszcza podczas karmienia, o ile to 

możliwe; 

• obsługa urządzeń przez doświadczony 

personel; 

• unikanie przeprowadzania hałaśliwych 

czynności w nocy i podczas weekendów, 

o ile to możliwe; 

• zapewnienie kontroli hałasu podczas 

czynności konserwacyjnych; 

• eksploatowanie podajników i 

dozowników, gdy są całkowicie 

wypełnione paszą, jeśli jest to możliwe; 

• ograniczanie do minimum obszarów 

oczyszczanych za pomocą skrobania w 

celu zmniejszenia hałasu 

powodowanego przez ciągniki ze 

zgarniaczami obornika. 

4) Urządzenia o niskim poziomie emisji hałasu. 

Obejmuje to urządzenia, takie jak:  

• wysoko sprawne wentylatory, jeśli 

naturalna wentylacja nie jest możliwa 

lub jest niewystarczająca; 

• pompy i sprężarki; 

• system podawania paszy, który 

ogranicza bodźce związane z karmieniem 

(np. kosze zasypowe, pasywne 

dozowniki dozujące paszę ad libitum, 

karmniki kompaktowe). 

5) Urządzenia do kontroli hałasu. 

Obejmuje to:  

• reduktory hałasu;  

• izolację wibracji;  

• obudowanie hałaśliwych urządzeń (np. 

młynów, przenośników 

pneumatycznych); 

• zastosowanie izolacji dźwiękoszczelnej 

budynków. 

6) Redukcja hałasu. 

Rozchodzenie się hałasu można ograniczyć, 

umieszczając bariery między źródłami emisji 

a ich odbiorcami. 

7. Konkluzje dot. BAT w zakresie emisji do gleby i wód gruntowych 

1) Emisja do gleby i wody: 
2) Aplikacja obornika: 

Zastosowano następujące rozwiązania wynikające z BAT 15, BAT 20, BAT 22 
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BAT 15 

W celu zapobiegania emisjom do gleby i wody z 

przechowywania obornika stałego lub, jeżeli jest to 

niemożliwe, ich ograniczenia w ramach BAT należy 

stosować kombinację następujących technik z 

zachowaniem następującej hierarchii: 

1) Przechowywanie wysuszonego obornika 

stałego w pomieszczeniu gospodarczym. 

2) Wykorzystywanie betonowego silosa do 

przechowywania obornika stałego. 

3) Przechowywanie obornika stałego na 

nieprzepuszczalnym podłożu wyposażonym 

w system odwadniania i ze zbiornikiem na 

spływającą wodę. 

4) Wybranie zbiornika o pojemności 

wystarczającej do przechowywania 

obornika stałego w okresach, w których nie 

jest możliwa jego aplikacja. 

5) Przechowywanie obornika w pryzmach 

umieszczonych z dala od cieków 

powierzchniowych i podziemnych, które 

mogłyby zostać zanieczyszczone przez 

spływającą wodę. 

W systemie ściółkowym zużyta ściółka wymieszana z 

odchodami odbierana jest po zakończeniu każdego 

cyklu chowu tj. co 6 ÷ 7 tygodni. Jest ona ładowana 

bezpośrednio na samochody odbiorcy z kurnika. 

BAT 20 

W celu uniknięcia lub, jeżeli nie jest to możliwe, w 

celu zmniejszenia emisji azotu i fosforu oraz 

drobnoustrojów chorobotwórczych do gleby i wody z 

aplikacji obornika w ramach BAT należy stosować 

wszystkie poniższe techniki. 

1) Ocena gruntów, które mają być nawożone 

obornikiem, umożliwiająca określenie ryzyka 

spływów, z uwzględnieniem:  

• rodzaju gleby, warunków w terenie i 

nachylenia terenu,  

• warunków klimatycznych,  

• systemu drenowania i nawadniania 

pól,  

• rotacji upraw,  

• zasobów wody i stref ochronnych 

wody. 

2) Utrzymanie odpowiedniej odległości 

(pozostawienie nienawożonego pasa ziemi) 

pomiędzy polami, na których dokonuje się 

aplikacji obornika, a:  

• obszarami, na których istnieje ryzyko 

spływu do wód, takich jak cieki 

wodne, źródła, otwory po 

odwiertach itp.;  

• sąsiadującymi posesjami (włącznie z 

żywopłotami). 

BAT 20 nie ma zastosowania. Właściciel instalacji nie 

stosuje obornika jako nawozu (nie przetwarza i nie 

aplikuje pomioty/obornika). 
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3) Unikanie aplikacji obornika, gdy ryzyko spływu 

może być znaczne. W szczególności obornika 

nie stosuje się, gdy:  

• pole jest zalane, zamarznięte lub 

pokryte śniegiem;  

• warunki glebowe (np. nasycenie 

gleby wodą lub jej zagęszczenie) w 

połączeniu z nachyleniem pola lub 

systemem odwadniania są takie, że 

ryzyko spływu lub drenażu jest 

wysokie;  

• można oczekiwać, że dojdzie do 

spływu z uwagi na oczekiwane opady 

deszczu. 

4) Dostosowanie częstotliwości aplikacji 

obornika w zależności od jego zawartości 

azotu i fosforu i przy uwzględnieniu cech gleby 

(np. zawartości substancji biogennych), 

sezonowych wymogów upraw i warunków 

pogodowych lub polowych, które mogłyby 

spowodować spływ wody. 

5) Synchronizacja procesu aplikacji obornika z 

zapotrzebowaniem na składniki pokarmowe 

roślin. 

6) Kontrolowanie w regularnych odstępach czasu 

nawożonych pól w celu zidentyfikowania 

wszelkich oznak spływu wody i odpowiednie 

reagowanie w razie potrzeby. 

7) Zapewnienie odpowiedniego dostępu do 

zbiornika z obornikiem oraz dążenie do tego, 

aby przy załadunku obornika nie dochodziło do 

jego wycieku. 

8) Sprawdzenie, czy urządzenia do aplikacji 

obornika są w dobrym stanie i ustalenie 

odpowiedniego tempa aplikacji. 

BAT 22 

Aby zredukować emisje amoniaku do powietrza z 

procesu aplikacji obornika, techniką BAT jest 

wprowadzenie obornika do gleby tak szybko, jak to 

możliwe.  

Opis Wprowadzanie obornika pozostawionego na 

powierzchni gleby odbywa się poprzez zaoranie lub 

przy użyciu innych maszyn rolniczych, takich jak brony 

zębowe lub brony talerzowe, w zależności od rodzaju 

gleby i warunków. Obornik jest całkowicie 

wymieszany z glebą lub w niej zakopany. Rozrzucanie 

obornika stałego przeprowadza się przy pomocy 

odpowiedniego rozrzutnika (np. rozrzutnik 

odśrodkowy, rozrzutnik obornika z wyrzutem tylnym, 

BAT 22 nie ma zastosowania. Właściciel instalacji nie 

stosuje obornika jako nawozu (nie przetwarza i nie 

aplikuje pomioty/obornika). 
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rozrzutnik o podwójnym przeznaczeniu). 

Rozprowadzanie gnojowicy przeprowadza się zgodnie 

z BAT 21. 

 

Biorąc pod uwagę powyższe planowana ferma drobiu spełnia wymagania ochrony środowiska 

wynikające z najlepszych dostępnych technik wymienionych w konkluzjach BAT. 

13. OCENA KONIECZNOŚCI UTWORZENIA DLA PLANOWANEGO 

PRZEDSIĘWZIĘCIA OBSZARU OGRANICZONEGO UŻYTKOWANIA 
Bez zmian w stosunku do raportu 

14. ANALIZA MOŻLIWYCH KONFLIKTÓW SPOŁECZNYCH 

ZWIĄZANYCH Z PLANOWANYM PRZEDSIĘWZIĘCIEM 
Przeprowadzono konsultacje z najbliższymi sąsiadami i uzgodniono z nimi warunki ewentualnego 

wykupu nieruchomości.   

15. PROPONOWANY ZAKRES MONITORINGU ODDZIAŁYWANIA 

PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ETAPIE JEGO BUDOWY I 

EKSPLOATACJI LUB UŻYTKOWANIA, W SZCZEGÓLNOŚCI NA 

FORMY OCHRONY PRZYRODY, O KTÓRYCH MOWA W ART. 6 UST. 

1 USTAWY Z DNIA 16 KWIETNIA 2004 R. O OCHRONIE PRZYRODY, 

W TYM NA CELE I PRZEDMIOT OCHRONY OBSZARU NATURA 

2000, ORAZ CIĄGŁOŚĆ ŁĄCZĄCYCH JE KORYTARZY 

EKOLOGICZNYCH, ORAZ INFORMACJE O DOSTĘPNYCH 

WYNIKACH INNEGO MONITORINGU, KTÓRE MOGĄ MIEĆ 

ZNACZENIE DLA USTALENIA OBOWIĄZKÓW W TYM ZAKRESIE 
Bez zmian w stosunku do raportu 

 

16. WSKAZANIE TRUDNOŚCI WYNIKAJĄCYCH Z NIEDOSTATKÓW 

TECHNIKI LUB LUK WE WSPÓŁCZESNEJ WIEDZY, JAKIE 

NAPOTKANO, OPRACOWUJĄC RAPORT 
Bez zmian w stosunku do raportu 
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17. OŚWIADCZENIE AUTORA, A W PRZYPADKU GDY WYKONAWCĄ 

RAPORTU JEST ZESPÓŁ AUTORÓW - KIERUJĄCEGO TYM 

ZESPOŁEM, O SPEŁNIENIU WYMAGAŃ, O KTÓRYCH MOWA  

W ART. 74A UST. 2 
Bez zmian w stosunku do raportu 

18. ŹRÓDŁA INFORMACJI STANOWIĄCE PODSTAWĘ DO 

SPORZĄDZENIA RAPORTU 
Bez zmian w stosunku do raportu 

 


