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1 Wstęp 

1.1 Przedmiot opracowania 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest raport o oddziaływaniu na środowisko dla 

przedsięwzięcia polegającego na utworzeniu hodowli norek o wielkości 147 DJP w 

miejscowości Rędzina, gmina, Dobrodzień, powiat Olesno, na działce 46/26.  

 

Inwestor:  

Mariusz Ulfik, zam. Gwoździany, ul. Lubliniecka 3, 42-772 Pawonków 

Przedmiotowy „Raport o oddziaływaniu na środowisko...” stanowił będzie załącznik do 

wniosku w postępowaniu administracyjnym w zakresie uzyskania decyzji o 

środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. 

1.2 Podstawa i zakres raportu 

Prawną podstawę w zakresie sporządzenia i zakresu niniejszej dokumentacji stanowią 

przepisy ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku 

i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 

oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227). 

Planowane przedsięwzięcie zakwalifikowano, zgodnie z obowiązującymi przepisami 

szczególnymi, do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na 

środowisko (§ 3 ust. 1 pkt. 102 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. 

w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko 

(Dz.U.10.213.1397) – chów i hodowla zwierząt, inne niż wymienione w 2 ust.1 pkt.51, w 

liczbie nie mniejszej niż 60 dużych jednostek przeliczeniowych inwentarza (DJP).  

Realizacja planowanego przedsięwzięcia, zgodnie z art. 71 ust. 2 ustawy z dnia 3 

października 2008 roku, wymaga uprzedniego uzyskania decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach. 

Raport opracowano na podstawie następujących aktów prawnych: 

 ustawa z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i 

jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 

oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227), 

 ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity z 

dnia 23 stycznia 2008 roku Dz. U. 2008 Nr 25, poz. 150 z późniejszymi zmianami), 

 rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć 

mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.10.213.1397),  

 rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie 

poziomów niektórych substancji w powietrzu Dz.U. 2012 nr 0 poz. 1031), 

 rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości 

odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz.U. 2010 nr 16 poz. 87), 

 rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 września 2012 r. w sprawie 

dokonywania oceny poziomów substancji w powietrzu (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 

1032), 
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 rozporządzenie Ministra Środowiska z 14 czerwca 2007 roku w sprawie 

dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz.U. 2007 nr 120 poz. 826 z 

późniejszymi zmianami), 

 rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 października 2012 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz.U. 

2012 nr 0 poz. 1109), 

 ustawa z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (Dz. U. z 2005 roku Nr 239, poz. 

2019 wraz z późniejszymi zmianami), 

 rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 roku w sprawie 

warunków, jakie należy spełnić przy prowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi 

oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. 

U. Nr 137, poz. 984), 

 rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 31 stycznia 2006 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie rodzajów i ilości substancji niebezpiecznych, których 

znajdowanie się w zakładzie decyduje o zaliczeniu go do zakładu o zwiększonym 

ryzyku albo zakładu dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. 

U. 2006 nr 30 poz. 208), 

 rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 roku w sprawie 

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

 Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013 nr 0 poz. 

21), 

 rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska z dnia 27 września 2001 roku w 

sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206), 

 Dyrektywa 2002/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 czerwca 2002 

r. odnosząca się do oceny i zarządzania poziomem hałasu w środowisku 

 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (we) nr 1069/2009 z dnia 21 

października 2009 r. 

2 Opis terenu projektowanego przedsięwzięcia 

2.1 Lokalizacja inwestycji i sposób zagospodarowania otoczenia 

Przedsięwzięcie polegające na hodowli norek zlokalizowane będzie w miejscowości 

Rędzina, gmina Dobrodzień, na terenie działki o nr ewid. 46/26, obręb Zwóz, o łącznej 

powierzchni 10,098 ha. Nieruchomość jest własnością Jacka i Ewy Bielewicz. Inwestor - 

Mariusz Ulfik, będzie dysponował prawem do nieruchomości na podstawie umowy 

użyczenia zawartej pomiędzy Nim a Właścicielami działki nr 46/26, na okres 20 lat. 

 

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20120001109
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20120001109
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Rysunek 1 Lokalizacja planowanej hodowli norek (opracowanie własne na podstawie 

geoportal.gov.pl) 

Planowana hodowla zlokalizowana będzie na terenie rolniczym otoczonym z każdej 

strony lasami świerkowymi i sosnowymi. Przedmiotowy obszar znajduje się poza 

obszarami objętymi ochroną zgodnie z ustawą o ochronie przyrody.  

 

Lokalizacja planowanej 

hodowli – Rędzina, działka 

nr 46/26 

Lokalizacja 

planowanej 

hodowli, działka 

46/26  
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Rysunek 2 Otoczenie terenu inwestycji (opracowanie własne na podstawie geoportal.gov.pl)  

Teren działki nr 46/26, na którym zlokalizowana ma być hodowla to teren rolny – łąka. 

Wzdłuż wschodniej granicy działki objętej przedsięwzięciem przebiega rów melioracyjny 

(działka nr 52/47). Działka jest niezabudowana. 100% obszaru działki stanowi 

powierzchnia biologicznie czynna. Na działce występuje roślinność trawiasta i krzaczasta.  

Dojazd do działki z Rędziny zapewniony zostanie drogą leśną od strony zachodniej 

poprzez działkę nr 227, a następnie drogą polną (działka nr 51/42), prowadzącą do 

asfaltowej drogi (działka nr 76/6) w kierunku Rędziny.    

Najbliższa zabudowa znajduje się w odległości 1,8 km od planowanej hodowli w Rędzinie 

oraz w miejscowości Jaśkowe i Jeżowa.  

Planowane zagospodarowanie terenu przedstawiono w załączniku do niniejszego raportu.  

Teren inwestycji nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.  

2.2 Ogólna charakterystyka planowanego przedsięwzięcia 

Przedmiotowe przedsięwzięcie polega na utworzeniu hodowli norek o wielkości 147 DJP 

w Rędzinie, w gminie Dobrodzień, na terenie działki o nr ewid. 46/26 obręb Zwóz , o pow. 

10,098 ha. 

W ramach przedsięwzięcia przewiduje się budowę 75 pawilonów hodowlanych, budynku 

magazynowo-gospodarczego z zapleczem socjalnym (szatnie, toaleta, jadalnia) i 

biurowym oraz wydzielonym obszarem na pryzmowanie obornika.   

Na przedmiotowej fermie prowadzona będzie jedynie hodowla norek. Tutaj też będzie 

odbywać się ich usypianie. Zaraz po uśpieniu norki transportowane będą do skórowania 

na fermę w Gwoździanach przy ul. Topolowej 1, wyposażonej w zaplecze technologiczne, 

będącą również własnością Inwestora.  

Na tej fermie znajduje się zaplecze technologiczne związane z pozyskiwaniem i obróbką 

skór, a także wytwarzaniem karmy dla norek – pomieszczenia, chłodni, przygotowania 

karmy, mycia pojemników z przygotowania karmy.  

Karma dla zwierząt dowożona będzie z Gwoździan transportem należącym do Inwestora.  

Zaplecze technologiczne znajduje się w odległości ok. 4 km w linii prostej od planowanej 

hodowli w Rędzinie.  
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Karma dowożona będzie z Gwoździan lokalną asfaltową drogą poprzez miejscowość 

Gosławice do Rędziny, a następnie drogą polną (działka nr 51/42) i drogą leśną poprzez 

działkę nr 227 (wariant I – 13 km), lub alternatywnie drogą polną przez miejscowość 

Główczyce (wariant II – 7,3 km).  

 

 

Rysunek 3 Odległość planowanej hodowli od zaplecza technologicznego (produkcja karmy, skórowanie 

norek) na fermie w Gwoździanach  

Na działce 46/26 w Rędzinie powstać ma 75 zadaszonych pawilonów hodowlanych o 

szerokości 4,5 m, w tym 43 pawilony o długości maksymalnie do 90 m i 32 pawilony o 

długości 65 m – ze względu na szerokość działki.    

Pawilony podzielone zostaną na hodowlane, rezerwowe i izolatkowe. W pawilonach 

umieszczone zostaną metalowe klatki o wymiarach 120x30 cm z domkami. W każdej 

klatce przebywać będzie tylko 1 zwierzę. Odległość między pawilonami w rzucie dachu 

wynosić będzie 3,5 m.  

Grunt pod klatkami, na który spadają odchody zwierząt oraz resztki jedzenia 

zabezpieczony zostanie folią izolacyjną przysypaną piaskiem wymieszanym z wapnem.  

Zgodnie z art. 9 a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (we) nr 1069/2009 z 

dnia 21 października 2009 r. obornik traktowany jest jako produkt uboczny pochodzenia 

zwierzęcego - materiał kategorii 2.  

Zgodnie z art. 13 ww. Rozporządzenia materiał kategorii 2: 

e) jest kompostowany lub przekształcany w biogaz: 

(i) w następstwie przetworzenia w drodze sterylizacji ciśnieniowej i trwałego 

oznaczenia materiału wynikowego; lub 

(ii) w następstwie przetworzenia lub bez przetworzenia, w przypadku obornika, 

przewodu pokarmowego i jego treści, mleka, produktów na bazie mleka i siary, jaj i 

produktów jajecznych, jeżeli właściwy organ uznał, że nie stwarzają one ryzyka dla 

rozprzestrzeniania poważnej choroby zakaźnej; 
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f) jest stosowany w glebie bez uprzedniego przetworzenia, w przypadku obornika, treści z 

przewodu pokarmowego oddzielonej od przewodu pokarmowego, mleka, produktów na 

bazie mleka i siary, jeżeli właściwy organ uznał, że nie stwarzają one ryzyka dla 

rozprzestrzeniania poważnej choroby zakaźnej.  

Odchody zwierzęce powstałe z hodowli norek gromadzone będą na pryźmie o 

powierzchni ok. 400 m2, na izolowanym folią podłożu przez okres 6 miesięcy, a następnie 

wykorzystywane na potrzeby własne Inwestora lub przekazywane do mającej powstać w 

pobliżu biogazowi.   

Cały teren hodowli zostanie ogrodzony betonowym płotem wysokości 2 m, z odkosem 

wkopanym w ziemię na głębokość 0,5 m, zakończonego drutem ocynkowanym 

podłączonym do niskonapięciowego prądu (tzw. elektryzator, pastuch).  

Planowane ogrodzenie będzie stanowić skuteczne zabezpieczenie przez ewentualnym 

wydostaniem się norek z terenu hodowli.  

Teren, na którym zlokalizowana będzie hodowla wyposażony zostanie w system 

kanalizacji ścieków socjalno-bytowych. Ścieki gromadzone będą w zbiorniku 

bezodpływowym z tworzywa sztucznego o pojemności ok. 20 m3 i wywożone z 

częstotliwością w zależności od zapotrzebowania przez firmę posiadającą odpowiednie 

zezwolenia w zakresie odbioru i oczyszczania ścieków.  

 

Technologia hodowli norek  

Inwestor planuje hodować norkę fermową. W przedmiotowej fermie norek planuje się 

hodowlę norek opartą na 20 000 sztuk samic stada podstawowego. W ciągu roku 

wielkość produkcyjna obliczona średniorocznie wyniesie ok. 58 833 sztuk norek.  

 

Norka fermowa pochodzi od dzikiego gatunku norki amerykańskiej (Mustela Lotroeola). 

Należy do rzędu mięsożernych, łasicowatych. Norka hodowana jest jedynie w celach 

pozyskania futra. Mięso norek ma wartość jedynie paszową. Tłuszcz norek wykorzystuje 

się natomiast w przemyśle kosmetycznym,  

Ciało norki hodowlanej ma długość 30 – 50 cm, zaś długość ogona to ok. 13 – 23 cm. 

Masa ciała zawiera się w przedziale od 0,7 do 2 kg. Samce i samice dość znacznie różnią 

się wielkością; podane przedziały wielkości i masy w swych górnych granicach dotyczą 

samców, zaś w dolnych – samic. 

Okrywa norki charakteryzowana jest jako krótkowłosa o średniodługim błyszczącym 

włosie. Norki zmieniają okrywę 2 razy do roku (wiosną i jesienią). Norka do czasu 

osiągnięcia dojrzałości płciowej linieje 2 razy. Po wyrośnięciu trwałej okrywy zimowej 

norka osiąga dojrzałość ubojową.  

Ciąża u norek trwa od 39 do 66 dni. Wykoty norek następują w kwietniu lub w maju.  

Młode norczęta mają ok. 5-7 cm długości i ważą ok. 14 g. Odsadza się je od matki po ok. 

40 dniach życia po 3-4 sztuki. W wielu ok. 2,5 miesiąca młode norki rozsadza się do 

oddzielnych klatek. W wieku 6 miesięcy młoda norka rozmiarem i ciężarem dościga 

osobniki odrosłe.  
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Karmę norek stanowi pasza pochodzenia zwierzęcego, przede wszystkim mięso, ryby, i 

inne elementy tkanek zwierzęcych oraz pasze roślinne i dodatki witaminowe.  

Ferma w miejscowości Rędzina zaopatrywana będzie w karmę wytworzoną na ferme w 

Gwoździanach będącej własnością Inwestora. 

Inwestor posiada linię technologiczną do produkcji karmy, która wytwarzana jest z tkanki 

odpadowej zwierzęcej II i III kategorii. 

 

Proces przygotowania karmy 

Kupowana tkanka zwierzęca kat. II i III mielona jest w młynku WILK do mieszalnika, 

następnie przepuszczana przez homogenizator, a dalej transportowany do wanien o 

pojemności 300 L, potem zamrażany jest w chłodni.  

Karma świeża, która trafia bezpośrednio na klatki to mieszkanka: 30% mrożonki 10% z 

pojemników z pirosiarczanem sodu (konserwant) + 40% świeżej tkanki zwierzęcej + około 

10 % wody + zboża z silosu. Pokarm w ten sposób przygotowywany jest w mieszalniku o 

pojemności 6 ton. 

Pojemniki do mieszania karmy płukane są ciepłą wodą za pomocą myjki ciśnieniowej 

KARCHER. Proces płukania pojemników odbywa się na terenie hali przemysłowej, gdzie 

wytwarzana jest karma, na utwardzonym, betonowym podłożu. 

 Ścieki wytworzone podczas płukania spływają do kratek ściekowych i systemem 

kanalizacji wewnętrznej odpływają grawitacyjne do podziemnych zbiorników 

bezodpływowych, skąd odbierane są przez specjalistyczne firmy, posiadające 

odpowiednie pozwolenia w zakresie odbioru i transportu ścieków i oddawane do Miejsko-

przemysłowej Oczyszczalni Ścieków Sp. z o.o. w Oświęcimiu. 

Inwestor posiada pozwolenie wodno prawne na odprowadzenie ścieków przemysłowych 

do kanalizacji obcego podmiotu wydane przez Marszałka Województwa Małopolskiego, 

Decyzja znak: SR-IV.7322.1.11.2013.JG ważna do 13 marca 2017 roku. 

Przygotowana w sąsiedniej fermie karma transportowana będzie codziennie do 

przedmiotowej hodowli.  

 

Sposób karmienia norek 

Norki karmione są za pomocą karmiarek o napędzie spalinowym. Technologia chowu nie 

przewiduje otwierania klatek do karmienia. Karma podawana jest bezpośrednio na klatkę, 

skąd norki pobierają pokarm. Pasza posiada odpowiednie parametry żywieniowe, 

wytwarzana jest na fermie w Gwoździanach, z surowców dowożonych przez dostawców 

zewnętrznych oraz ziaren zbóż. Zboża takie jak: pszenica, jęczmień, żyto są 

przechowywane w specjalnym silosie, zlokalizowanym na fermie w Gowździanach. Norki 

karmione są 2 razy na dobę. Woda podawana jest w poidłach zawieszanych na ścianach 

klatek. 

Proces uboju 

Proces uboju zwierząt będzie odbywał się na terenie przedmiotowej hodowli. Ubój 

prowadzony będzie poprzez usypianie tlenkiem węgla. 
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Norki umieszczone będą w wózku szczelnie zamkniętym, do którego wprowadzany jest 

tlenek węgla z butli o poj. ok. 15 kg firmy MESSER. W wózku mieści się około 60 sztuk 

norek. Proces usypiania jest bezbolesny i trwa ok. 4 s.  

Uśpione norki przewożone będą na fermę w Gowździanach, gdzie znajduje się linia 

technologiczna do skórowania norek.  

Na miejscu norki trafiają do bębna o pojemności około 2-3 m3, w którym są wstępnie 

oczyszczane przy pomocą suchych trocin bukowych. Po wstępnym oczyszczeniu norki 

trafiają do maszyny, która całkowicie mechanicznie ściąga skórę z norek. Potem skora 

trafia do maszyny - mizdrownicy, gdzie jest oczyszczana z tłuszczu. Następnie skóra 

ponownie poddawana jest oczyszczaniu trocinami. Skóra formowana jest za pomocą 

prawideł, gdzie jest sezonowana 3 dni. Po sezonowaniu skóry są pakowane i wysyłane do 

klienta. 

2.3 Rozwiązania w zakresie infrastruktury technicznej 

Przedsięwzięcie polegać będzie na przystosowaniu działki objętej przedsięwzięciem do 

prowadzenia hodowli norek w ilości 147 DJP.  

W tym celu niezbędne jest wybudowanie 75 pawilonów hodowlanych.  

Pawilony o wymiarach 4,5 m x 90 m składać się będą z klatek z domkami. Pawilony 

wykonane zostaną w technologii drewnianej, przykryte blachą falistą.  

Przedsięwzięcie polegać będzie również na budowie budynku socjalno-gospodarczego. 

Budynek jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, o wymiarach 20mx10m wykonany 

zostanie w technologii szkieletu stalowego na fundamencie. Ściany budynku zbudowane 

będą z dwóch stalowych płyt izolowanych wełną mineralną. Dach wykonany zostanie z 

blachy.  

W budynku zlokalizowane będzie pomieszczenie socjalne, szatnia, łazienka, toaleta oraz 

pomieszczenie magazynowe chłodnicze, w którym magazynowana będzie czasowo 

karma przetransportowana na przedmiotową fermę z fermy w Gwoździanach, gdzie jest 

wytwarzana.  

Budynek socjalno-gospodarczy wyposażony zostanie w ogrzewanie C.O. kotłem 3KW 

opalany biomasą w postaci trocin. 

Planuje się wykonanie utwardzonych ciągów komunikacyjnych – placu manewrowego, 

przy budynku gospodarczym oraz drogi prowadzącej do pawilonów i miejsca 

pryzmowania obornika oraz alejek wewnątrz pawilonów o łącznej powierzchni ok. 16860 

m2. 

Dla prowadzenia hodowli niezbędne będzie zaopatrywanie terenu inwestycji w wodę na 

cele hodowlane (pojenie norek) i socjalno-bytowe (pobór wody na cele socjalno-bytowe w 

pomieszczeniach gospodarczych) oraz w energię elektryczną (oświetlenie budynku 

gospodarczego). Pawilony hodowlane nie wymagają instalacji oświetlenia. 

Teren, na którym planuje się zlokalizować hodowlę norek nie jest wyposażony w sieć 

kanalizacyjną, wodociągową, elektryczną.  

Planuje się, że teren inwestycji zaopatrywany będzie w wodę z własnej studni o 

wydajności do 5m3/dobę. Budowa studni na potrzeby własne (rolnicze), o takiej 

wydajności nie wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego. Instalacja wodociągowa 



 

 

ul. Dojazdowa 1 lok. 29, 42-202 Częstochowa  12/61 

Raport oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na utworzeniu hodowli norek o wielkości 147 DJP w 

miejscowości Rędzina, Gmina Dobrodzień  

ze studni doprowadzana będzie do budynku socjalno-gospodarczego oraz do zbiornika 

buforowego, skąd rozprowadzana będzie do wszystkich pawilonów z klatkami za pomocą 

węży lub rur z PCV poprowadzonych w gruncie lub na powierzchni, w zależności od 

potrzeb. 

Dla uzyskania energii elektrycznej Inwestor planuje wyposażenie fermy w generator 

prądu. W wariancie alternatywnym Inwestor rozważa instalację ogniw fotowoltaicznych lub 

niewielkiego wiatraka. 

Teren inwestycji wyposażony zostanie w sieć kanalizacji, która odprowadzać będzie ścieki 

socjalno-bytowe z pomieszczenia gospodarczego do podziemnego zbiornika 

bezodpływowego z tworzywa sztucznego o poj. 20m3. Ścieki odbierane będą przez firmę 

posiadającą wymagane zezwolenia w zakresie transportu ścieków z częstotliwością w 

zależności od zapotrzebowania.  

Wody opadowe z zadaszenia pawilonów i z utwardzonych ciągów komunikacyjnych 

znajdujących się pomiędzy pawilonami odprowadzane będą do gruntu. Wody te nie będą 

wymagać podczyszczania. 

Na terenie przedsięwzięcia przewiduje się ruch pojazdów z silnikami spalinowymi: 

 5 samochodów osobowy pracowników – 1 raz dziennie,  

 1 samochód ciężarowy, dowożący karmę – 1 raz dziennie, 

 4 karmiarki z napędem spalinowym 30KM – 2 razy dziennie, 

 1 samochód ciężarowy transportujący uśpione norki do skórowania – 2 razy w 

roku, 

 1 samochód ciężarowy odbierający ścieki socjalno-bytowe – terminy wywozu w 

zależności od zapotrzebowania, 

 1 samochód ciężarowy lub ciągnik wywożący obornik – 2 razy do roku.  

Inwestor planuje zatrudnić 15 pracowników, którzy wykonywać będą pracę w trybie 

jednozmianowym od godz. 7.00 do 15.00.  

3 Opis elementów przyrodniczych objętych przewidywanym 

zakresem oddziaływania  

3.1 Położenie i morfologia terenu 

Przedsięwzięcie zlokalizowane jest w północnej części gminy Dobrodzień, w miejscowości 

Rędzina, na działce nr 46/26, obręb 0086 Zwóz, powiat oleski, woj. opolskie.   

Zgodnie z podziałem fizycznogeograficznym J. Kondrackiego teren, na którym 

zlokalizowana ma być planowana hodowla leży w podprowincji Wyżyna Śląsko-

Krakowska (341), w makroregionie Wyżyna Woźnicko-Wieluńska (341.2) i mezoregionie 

Próg Woźnicki (341.23).  

Próg Woźnicki obejmuje północno-wschodnią część Gminy. Jest to pas wzniesień 

zabudowanych z różnych skał wieku triasowego – kajpru jak: wapienie, piaskowce, iły. 

Próg Woźnicki stanowi najbardziej urozmaiconą część Gminy. Falistą powierzchnię progu 

rozcinają liczne doliny z dnem często płaskim i podmokłym. Toteż powierzchnia progu 

składa się z licznych zaokrąglonych, lub spłaszczonych garbów i pagórków ciągnących 

się z południowego- wschodu na północny –zachód. Kulminacje wzniesień (dominanty) 
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dochodzą do wysokości : Łysa Góra- 280 m, Łagiewniki Wielkie 279m, Pawonków 272m, 

Grabina 279m. 

Próg Woźnicki na obszarze Gminy stanowi dział wodny pomiędzy zlewnią Wary i Małej 

Panwi. 

Wyniesienia progu wznoszą się na około 40m ponad przyległą od południa dolinę Małej 

Panwi i opadają ku niej łagodnym stokiem. Powierzchnię Progu okrywają płaty 

piaszczysto- gliniaste (czwartorzęd) o różnej miąższości. W obrębie Progu Woźnickiego 

przeważają spadki 205 %, lokalnie więcej. 

Teren inwestycji jest płaski. Wysokości bezwzględne terenu inwestycji wynoszą od 250 - 

253,1 m npm. Teren wznosi się w kierunku północno-zachodnim. Najwyżej położony 

obszar w okolicach znajduje się na wysokości ok. 263 m npm.  

3.2 Budowa geologiczna 

Teren przedsięwzięcia zlokalizowany jest na obszarze Monokliny Przedsudeckiej. 

Głównymi procesami, które ukształtowały ten obszar, związane były z działalnością 

lodowca odrzańskiego i jego wód, z działalnością erozyjną i akumulacyjną rzek, a także 

z akumulacyjną działalnością wiatru na przełomie plejstocenu i holocenu.  

Obszar, na którym położona jest inwestycja zbudowany jest z utworów triasu górnego– 

kajpru reprezentowanego przez  iłowce, mułówce i iły pstre z wkładkami gipsu i wapieni 

woźnickich i przykryty utworami czwartorzędowymi: 

 Plejstoceńskimi wykształconymi jako gliny zwałowe, piaski akumulacji lodowcowej 

oraz piaski rzeczne teras akumulacyjnych. Występowanie ich związane jest z 

obszarami dolinnymi rzek: Lublinicy (Lublinianki), Małej Panwi i innych cieków.  

 Haloceńskimi reprezentowanymi przez mady i namuły oraz piaski rzeczne 

występujące w dolinach współcześnie płynących cieków oraz piaski wydmowe. 

3.3 Hydrografia terenu 

Pod względem hydrograficznym teren inwestycji położony jest w obrębie dorzecza rzeki 

Małej Panwi i Wary będących dopływami rzeki Odry. 

Sieć rzeczna Gminy Dobrodzień jest dobrze rozwinięta. Stanowią ją prawobrzeżne 

dopływy rzeki Małej Panwi: Lublinica (Lublinianka), Myślina i Bziniczka. Ponadto sieć wód 

powierzchniowych uzupełniają mniejsze dopływy ww. rzek, częściowo uregulowane. 

Stawy naturalne i sztuczne zbiorniki wodne zajmują niewielkie powierzchnie, głównie  

w rejonach Dobrodzień-Gosławice i Bzinica – Pludry - Pietraszów.  

Teren planowanej hodowli położony jest na terenie rolniczym w otoczeniu lasów 

sosnowych i świerkowych. Tuż za wschodnią granicą działki znajduje się rów melioracyjny 

szczegółowy bez nazwy, który w odległości ok. 400 od terenu przedsięwzięcia przybiera 

nazwę Potok Jeżowski (lub Drzewica), (lewobrzeżny dopływ Liswarty, uchodzący do niej 

w miejscowości Groble).  

W odległości 4,5 km na północny-wschód od planowanej inwestycji w lasach, bierze swój 

początek ciek Myślina, która jest prawym dopływem Małej Panwi.  

W odległości 1,7 km od terenu planowanej hodowli znajdują się dwa zbiorniki – stawy 

hodowlane, o łącznej powierzchni 20 ha.   
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3.4 Warunki hydrogeologiczne  

Wody podziemne występują w południowej części gminy Dobrodzień, w utworach 

triasowych i czwartorzędowych.  

Obszar gminy Dobrodzień znajduje się w zasięgu występowania trzech głównych 

zbiorników wód podziemnych (GZWP): 

1) GZWP nr 327 Lubliniec – Myszków: 

2) GZWP nr 328 Dolina kopalna Małej Panwi: 

3) GZWP nr 335 Krapkowice – Strzelce Opolskie: 

Na pozostałych terenach zalegają wody podziemne w utworach młodszych. 

Obszar inwestycji nie znajduje się w zasięgu żadnego w wyżej wymienionych GZWP.  

Najbliżej terenu przedsięwzięcia położony jest GZWP nr 327 Lubliniec – Myszków - 

Zbiornik zlokalizowany w utworach triasu środkowego i dolnego, w ośrodku szczelinowo – 

krasowym o szacunkowych zasobach dyspozycyjnych 312 000 m3/d i średniej głębokości 

ujęć 135 m; całkowita powierzchnia zbiornika wynosi 1 729 km2; zbiornik objęty jest w 

całości Obszarem Najwyższej Ochrony.  

 

3.5 Warunki meteorologiczne i klimatyczne 

Opisane w niniejszym punkcie warunki meteorologiczne mają wpływ na emisję 

zanieczyszczeń do powietrza i ich rozprzestrzenianie oraz dotyczą ogólnego stanu 

przyrody, zjawisk w niej zachodzących, jej wrażliwości i odporności na degradację, a 

także wspomagają zdolności do regeneracji. 

Teren przedsięwzięcia charakteryzuje się łagodnymi warunkami klimatycznymi. Średnia 

temperatura roczna wynosi 7,5°C, a rozkład temperatur w poszczególnych porach roku 

jest korzystny (średnia temperatura stycznia wynosi –2°C, a lipca 17 °C), co powoduje 

zimy i jesienie na tym obszarze są łagodne. W lecie najcieplejszym miesiącem jest lipiec. 

Biorąc pod uwagę wieloletnie wskaźniki termiczne, zima w tym regionie rozpoczyna się 15 

grudnia, a wiosna 1 kwietnia. Ilość opadów jest stosunkowo duża, roczna suma opadów 

wynosi 710 cm. W Dobrodzieniu występuje średnio 23 dni burzowe w ciągu roku. 

Częstotliwość gradobicia nie przekracza 1,1 dnia na rok. 

Na tym terenie przeważają wiatry z kierunku południowego i zachodniego. Biorąc jednak 

pod uwagę, że teren przedsięwzięcia otoczony jest z każdej strony lasami, a najbliższa 

zabudowa znajduje się w odległości ok. 1,8 km ryzyko wystąpienia uciążliwości 

zapachowych związanych z emisją odoru z obornika rozprzestrzenianego wiatrem jest 

niewielkie.  

3.6 Środowisko kulturowe i urbanistyczne  

Na terenie gminy Dobrodzień znajdują się obiekty objęte ochroną konserwatorską na 

mocy ustawy z dnia 15 lutego 1962 r. o ochronie przyrody i muzeach, tj.: 

 zespół dworski w Dobrodzieniu obejmujący  pałac i park  o powierzchni 3,8 ha, 
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 zespół dworsko – parkowy o powierzchni około 3 ha w Bzionkowie przy ul. 

Opolskiej,  

 cmentarz ewangelicki wraz z porastającym go starodrzewiem w Bzinicy Nowej, 

 cmentarz ewangelicki i cmentarz żydowski w Dobrodzieniu. 

W rejonie przedsięwzięcia nie występują żadne tereny, ani obiekty kulturowe i 

urbanistyczne objęte formami ochrony prawnej. 

3.7 Obszary chronione  

W zasięgu obszaru przedsięwzięcia nie występują żadne formy ochrony przyrody 

ustanowione na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.  

Najbliżej zlokalizowane formy ochrony przyrody to:   

 Rezerwat Cisy koło Sierakowa – 2,2 km 

 Park Krajobrazowy Lasy nad Górną Liswartą – 6 km 

 Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk Łęgi w lasach nad Liswartą PLH240027 – 5,8 

km  

 

Rysunek 4 Formy ochrony przyrody w sąsiedztwie fermy norek w Gwoździanach (opracowanie własne na 

podstawie www.geoportal.gov.pl) 

Rezerwat "Cisy koło Sierakowa"  

Rezerwat "Cisy koło Sierakowa" utworzono 17.05.1957 roku celem ochrony cisa 

pospolitego Taxus baccata występującego na swym naturalnym stanowisku. 

Powierzchnia obejmuje oddział 144 f, g, h, i leśny Sieraków i wynosi 8,05 ha. Od południa 

przylega od śród leśnej polany z osadą i cegielnią Przywary-Sieraków. W ujęciu 

fitosocjologicznym na terenie rezerwatu można wyróżnić następujące zespoły roślinne: 

przystrumykowy łęg jesionowo-olszowy Circaeo-Alnetum, środkowopolski sosnowo-

dębowy bór mieszany Querco robiris-Pinetum, grąd subkontynentalny Tilio-Carpinetum i 

kwaśną buczynę niżową Luzulo pilosae-Fagetum. Ten ostatni przedstawia największą 

wartość ze względu na stary, ponad 150-letni drzewostan, pod którego okapem rośnie 

prawie cała populacja cisa występująca w obrębie rezerwatu. 

http://www.geoportal.gov.pl/
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Park Krajobrazowy Lasy nad Górną Liswartą  

Park o powierzchni ok. 38 000 km2, utworzony w 1998 roku, obejmuje on zwarty 

kompleks leśny położony na zachód od Częstochowy, na zachodnim skraju Wyżyny 

Śląsko-Krakowskiej. Powstał w celu ochrony wartości przyrodniczych, historycznych i 

kulturowych oraz walorów krajobrazowych terenów nad Górną Liswartą. Obszar Parku 

stanowi nieckę, środkiem której płynie Liswarta, wypływająca na wysokości 315m.n.p.m w 

pobliżu miejscowości Mzyki. Rzeka płynie szeroką na kilkaset metrów doliną w otoczeniu 

lasów, łąk oraz zabudowań wsi. Jej największymi dopływami w obrębie Parku są: 

Olszynka, Turza i Potok Jeżowski. Lasy zajmują tu 63% powierzchni Parku i jego otuliny, 

31% zajęte jest przez użytki rolne, pozostałą część stanowią tereny zabudowane i stawy 

(ok.6 %). Lesistość samego parku to 66%. Wśród lasów Parku przeważają bory mieszane 

świeże oraz wilgotne, w drzewostanie dominuje sosna zwyczajna. Wzdłuż cieków rosną 

bogate lasy łęgowe z cennym zbiorowiskiem podgórskiego łęgu jesionowego. Cennymi 

zespołami leśnymi są także spotykane w południowej części Parku grądy niskie z 

udziałem jesionu i olszy oraz świetlista dąbrowa ze stanowiskami roślin ciepłolubnych. 

Wśród zbiorowisk roślinności nieleśnej w Parku na uwagę zasługują wrzosowiska, 

wilgotne łąki oraz zespoły roślinności wodno-torfowiskowej. Największą osobliwością jest 

stanowisko pomnikowe różanecznika katawbijskiego (gm. Kochanowice). Dużą grupę 

gatunków rzadkich stanowią rośliny górskie: widłak wroniec, ciemiężyca zielona. Spośród 

innych gatunków rzadkich na uwagę zasługują: wawrzynek wilczełyko, lilia złotogłów, 

mieczyk dachówkowaty, storczyki, rosiczka okrągłolistna. 

 

Obszary NATURA 2000 

"Łęgi w Lasach nad Liswartą" są częścią Parku Krajobrazowego "Lasy nad Górną 

Liswartą". Stanowią one rozległy kompleks leśny, przez którego środek przepływa rzeka 

Liswarta. Jej dolina została w znacznej części wylesiona, jednak siedliska łęgowe 

zachowały się w wielu miejscach kompleksu leśnego, wzdłuż leśnych potoków, wśród 

których znajdują się także cieki o sporych rozmiarach, jak na przykład potok Jeżowski. W 

lasach nad Liswartą utworzone zostały dotychczas trzy rezerwaty przyrody i wszystkie 

chronią najlepiej zachowane w regionie fragmenty siedlisk łęgowych. W rezerwatach "Cisy 

nad Liswartą" i "Cisy w Łebkach" przedmiotem ochrony jest łęg olszowy Fraxino-Alnetum, 

a w "Łęgu nad Młynówką" podgórski łęg jesionowy Carici remotae-Fraxinetym. Łączna 

powierzchnia tych trzech rezerwatów wynosi 234,6 hektarów. Wszystkie trzy rezerwaty 

stanowią przestrzennie oddzielone części proponowanej ostoi. 

Rezerwaty "Cisy nad Liswartą" i "Cisy w Łebkach" znajdują się w środkowej części 

kompleksu leśnego, w odległości kilkuset metrów od siebie. Łęgi w tych rezerwatach 

porastają doliny małych śródleśnych strumieni i zachowały się w stopniu doskonałym 

(stopień A). Cechą wyróżniającą omawiane łęgi i decydującą o ich wysokiej wartości 

przyrodniczej jest obecność cisów (Taxus baccata). W obu rezerwatach populacja cisa 

liczy 478 osobników (dane z roku 2006). 

Około 100-letnie drzewostany łęgowe w obu rezerwatach mają typową strukturę dla 

omawianego siedliska. Panuje w nich olsza czarna (Alnus glutinosa), a sporadycznie 

spotykane są: jesion wyniosły (Fraxinus excelsior), klon pospolity Acer platanoides, wiąz 

szypułkowy Ulmus laevis, wiąz górski Ulmus scabra, sosna zwyczajna (Pinus sylvestris), 

świerk pospolity (Picea abies), brzoza omszona Betula pubescens), pojedynczo 

występuje też jodła pospolita Abies alba. Na obrzeżach łęgu rozrzucone są niewielkie 
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płaty, które można zaliczyć do siedliska boru jodłowego Abietetum polonicum, w których 

gatunkiem panującym w warstwie drzew jest jodła. Płaty łęgu olszowego w stopniach 

reprezentatywności B i C (bardzo dobrej i dobrej) znajdują się także w południowej części 

rezerwatu "Łęg nad Młynówką". 

W rezerwacie "Łęg nad Młynówką" w doskonałym stanie (stopień reprezentatywności A) 

zachował się spory płat podgórskiego łęgu jesionowego Carici remotae-Fraxinetum. 

Gatunkiem panującym w drzewostanie jest jesion wyniosły, a towarzyszy mu olsza czarna 

i wiąz szypułkowy. Drzewostan osiągnął wiek ponad 100 lat, a pnie wielu drzew, zarówno 

jesionów, jak i olsz, mają grubość od 80 do 100 cm. O wyjątkowych walorach "Łęgu nad 

Młynówką" decydują również stanowiska gatunków roślin objętych ochroną oraz rzadkich 

gatunków roślin górskich jak liczydło górskie Streptopus amplexifolius. Łęg jesionowy 

otoczony jest wąskim pasem grądu subkontynentalnego, który bezpośrednio przylega do 

pól uprawnych otaczających rezerwat od zachodu i stanowi w ten sposób strefę buforową 

ograniczającą niekorzystny wpływ obszarów użytkowanych rolniczo na najcenniejszy płat 

łęgu jesionowego. 

Źródło: http://natura2000.gdos.gov.pl/  

Opisywany obszar Natura 2000 znajduje się w odległości 6 km od terenu planowanej 

hodowli.  

 

Biorąc pod uwagę charakter przedsięwzięcia i jego lokalizację oddaloną znacznie od 

obszarów chronionych można stwierdzić, że nie będzie ono oddziaływać negatywnie na 

obszary podlegające ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie 

przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880 z poźn. zm.). 

4 Opis analizowanych wariantów realizacji przedsięwzięcia 

4.1 Wariant polegający na niepodjęciu przedsięwzięcia jako tzw. „zerowy” 

Wariant polegający na nie podejmowaniu przedsięwzięcia skutkować będzie 

pozostawieniem istniejącego zagospodarowania i zainwestowania technicznego terenu. 

Emisja hałasu i zanieczyszczeń do powietrza pozostanie na dotychczasowym poziomie. 

Należy podkreślić, że każda inwestycja wiąże się z mniejszą lub większą ingerencją w 

środowisko naturalne. Jednak skala oddziaływań analizowanego przedsięwzięcia będzie 

niewielka. Inwestor chce uruchomić hodowlę norek na terenie, do którego posiada tytuł 

prawny. Zaniechanie inwestycji wiązałoby się dla niego z dużą stratą, gdyż zainwestował 

on pieniądze w nieruchomość przeznaczoną na działalność. Otwarcie fermy będzie 

wiązać się z powstaniem dodatkowych miejsc pracy w gminie. Nieuruchomienie hodowli 

wiązałoby się zatem również ze stratami dla społeczeństwa.  

Należy podkreślić, że Inwestor na lokalizację fermy wybrał działkę rolną, otoczoną z 

każdej strony lasami, oddaloną o ok. 2 km od najbliższej zabudowy mieszkaniowej. Taka 

lokalizacja pozwoli uniknąć możliwych konfliktów społecznych związanych z założeniem 

hodowli.  

Biorąc pod uwagę powyższe należy stwierdzić, że rozpatrywanie wariantu polegającego 

na niepodejmowaniu przedsięwzięcia jest niezasadne.  
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4.2 Wariant inny niż proponowany do realizacji 

Początkowo Inwestor rozważał budowę fermy hodowlanej norek z całym zapleczem 

technologicznym dla przygotowania karmy oraz skórowania zwierząt. Rozwiązanie to 

wymagałoby jednak dużych nakładów finansowych. Powierzchnia przeznaczonej pod 

fermę działki okazałby się wtedy niewystarczająca. Ponadto budowa budynków 

gospodarczych oraz wytwarzanie karmy i mycie pojemników po karmie mogłoby stanowić 

większą ingerencję w środowisko naturalne. Dlatego też Inwestor zdecydował, że na 

potrzeby planowanej hodowli będzie korzystał z istniejącej już infrastruktury technicznej i 

linii technologicznej na fermie w Gwoździanach.     

4.3 Wariant przyjęty przez inwestora 

Inwestor zdecydował się na wariant budowy pawilonów hodowlanych dla norek oraz 

niewielkiego budynku gospodarczego z zapleczem socjalno-bytowym. Karma wytwarzana 

będzie z fermie norek w Gwoździanach, gdzie znajduje się pełne zaplecze technologiczne 

do produkcji karmy i skórowania zwierząt oraz przygotowania skór do sprzedaży. 

Dowożona będzie stamtąd raz dziennie na miejsce hodowli lokalną asfaltową drogą 

poprzez miejscowość Gosławice do Rędziny, a następnie drogą polną (działka nr 51/42) i 

drogą leśną poprzez działkę nr 227 (wariant I – 13 km), lub alternatywnie drogą polną 

przez miejscowość Główczyce (wariant II – 7,3 km).  

Na planowanej fermie odbywać się będzie jedynie hodowla zwierząt i ich usypianie. Po 

uboju zwierzęta natychmiast przewożone będą na fermę w Gwoździanach w celu dalszej 

obróbki skóry.  

Lokalizację fermy w Gwoździanach, na której znajduje się zaplecze technologiczne 

produkcji karmy i skórowania norek oraz proponowane warianty trasy transportu karmy do 

planowanej hodowli przedstawiono na Rysunek 3 niniejszego raportu. 

Wybrany przez Inwestora wariant jest zasadny zarówno z punktu widzenia 

ekonomicznego, jaki środowiskowego.   

5 Korzystanie ze środowiska na poszczególnych etapach 

realizacji inwestycji 

Oddziaływanie na poszczególne komponenty środowiska występować będzie na etapie 

realizacji, eksploatacji i ewentualnej likwidacji planowanego przedsięwzięcia. 

5.1 Oddziaływania na etapie realizacji przedsięwzięcia 

Na etapie realizacji inwestycji wystąpić mogą następujące oddziaływania: 

 możliwość zanieczyszczenia gruntu i spływów wód opadowych i roztopowych 

substancjami ropopochodnymi w wyniku wycieku z maszyn budowlanych i 

transportu samochodowego, dostarczającego materiały do budowy budynku, 

pawilonów,  

 możliwa emisja zanieczyszczeń do powietrza w wyniku pracy pojazdów 

dostarczających materiały budowlane, 

 hałas pochodzący z pracy sprzętu budowlanego (koparka, betoniarka, wkrętarka, 

piła do metalu), 

 emisja ścieków bytowych związana z pracami ekipy budowlanej, 
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 zmiana krajobrazu na czas prowadzonych robót, 

 emisja odpadów związanych z pracami budowlanymi, 

 przy wykonywaniu prac budowlanych będzie zużywana woda, paliwa, energia 

elektryczna, oraz materiały budowlane. 

Realizacja przedsięwzięcia będzie źródłem emisji niezorganizowanej do powietrza. Na 

etapie prac budowlanych będą występowały okresowe uciążliwości spowodowane emisją 

związaną ze spalaniem paliw w silnikach pojazdów dostarczających materiały budowlane i 

lekki sprzęt budowlany na teren przedsięwzięcia.  

Spalanie oleju napędowego podczas pracy pojazdów dostarczających materiały 

budowlane będzie źródłem emisji do powietrza takich substancji jak: tlenki azotu, tlenki 

siarki, tlenki węgla, węglowodory aromatyczne, alifatyczne oraz sadza. Wielkość emisji 

jest ściśle związana z ilością zużywanego paliwa. Z uwagi na spodziewany niski poziom 

emisji ze sprzętu transportowego oraz czas prowadzenia budowlanych, skala i zasięg 

oddziaływania inwestycji na etapie budowy będzie pomijalnie mały i ograniczy się do 

najbliższego otoczenia. 

Źródłem hałasu będzie transport materiałów budowlanych i sprzętu budowlanego na plac 

budowy oraz prace budowlane. W celu ograniczenia oddziaływania, na etapie budowy 

zostaną dopuszczone do pracy środki transportu, sprzęt i urządzenia sprawne techniczne. 

Czas pracy urządzeń ograniczy się do pory dnia. Biorąc pod uwagę fakt, że teren 

przedsięwzięcia znajduje się w znacznej odległości od osiedli ludzkich i obszarów 

chronionych i otoczony jest lasem z każdej strony, stanowiącym dodatkową barierę 

akustyczną, można stwierdzić, że oddziaływanie przedsięwzięcia na etapie realizacji nie 

będzie miało negatywnego wpływu na klimat akustyczny obszaru.    

5.2 Oddziaływania na etapie eksploatacji przedsięwzięcia 

Na etapie eksploatacji inwestycja będzie przede wszystkim źródłem uciążliwości dla 

środowiska gruntowo – wodnego oraz stanu sanitarnego powietrza: 

 planowane przedsięwzięcie przyczyni się do przekształcenia powierzchni 

biologicznie czynnej w powierzchnię zabudowy i powierzchnię utwardzoną (ciągi 

komunikacyjne, plac manewrowy 

 prowadzenie planowanej działalności powodować będzie zużycie wody dla celów 

socjalno - bytowych i technologicznych oraz powstawanie ścieków i wód 

opadowych oraz roztopowych z dachów i powierzchni utwardzonych narażonych 

na zanieczyszczenie substancjami ropopochodnymi; ryzyko wystąpienia 

zanieczyszczenia jest jednak niewielkie, gdyż samochody osobowe i ciężarowe 

poruszać będą się jedynie po utwardzonym placu manewrowym. Na teren 

inwestycji wjeżdżać będą codziennie jedynie karmiarki. Dwa razy do roku przez 

teren inwestycji przyjeżdżać będzie samochód ciężarowy lub ciągnik, który będzie 

wywoził obornik z pryzmy. Pojazd ten będzie poruszał się jednak po utwardzonym 

ciągu komunikacyjnym,  

 wytwarzane odpady w związku z istniejącą działalnością, odpady stanowić będą 

potencjalne źródło zanieczyszczeń środowiska gruntowo – wodnego, ryzyko 

wystąpienia tego oddziaływania jest jednak niewielkie, ze względu na to, że, 

odpady będą gromadzone w wyznaczonych do tego miejscach, odpowiednio 

magazynowane, a następnie odbierane przez firmy posiadające zezwolenia w 

zakresie transportu, zbiórki i przetwarzania lub utylizacji odpadów,   
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 prowadzenie hodowli związane będzie z emisją hałasu oraz emisją substancji 

zanieczyszczających do powietrza spowodowaną ruchem pojazdów na terenie 

przedsięwzięcia, 

 hodowlane norki będą źródłem hałasu oraz uciążliwości zapachowych w związku z 

wytwarzanymi odchodami.  

5.3 Oddziaływania na etapie likwidacji przedsięwzięcia 

W przypadku zaniechania działalności, ewentualna likwidacja hodowli polegać będzie na 

sprzedaży stada, usunięciu wszystkich magazynowanych na fermie odpadów przez 

jednostkę posiadającą zezwolenia w zakresie transportu, zbiórki i utylizacji odpadów, 

rozbiórce istniejącej infrastruktury i przywróceniu terenu do stanu pierwotnego.  

Etap likwidacji będzie źródłem przede wszystkim odpadów powstających z demontażu 

pawilonów i budynku socjalno-gospodarczego oraz nawierzchni utwardzonych. 

Prowadzenie prac rozbiórkowych wiązać się będzie z emisją zanieczyszczeń do 

powietrza oraz hałasu do środowiska powodowanych pracą urządzeń mechanicznych i 

środków transportu. 

Natężenie powyższych oddziaływań będzie niewielkie, a zasięg miejscowy, ograniczony 

do samego terenu prowadzenia prac i jego bezpośredniego otoczenia. Wszelkie 

uciążliwości na etapie likwidacji mają charakter odwracalny i krótkotrwały. 

W przypadku likwidacji przedsięwzięcia teren inwestycji zostanie przywrócony do stanu 

pierwotnego (wykonane zostaną prace ziemne w celu zasypania wykopów i wyrównania 

terenu). W miejscu istnienia powierzchni utwardzonych posiana zostanie trawa.   

Szczegółową analizę oddziaływania projektowanych rozwiązań technicznych i 

technologicznych na poszczególne komponenty środowiska przedstawiono w rozdziale 6 

niniejszego raportu. W tym rozdziale przedstawiono również natężenie, zasięg i charakter 

prognozowanych oddziaływań z związku z funkcjonowaniem planowanej inwestycji. 

6 Uzasadnienie wybranego wariantu – opis jego oddziaływania 

na środowisko 

6.1 Oddziaływania na poszczególne komponenty środowiska 

6.1.1 Oddziaływanie na ludzi 

Analizując oddziaływanie planowanej inwestycji na zdrowie ludzi należy uwzględnić 

możliwe oddziaływanie akustyczne oraz zanieczyszczenie powietrza i zagrożenia 

epidemiologiczne związane z chorobami odzwierzęcymi.  

Chorobami pochodzącymi od zwierząt futerkowych są nosówka przenoszona drogą 

pokarmową i powietrzną, wścieklizna przenoszona poprzez bezpośredni kontakt z chorym 

zwierzęciem, leptospiroza – choroba zakaźna odzwierzęca przenoszona poprzez 

bezpośredni kontakt z żywnością, oraz salmonelloza przenoszona drogą pokarmową.  

W związku z powyższym należy podkreślić, że hodowla nie będzie zagrażać zdrowiu ludzi 

postronnych, którzy nie będą mieli kontaktu ze zwierzętami. Ewentualne zagrożenie 

występuje jedynie dla zdrowia pracowników fermy, którzy będą karmić, pielęgnować 

zwierzęta lub udzielać pomocy lekarskiej.  
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Pracownicy fermy zostaną jednak odpowiednio przeszkoleni w zakresie zasad BHP.  

W celu przeciwdziałania wszelkim zagrożeniom epidemii należy przeprowadzać częste 

zabiegi dezynfekcyjne i deratyzacyjne, gdyż gryzonie są roznosicielami wielu zarazków. 

Należy dbać o higienę sprzętu, klatek dla zwierząt, pomieszczeń socjalnych, a także o 

higienę pracowników. Dopilnować należy odpowiednich warunków produkcji i 

przechowywania karmy oraz jej jakości. Należy również ograniczyć dostęp do zwierząt 

osobom postronnym.  

Spełnienie tych wszystkich warunków pozwoli na skuteczną ochronę zarówno zwierząt jak 

i ludzi przed zarażeniem i ewentualnym wybuchem epidemii.  

Ponadto wpływ na ludzi może mieć ewentualny hałas i emisja zanieczyszczeń do 

powietrza. Przeprowadzona w rozdziale 7.3, Błąd! Nie można odnaleźć źródła 

odwołania. analiza wpływu przedsięwzięcia na klimat akustyczny i powietrze wykazała, 

że oddziaływanie nie przekroczy określonych przepisami norm i nie będzie wychodzić 

poza granice działki objętej inwestycją.  

W związku z prowadzeniem hodowli należy spodziewać się negatywnych oddziaływań w 

postaci uciążliwości zapachowych. Aktualnie brak jest norm prawnych dotyczących 

odorów. Należy jednak wziąć pod uwagę, że przedsięwzięcie realizowane jest na 

obszarze wiejskim, gdzie odory są nieodłącznym elementem tych miejsc. Ponadto 

przedsięwzięcie realizowane będzie w odległości ok. 1,8 km od zabudowy mieszkaniowej, 

w otoczeniu lasów. Dlatego też nie należy spodziewać się znaczących negatywnych 

oddziaływań na ludzi w zakresie uciążliwości zapachowych.  

Biorąc pod uwagę powyższe wybrany przez wnioskodawcę wariant nie będzie wywierał 

negatywnego wpływu na ludzi. 

6.1.2 Oddziaływanie na faunę, florę 

Planowane przedsięwzięcie nie będzie negatywnie oddziaływać na rośliny i zwierzęta. 

Teren działki porośnięty jest roślinnością trawiastą i krzaczastą. Planowana inwestycja nie 

będzie wymagała ich wycinki drzew.  

W obszarze planowanej inwestycji nie występują żadne cenne przyrodniczo zbiorowiska 

roślinne ani ostoje zwierząt. 

Ewentualnego negatywnego oddziaływania na faunę można by spodziewać się w 

przypadku ucieczki zwierząt z klatek. Norki mogłyby zagrażać zwierzętom, które 

stanowiłyby ich potencjalne pożywienie. Wyklucza się jednak możliwości ucieczki zwierząt 

z terenu fermy ze względu na odpowiednio przystosowane klatki oraz betonowe 

ogrodzenie wysokości 2 m, zabezpieczone dodatkowo ogrodzeniem elektrycznym 

(„pastuchem”).    

6.1.3 Oddziaływanie na wody  

Oddziaływanie wybranego wariantu na wodę rozpatrywać należy w ujęciu zarówno 

ilościowym jak i jakościowym.  

Przedsięwzięcie wymaga zapewnienia wody na cele socjalno-bytowe oraz 

technologiczne.  

Woda do celów socjalnych i technologicznych pochodzić będzie z własnej studni o 

wydajności 5m3/dobę i głębokości do 30m. Użytkowanie studni o takich parametrach nie 
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wymaga uzyskania pozwolenia wodno prawnego. Instalacja wodociągowa ze studni 

doprowadzana będzie do budynku socjalno-gospodarczego oraz do zbiornika 

buforowego, skąd rozprowadzana będzie do wszystkich pawilonów z klatkami za pomocą 

węży lub rur z PCV poprowadzonych w gruncie lub na powierzchni, w zależności od 

potrzeb.     

Pracownicy fermy będą korzystać z węzła sanitarnego znajdującego się w budynku 

socjalno-gospodarczym. 

Zapotrzebowanie na wodę na cele socjalno-bytowe wynosić będzie maksymalnie ok. 

1050 dm3/dobę (przyjmując zużycie wody na jednego pracownika – 60 dm3/d (liczba 

pracowników – 15), Ilość wody do mycia posadzek – 1,5 dm3/m2 (powierzchnia posadzek 

ok. 100 m2).  

Przedsięwzięcie wymaga poboru wody na cele technologiczne do pojenia zwierząt.  

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

określenia przeciętnych norm zużycia wody (Dz.U. 2002 nr 8 poz. 70) ilość wody przy 

fermach wielkotowarowych na jedno zwierzę wynosi 8dm3/j.o.dobę – 0,24m3/miesiąc. Dla 

niniejszego opracowania przyjęto jednak normy wynikające z tzw. „dobrej praktyki 

hodowlanej”. Obliczone średniodobowe zapotrzebowanie na wodę na cele technologiczne 

(pojenie zwierząt) dla planowanej fermy wynosi ok. 1,284 m3/dobę. Wartość tę obliczono 

w oparciu o informacje na temat cyklu hodowlanego zwierząt (od grudnia do kwietnia na 

fermie znajdują się jedynie samice, w pozostałych miesiącach – matki z młodymi oraz 

samce.  

Średniodobowe zużycie wody na cele socjalno-bytowe oraz technologiczne wynosić 

będzie ok. 2,334 m3/dobę.  

 

Na etapie eksploatacji powstawać będą ścieki socjalno-bytowe w ilości ok. 1,05 m3/dobę. 

Ścieki odprowadzane będą kanalizacją sanitarną do zainstalowanego zbiornika 

bezodpływowego o poj. 20 m3, wykonanego z tworzywa sztucznego. Ścieki socjalno-

bytowe odbierane będą przez firmę posiadającą zezwolenia w zakresie transportu i 

oczyszczania ścieków z częstotliwością zależną od zapotrzebowania.  

Na etapie eksploatacji przedsięwzięcia powstawać będą wody opadowe z zadaszenia 

pawilonów, z dachu budynku socjalno-gospodarczego oraz utwardzonych nawierzchni. 

Wody opadowe nie będą wymagać podczyszczania i odprowadzane będą bezpośrednio 

do gruntu.  

Potencjalnym zagrożeniem dla wód podziemnych i powierzchniowych mogą być odcieki z 

obornika powstające w wyniku opadów deszczu. Oddziaływanie to będzie znikome, gdyż 

odchody zwierzęce gromadzone będą czasowo pod zadaszonymi klatkami na podłożu 

izolowanym folią, przekładane okresowo słomą, będą zabezpieczone przed wodami 

opadowymi. Następnie obornik będzie pryzmowany przez ok. 6 miesięcy na polu, na 

obszarze zabezpieczonym folią izolacyjną, która zapobiegnie przesiąkaniu odcieków do 

gruntu. 

Przedsięwzięcie potencjalnie może być źródłem zanieczyszczenia wód podziemnych w 

wyniku wycieku substancji ropopochodnych z pojazdów poruszających się po terenie 

hodowli.  
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Prawdopodobieństwo wystąpienia tego oddziaływania jest jednak niewielkie, gdyż 

samochody osobowe oraz samochody ciężarowe dowożące karmę, odbierające norki po 

uboju dwa razy do roku oraz samochód odbierający ścieki socjalno-bytowe poruszać się 

będą jedynie po placu manewrowym. Na teren pawilonów wjeżdżać będą codziennie 

jedynie karmiarki. Pojazdy poruszać się będą po utwardzonych ścieżkach. Dwa razy do 

roku przez teren fermy utwardzonym ciągiem komunikacyjnym przyjeżdżać będzie 

samochód ciężarowy lub ciągnik, wywożący zgromadzony na pryźmie obornik.  

Biorąc pod uwagę, że pojazdy będą poruszać się po terenie fermy z niewielką 

częstotliwością i jeździć będą po utwardzonych nawierzchniach oraz to, że zachowane 

zostaną wszelkie środki zapobiegające wyciekowi substancji ropopochodnych z pojazdów 

wyklucza się możliwość wystąpienia negatywnych oddziaływań na jakość wód 

powierzchniowych i podziemnych.  

Planowana hodowla nie będzie mieć negatywnego wpływu na wody powierzchniowe i 

podziemne ze względu na prawidłowy sposób gospodarowania ściekami, odpadami oraz 

obornikiem (zabezpieczenie terenu pod klatkami i pryzmą obornikową odpowiednią folią 

izolacyjną).   

6.1.4 Oddziaływanie na powietrze 

Oddziaływanie planowanego przedsięwzięcia na powietrze związane będzie z emisją 

zanieczyszczeń związanych ze spalaniem paliw w silnikach samochodów osobowych 

pracowników, samochodów ciężarowych dostarczających karmę oraz transportujących 

norki po uboju do fermy w Gwoździanach, gdzie odbywa się ich skórowanie.   

Źródłem emisji zanieczyszczeń do powietrza będzie również instalacja grzewcza budynku 

socjalno-gospodarczego (kocioł 3KW na trociny lub miał). 

Przeprowadzona w rozdz. 7.3 analiza wpływu przedsięwzięcia na jakość powietrza 

atmosferycznego potwierdza, że nie zostaną przekroczone normy jakości powietrza i 

zasięg oddziaływania inwestycji ograniczy się do terenu objętego przedsięwzięciem.    

6.1.5 Oddziaływanie na powierzchnię Ziemi 

Planowane przedsięwzięcie nie będzie miało wpływu na powierzchnię ziemi.  

W ramach przedsięwzięcia przewiduje się wykonanie prac ziemnych w zakresie kotwienia 

pawilonów hodowlanych, budowy budynku socjalno-gospodarczego posadowionego na 

fundamentach oraz utwardzania placu manewrowego w okolicach budynku 

gospodarczego i ciągów komunikacyjnych miedzy pawilonami za pomocą żwiru/płyt 

betonowych.  

Pozostała z prowadzenia wykopów masa ziemna zostanie wykorzystana do utwardzenia 

ciągów komunikacyjnych lub rozprowadzona równomiernie na pozostałym obszarze.  

Ścieki socjalno-bytowe gromadzone będą w szczelnym zbiorniku bezodpływowym z 

tworzywa sztucznego o poj. 20 m3.  

Odchody zwierzęce gromadzone będą czasowo pod zadaszonymi klatkami na podłożu 

izolowanym folią, gdzie okresowo będą przekładane warstwami słomy. Następnie obornik 

będzie pryzmowany przez ok. 6 miesięcy na polu, na obszarze zabezpieczonym folią 

izolacyjną.  
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Biorąc pod uwagę powyższe nie przewiduje się możliwości wystąpienia negatywnych 

oddziaływań na stan powierzchni ziemi i jakość gleb.   

Realizacja planowanego przedsięwzięcia nie spowoduje wystąpienia ruchów masowych. 

Planowana inwestycja nie wpłynie w jakikolwiek sposób na klimat. 

Przedsięwzięcie realizowane będzie na terenie rolnym w otoczeniu lasów, w odległości 

ok. 1,8 km od zabudowy mieszkaniowej. Jego oddziaływanie ograniczy się jedynie do 

terenu objętego inwestycją i nie będzie wpływać negatywnie na warunki krajobrazowego 

obszaru.  

6.1.6 Oddziaływanie na dobra materialne 

W ramach przedsięwzięcia nie planuje się rozbiórki żadnych zabudowań. Najbliższa 

zabudowa znajduje się w odległości ok. 1,8 km od planowanej hodowli. Można więc 

stwierdzić, że realizacja wybranego wariantu nie będzie wywierać negatywnego wpływu 

na żadne dobra materialne.  

6.1.7 Oddziaływanie na zabytki i krajobraz kulturowy  

Wybrany przez wnioskodawcę wariant nie będzie oddziaływał na zabytki i krajobraz 

kulturowy, z uwagi na brak takich obiektów w najbliższej okolicy. 

6.2 Postępowanie w przypadku poważnej awarii przemysłowej 

Z uwagi na zakres i specyfikę planowanej działalności planowana inwestycja nie będzie 

stwarzać zagrożenia wystąpienia poważnej awarii. 

6.3 Oddziaływania skumulowane 

Nie przewiduje się wystąpienia oddziaływań skumulowanych przedsięwzięcia. 

6.4 Oddziaływania transgraniczne  

Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest w Rędzinie, gmina Dobrodzień, woj. 

opolskie w odległości ok. 85 km od granicy kraju. Ze względu na znaczącą odległość od 

granic Państwa oraz na niewielką skalę przedsięwzięcia nie będzie ono źródłem 

transgranicznych oddziaływań.  

6.5 Analiza możliwych konfliktów społecznych 

Planowana hodowla lokalizowana jest na terenie rolniczym, otoczonym z każdej strony 

lasami, z dala od zabudowy mieszkaniowej (najbliższa w odległości 1,8 km). W 

bezpośrednim sąsiedztwie brak jest budynków użyteczności publicznej i terenów 

rekreacyjnych. Ferma może być źródłem uciążliwości zapachowych, jednak lasy 

otaczające fermę będą stanowić doskonałą barierę dla ewentualnych odorów. Ponadto 

uruchomienie nowej hodowli w gminie Dobrodzień będzie wiązało się z utworzeniem 

nowych miejsc pracy. W związku z tym nie przewiduje się możliwości wystąpienia 

jakichkolwiek konfliktów społecznych.  
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7 Charakter i identyfikacja oddziaływań wybranego wariantu 

wynikających z istnienia przedsięwzięcia, wykorzystywania 

zasobów środowiska, emisji oraz opis sposobów 

prognozowania zastosowanych przez wnioskodawcę 

Na etapie eksploatacji hodowli wystąpią uciążliwości związane z emisją gazów i pyłów do 

powietrza, hałasu do środowiska, wód i ścieków opadowych i ścieków bytowych oraz 

odpadów. 

Wprowadzanie zanieczyszczeń do powietrza związane będzie z emisją spalin pojazdów 

poruszających się na terenie hodowli (z silników samochodów pracowników fermy, 

samochodów ciężarowych dostarczających karmę i transportujących norki po uboju oraz z 

silników karmiarek o napędzie spalinowym 30 KM).  

Źródłem emisji hałasu będą pojazdy samochodowe oraz dźwięki wydawane przez norki. 

W czasie działalności, woda wykorzystana będzie na cele socjalno – bytowe i 

technologiczne, a ścieki socjalno-bytowe odprowadzone będą do zbiornika 

bezodpływowego.   

7.1 Wpływ na środowisko wodno-gruntowe 

Planowane przedsięwzięcie oddziaływać będzie na środowisko gruntowo-wodne w 

wyniku: 

 poboru i zużycia wody dla celów socjalnych i technologicznych; 

 powstawania ścieków socjalnych, 

 powstawania wód opadowych. 

Kwestie dotyczące zaopatrywania terenu hodowli w wodę opisane zostały w rozdziale  

6.1.3 niniejszego operatu.  

Planowana hodowla nie będzie źródłem ścieków technologicznych.  

Ścieki technologiczne powstają jedynie w procesie produkcji karmy dla norek. Karma nie 

będzie jednak produkowana na terenie przedmiotowej hodowli, ale na fermie w 

Gwoździanach przy ul Topolowej. Inwestor posiada dla tego obiektu pozwolenie wodno 

prawne na odprowadzenie ścieków przemysłowych do kanalizacji obcego podmiotu 

wydane przez Marszałka Województwa Małopolskiego, Decyzja znak: SR-

IV.7322.1.11.2013.JG ważna do 13 marca 2017 roku. 

 

Powstające ścieki sanitarne z terenu inwestycji odprowadzane są do zbiornika 

bezodpływowego z tworzywa sztucznego o poj. 20 m3. Ścieki te odbierane będą przez 

firmę posiadającą odpowiednie zezwolenia w zakresie transportu i oczyszczania ścieków.  

Ilość powstających ścieków sanitarnych obliczono na podstawie przyjętej ilości 

zużywanej– maksymalnie 0,9 m3/dobę – na cele socjalno-bytowe oraz maksymalnie ok. 

1,5 m3/dobę – do mycia posadzek w budynku socjalno-gospodarczym.  

W związku z tym przewidywana maksymalna ilość powstających ścieków socjalno-

bytowych wynosić będzie ok. 1,05 m3/dobę.  

Zbiornik na ścieki będzie opróżniany z częstotliwością w zależności od zapotrzebowania.   
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Na terenie przedmiotowej inwestycji powstawać będą wody opadowe z powierzchni 

zainwestowania technicznego.  

Brak jest tutaj kanalizacji deszczowej. Ze względu na lokalizację inwestycji na terenie 

rolniczym nie ma możliwości przyłączenia terenu inwestycji do jakiejkolwiek sieci 

kanalizacji deszczowej. Wody opadowe z dachu pawilonów oraz z powierzchni 

utwardzonych spływać będą powierzchniowo wsiąkając w głąb gruntu. Należy jednak 

zwrócić uwagę, że wody opadowe z dachu traktowane są jako wody czyste, nie 

wymagające stosowania urządzeń podczyszczających. Wody opadowe z powierzchni 

utwardzonych nie będą zawierały zanieczyszczeń, które nie pozwalałby odprowadzać ich 

do gruntu.  

Wody opadowe z dachu pawilonów   

Do obliczeń ilości wód opadowych z dachów pawilonów przyjęto łączną powierzchnię 

dachów – 26775 m2.  

Średni spływ wód deszczowych z powierzchni dachów obliczono wg wzoru: 

Qśr = H x f x F [m3/rok] 

gdzie: 

Q – średni spływ wód deszczowych; 

H – średni opad roczny; 

H = 700 mm = 0,7 m; 

f – współczynnik spływu powierzchniowego = 0,9; 

F – powierzchnia odwadniana = 26775 m
2
 

Średni spływ wód deszczowych wyniesie: 

— z dachów pawilonów Qśr = 16868,25 m3/rok 

Wody opadowe z terenów utwardzonych  

Do obliczeń ilości wód deszczowych z terenów utwardzonych przyjęto powierzchnię 

utwardzoną placu manewrowego i ciągów komunikacyjnych z wyłączeniem utwardzonych 

ciągów komunikacyjnych wewnątrz pawilonów, które są zadaszone.  

Łączna powierzchnia utwardzonych ciągów komunikacyjnych wziętych pod uwagę wynosi 

6260 m2.  

Maksymalny spływ wód deszczowych z terenów utwardzonych obliczono wg wzoru: 

Q = q x f x F [dm
3
/s] 

gdzie: 

Q – maksymalny spływ wód deszczowych; 

f – współczynnik spływu powierzchniowego zależny od gęstości zabudowy i szczelności pokrycia 

powierzchni zlewni; 

drogi i place utwardzone f = 0,8 

q – natężenie deszczu [dm
3
/s ha]; 
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maksymalne dla deszczu o czasie trwania 15 minut i prawdopodobieństwie występowania p=20% 

q=131 dm
3
/s ha 

F – powierzchnia odwadniana [ha]; 

tereny utwardzone: ≈ 0,6260 ha 

Obliczona maksymalna ilość ścieków deszczowych odprowadzanych z terenu planowanej 

inwestycji będzie wynosiła: 

— z utwardzonych ciągów komunikacyjnych, placu manewrowego Qp= 65,60 dm
3
/s. 

Z powyższych obliczeń wynika, że mniej więcej raz na pięć lat w czasie nawalnego 

deszczu z powierzchni planowanej inwestycji odprowadzanych będzie 65,60 dm
3
/s wód 

deszczowych. 

Średni spływ wód deszczowych obliczono wg wzoru: 

Qśr = H x f x F [m3/rok] 

gdzie: 

Q – średni spływ wód deszczowych; 

H – średni opad roczny; 

H = 700 mm = 0,7 m; 

f – współczynnik spływu powierzchniowego = 0,8; 

F – powierzchnia odwadniana = 6260 m
2
 

Średni spływ wód deszczowych wyniesie: 

— z utwardzonych ciągów komunikacyjnych, placu manewrowego Qśr = 3505,6 m3/rok 

7.2 Gospodarka odpadami 

Odpady powstające na etapie realizacji przedsięwzięcia 

Na etapie realizacji przedsięwzięcia będą powstawać odpady klasyfikowane zgodnie z 

rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 roku do następujących 

grup: 

Tabela 1 Odpady powstające na etapie realizacji przedsięwzięcia 

Kod odpadu Nazwa odpadu 

15 01 01 Opakowania z papieru i tektury  

15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych 

15 01 04 Opakowania z metali 

15 01 05 Opakowania wielomateriałowe 

15 02 03 Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania 

ochronne inne niż wymienione w 15 02 02 

20 03 01 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 

17 01 01 Odpady z betonu  

17 02 01  Drewno 

17 04 05 Żelazo i stal 
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Odpady te będą zbierane selektywnie i przekazywane firmom, które posiadają zezwolenia 

na transport, zbieranie i przetwarzanie odpadów.   

 

W wyniku prowadzenia hodowli powstawać będą odpady klasyfikowane zgodnie z 

rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 roku do następujących 

grup: 

 

Tabela 2 Odpady powstające na etapie eksploatacji przedsięwzięcia 

Kod odpadu Nazwa odpadu 

02 01 10 Odpady metalowe 

15 01 01 Opakowania z papieru i tektury  

15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych 

15 01 04 Opakowania z metali 

15 02 03 Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania 

ochronne inne niż wymienione w 15 02 02 

16 01 03  Zużyte opony 

16 01 07  Filtry olejowe 

20 03 01 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 

16 02 13 *  Urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 

16 02 12  

Odpady te będą zbierane selektywnie i przekazywane firmom, które posiadają zezwolenia 

na transport, zbieranie i przetwarzanie, utylizację odpadów.   

 

Zgodnie z art. 66 ust. 1 Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. „posiadacz odpadów jest 

zobowiązany do prowadzenia na bieżąco ich ilościowej i jakościowej ewidencji zgodnie z 

katalogiem odpadów określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 4 ust. 3, 

zwanej dalej „ewidencją odpadów”. 

Zgodnie z art. 67 ust. 1 „ewidencję odpadów prowadzi się z zastosowaniem 

następujących dokumentów: 

1) w przypadku posiadaczy odpadów: 

a) karty przekazania odpadów 

b) karty ewidencji odpadów 

W związku z tym Inwestor jako posiadacz odpadów będzie zobowiązany do prowadzenia 

jakościowej i ilościowej ewidencji odpadów.  

Uproszczona ewidencja odpadów 

Inwestor będzie zobowiązany również do prowadzenia uproszczonej ewidencji 

wytwarzanych, w wyniku prowadzenia działalności odpadów z zastosowaniem jedynie 

karty przekazania odpadów na podstawie art. 71 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o 

odpadach, zgodnie z którym: uproszczoną ewidencję odpadów z zastosowaniem jedynie 

karty przekazania odpadów prowadzą: 
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1) podmioty, które: 

a) wytwarzają odpady niebezpieczne w ilości do 100 kilogramów rocznie, 

b) wytwarzają odpady inne niż niebezpieczne, niebędące odpadami komunalnymi, w ilości 

do 5 ton rocznie; 

 

Zgodnie z art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. Inwestor zobowiązany będzie do 

przechowywania dokumentów ewidencji odpadów przez okres 5 lat, licząc od końca roku 

kalendarzowego, w którym sporządzono te dokumenty.  

 

Roczne sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i gospodarowaniu odpadami 

Inwestor zobowiązany będzie także do sporządzenia rocznego sprawozdania o 

wytwarzanych odpadach i gospodarowaniu odpadami, na podstawie art. 75. ust. 1, 

zgodnie z którym „roczne sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu 

odpadami sporządza: 

1) wytwórca obowiązany do prowadzenia ewidencji odpadów; 

2) prowadzący działalność polegającą na gospodarowaniu odpadami, z wyłączeniem 

prowadzącego odbieranie odpadów komunalnych, w zakresie: 

a) zbierania odpadów, 

b) przetwarzania odpadów 

– obowiązany do prowadzenia ewidencji odpadów”. 

Sprawozdanie to zgodnie z art. 76. 1. Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach 

Inwestor zobowiązany będzie złożyć do dnia 15 marca za poprzedni rok kalendarzowy 

marszałkowi województwa właściwemu ze względu na: 

2) miejsce wytwarzania, zbierania lub przetwarzania odpadów – w przypadku 

sprawozdania o wytwarzanych odpadach i gospodarowaniu odpadami. 

Wzory formularzy sprawozdań określone zostaną przez Ministra właściwego do spraw 

środowiska w drodze rozporządzenia (art. 76 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.) 

 

W wyniku prowadzenia hodowli powstawać będzie odpadowa tkanka zwierzęca - tusze, 

zwierzęta padłe oraz obornik. Jednak zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. 

dla:   

6) biomasy w postaci: 

a) odchodów podlegających przepisom rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

(WE) nr 1069/2009 z dnia 21 października 2009 r. określającego przepisy sanitarne 

dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do 

spożycia przez ludzi, i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 (rozporządzenie 

o produktach ubocznych pochodzenia zwierzęcego) (Dz. Urz. UE L 300 z 14.11.2009, str. 

1, z późn. zm.).  

9) produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, w tym produktów przetworzonych, 

objętych rozporządzeniem (WE) nr 1069/2009, z wyjątkiem tych, które są odpadami 
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przewidzianymi do składowania na składowisku odpadów albo do przekształcania 

termicznego lub do wykorzystania w zakładzie produkującym biogaz lub w kompostowni, 

zgodnie z tym rozporządzeniem; 

10) zwłok zwierząt, które poniosły śmierć w inny sposób niż przez ubój, w tym zwierząt 

uśmierconych w celu wyeliminowania chorób epizootycznych, i które są unieszkodliwiane 

zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1069/2009   

nie stosuje jest przepisów ww. ustawy.  

Nie należy zatem tych produktów traktować jako odpady.  

 

Wedle Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (we) nr 1069/2009 z dnia 21 

października 2009 r. grupy te traktowane są jako produkty uboczne pochodzące z 

produkcji zwierzęcej.  

Zgodnie z art. 8 ww. rozporządzenia zwierzęta padłe traktowane są jako produkt uboczny 

pochodzenia zwierzęcego - materiał kategorii 1 „a) całe zwierzęta i ich wszystkie części, 

włącznie ze skórami i skórkami”  

Zgodnie z art. 10 ww. rozporządzenia odpadowa tkanka zwierzęca – tusze norek 

stanowią materiał kategorii 3 pochodzenia zwierzęcego  

b) tusze i następujące części pochodzące albo ze zwierząt, które zostały poddane 

ubojowi w rzeźni i zostały uznane za nadające się do uboju w celu spożycia przez ludzi w 

następstwie kontroli przedubojowej, albo całe zwierzęta i ich następujące części 

pochodzące ze zwierząt łownych zabitych z przeznaczeniem do spożycia przez ludzi 

zgodnie z przepisami wspólnotowymi: 

(i) tusze lub całe zwierzęta i ich części odrzucone jako nienadające się do spożycia 

przez ludzi zgodnie z przepisami wspólnotowymi, lecz które nie wykazują żadnych 

objawów choroby przenoszonej na ludzi lub zwierzęta; 

 (iii) skóry i skórki, łącznie ze skrawkami i obrzynkami, rogi i stopy, łącznie z 

paliczkami oraz kośćmi nadgarstka i śródręcza, kośćmi stopy i śródstopia: 

Zgodnie z art. 9 a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (we) nr 1069/2009 z 

dnia 21 października 2009 r. obornik traktowany jest jako produkt uboczny pochodzenia 

zwierzęcego - materiał kategorii 2. 

 

Sposób postępowania z produktami ubocznymi pochodzenia zwierzęcego  

 

Materiał kategorii 1 zgodnie z art. 13 rozporządzenia 1069/2009 może być  

a) usuwany jako odpady w drodze spalania: 

(i) bezpośrednio, bez uprzedniego przetwarzania; lub 

(ii) po przetworzeniu, w drodze sterylizacji ciśnieniowej, jeśli właściwy organ tego 

wymaga, i trwałego oznaczenia materiału wynikowego.  

Inwestor będzie przekazywał padłe zwierzęta firmie posiadającej odpowiednie zezwolenia 

w zakresie utylizacji tego typu produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego.  
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Zgodnie z art. 13 ww. Rozporządzenia materiał kategorii 2 może być: 

e) jest kompostowany lub przekształcany w biogaz: 

(i) w następstwie przetworzenia w drodze sterylizacji ciśnieniowej i trwałego 

oznaczenia materiału wynikowego; lub 

(ii) w następstwie przetworzenia lub bez przetworzenia, w przypadku obornika, 

przewodu pokarmowego i jego treści, mleka, produktów na bazie mleka i siary, jaj 

i produktów jajecznych, jeżeli właściwy organ uznał, że nie stwarzają one ryzyka 

dla rozprzestrzeniania poważnej choroby zakaźnej; 

f) jest stosowany w glebie bez uprzedniego przetworzenia, w przypadku obornika, treści z 

przewodu pokarmowego oddzielonej od przewodu pokarmowego, mleka, produktów na 

bazie mleka i siary, jeżeli właściwy organ uznał, że nie stwarzają one ryzyka dla 

rozprzestrzeniania poważnej choroby zakaźnej.  

Inwestor planuje gromadzić obornik na pryźmie obornikowej izolowanej od gruntu folią, o 

powierzchni ok. 400 m2 przez okres 6 miesięcy, a następnie wykorzystywać go rolniczo 

lub przekazywać do mającej powstać w pobliżu biogazowi.  

 

Materiał kategorii 3 (tusze zwierzęce) zgodnie z art. 14 ww. rozporządzenia może być:  

a) w następstwie wcześniejszego przetworzenia lub bez przetworzenia, jest usuwany jako 

odpady w drodze spalania; 

b) jest utylizowany lub usuwany w drodze współspalania, w następstwie wcześniejszego 

przetworzenia lub bez przetworzenia, jeżeli materiał kategorii 3 jest odpadem; 

d) jest przetwarzany, z wyjątkiem przypadku, w którym materiał kategorii 3 uległ zmianie 

w wyniku rozkładu lub zepsucia, tak że produkt ten stanowi niedopuszczalne zagrożenie 

dla zdrowia ludzi i zwierząt, i stosowany: 

(i) do produkcji paszy do skarmiania zwierząt gospodarskich innych niż zwierzęta 

futerkowe, które ma być wprowadzane do obrotu zgodnie z art. 31, z wyjątkiem 

przypadków materiału, o którym mowa w art. 10 lit. n), o) i p); 

(ii) do produkcji paszy dla zwierząt futerkowych, wprowadzanej do obrotu zgodnie 

z art. 36; 

(iii) do produkcji karmy dla zwierząt domowych, wprowadzanej do obrotu zgodnie z 

art. 35; lub 

(iv) do produkcji nawozów organicznych lub polepszaczy gleby, które mają być 

wprowadzone do obrotu zgodnie z art. 32; 

e) jest stosowany do produkcji surowej karmy dla zwierząt domowych, wprowadzanej do 

obrotu zgodnie z art. 35. 

Inwestor będzie przekazywał materiał kategorii 3 pochodzenia zwierzęcego firmom 

posiadającym odpowiednie zezwolenia w zakresie przetwarzania lub utylizacji tego typu 

produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego.  
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7.3 Oddziaływanie projektowanej inwestycji na powietrze atmosferyczne 

7.3.1 Analiza i określenie warunków meteorologicznych przyjętych do obliczeń 

7.3.1.1 Kierunki i prędkości wiatrów 

Dla analizowanego obiektu przyjęto jako reprezentatywną różę wiatrów (stacji IMGW 

w Opolu). Stanowi ona integralną część pakietu programu Operat 2000, użytą w części 

obliczeniowej. Określa również statystykę występowania poszczególnych stanów 

równowagi atmosfery w poszczególnych sytuacjach meteorologicznych. 

7.3.1.2 Stany równowagi atmosfery 

Stan równowagi atmosfery opisuje pionowe ruchy powietrza. Parametr stanu równowagi 

jest kombinacją czynników: termicznego i dynamicznego tzn. gradientu temperatury 

i prędkości wiatru. Wyróżnia się 6 stanów równowagi atmosfery: silnie chwiejna, chwiejna, 

lekko chwiejna, obojętna, lekko stała, stała. Stan stały równowagi atmosfery 

charakteryzuje się znaczną ilością cisz (około 50%). Stwarza to niekorzystne warunki 

rozprzestrzeniania zanieczyszczeń co prowadzi do występowania dużych stężeń 

zanieczyszczeń w tym stanie. Również niekorzystne warunki rozprzestrzeniania stwierdza 

się w stanach 1 i 2 (równowaga silnie chwiejna i chwiejna), kiedy występują znaczne 

nieuporządkowane ruchy pionowe powietrza. Najkorzystniejszy rozkład zanieczyszczeń 

występuje w 4 stanie równowagi atmosfery (równowaga obojętna). Znaczny udział 

wiatrów o dużych prędkościach i stosunkowo niewielkie ruchy pionowe powietrza 

powodują rozproszenie zanieczyszczeń w dużych odległościach od emitorów, a tym 

samym zmniejszenie stężeń. Stany równowagi atmosfery, analizowano w oparciu o dane 

Stacji IMGW w Opolu. Wyróżnia się 6 stanów równowagi atmosfery i odpowiadających im 36 

spotykanych w atmosferze kombinacji stanów równowagi i prędkości. 

Tabela 3 Kombinacje sytuacji meteorologicznych - stanów równowagi atmosfery i prędkości wiatrów 

Nazwa stanu równowagi 
Numer stanu 

równowagi 
Zakres prędkości wiatru „ua”[ m/s ] 

silnie chwiejna 1 1 - 3 

Chwiejna 2 1 - 5 

lekko chwiejna 3 1 - 8 

Obojętna 4  1 - 11 

lekko stała 5 1 - 5 

Stała 6 1 - 4 

Tabela 4 Róża wiatrów - stacja meteorologiczna Opole 

Prędk. Syt. Kierunki wiatru  

wiatru met. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 1    31     14     10     23     37     37     23     23     16     29     31     14  

1 2    73     60     58     72    151    167    107     81     97    112    119     66  

1 3    90     97     99    141    227    257    149    105    131    161    172     88  
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1 4   174    181    191    206    316    343    232    188    237    234    243    114  

1 5    28     24     14     27     65     75     54     52     31     24     31     15  

1 6   115    142    164    283    393    374    199    103    131    120     84     76  

2 1     3      5      5      7     12     20     13      9      6      8      7      4  

2 2    51     44     41     39     78    130     80     82    106    126    100     50  

2 3    80     78     73     84    151    193    140    114    148    185    153     75  

2 4   129    104    103    149    200    316    257    234    283    301    227    127  

2 5    15     16     15     24     36     79     50     50     58     31     22     13  

2 6    66     88    101    167    284    393    182    117    137     84     60     56  

3 1     0      0      0      0      3      6      0      0      0      0      0      1  

3 2    29     38     33     33     74    120     61     34     62     78     56     45  

3 3    55     64     44     53     87    136    103    127    162    184    140     70  

3 4    82     94     56     78    126    252    165    207    296    293    181    111  

3 5    10      9     10     14     33     68     37     52     51     50     23     11  

3 6    18     21     41     59    133    195     79     44    101     76     29     18  

4 2    23     24     16     18     29     53     20     17     25     38     27     16  

4 3    48     54     34     31     94    133     78     87    147    208    108     45  

4 4    58     65     42     58     83    152    120    190    252    286    140     66  

4 5     6      4      6      9     22     34     19     21     37     23     10      1  

4 6     6      6     12     16     63     84     22     13     27     32     13      4  

5 2     1      3      3      1      4      4      2      0      0      1      0      0  

5 3    29     48     24     29     55    110     69     63     95    121     84     41  

5 4    47     54     29     30     79    136     87    166    233    280    127     57  

5 5     1      2      6     19     43     79     28     11     29     24      3      5  

6 3    20     25     12      7     11     25     15      7     28     39     14      8  

6 4    40     28     22     17     61    168     59    120    166    241     89     40  

7 3     3      2      0      1      4      9      2      1      3      8      0      2  

7 4    22     15     13      4     43    117     46     90    168    170     64     25  

8 3     0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0  
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8 4    12     14      6      2     17     77     42     36     92    103     34     12  

9 4     4      4      9      0     17     45     13     15     49     52     12      9  

10 4     2      4      4      1      1      8      3      7     29     42      9      4  

11 4     1      1      2      0      2      4      4      4     13     19      6      2  

 

 

Rysunek 5 Róża wiatrów Opole 

 

7.3.1.3 Inne parametry meteorologiczne 

Do innych parametrów meteorologicznych zalicza się częstość i wielkość opadów 

deszczu i śniegu, częstość występowania mgieł, ciśnienie atmosferyczne. Jako wielkości 

nie oddziaływujące na wykorzystany do obliczeń model rozprzestrzeniania Pasquille’a, nie 

podlegają one analizie w niniejszym opracowaniu. 

7.3.2 Dopuszczalne stężenia zanieczyszczeń w powietrzu na terenie objętym 

oddziaływaniem przedsięwzięcia- Aktualny stan zanieczyszczenia powietrza 

(tło zanieczyszczeń 

Zgodnie z zapisem pkt. 1.1 załącznika nr 3 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 

26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w 

powietrzu (Dz. U. Nr 16, poz. 87 z 2010 r.) tło substancji, dla których określone są 

dopuszczalne poziomy w powietrzu stanowi aktualny stan jakości powietrza określony 

przez właściwy inspektorat ochrony środowiska jako stężenie uśrednione dla roku. Dla 

pozostałych substancji tło uwzględnia się w wysokości 10% wartości odniesienia 

uśrednionej dla roku.  

Dla zanieczyszczeń przyjęto tło zgodnie z wynikami pomiarów określonych przez WIOŚ 

Opole - Wyniki pomiarów jakości powietrza 2012 dotyczącym aktualnego stanu 

zanieczyszczenia atmosfery dla powiatu oleskiego gmina Dobrodzień -ul. Piastowska. 

 

http://www.opole.pios.gov.pl/wms/Pliki/2013/Wyniki_pomiarow_jakosci_powietrza_2012.pdf
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Tabela 5 Poziomy dopuszczalne, wartości odniesienia i tło substancji w powietrzu  

Zanieczyszczenie Jednostka 

Poziomy dopuszczalne, wartości odniesienia  

i tło zanieczyszczeń 

D1 (godzina Da (rok) R (tło) 

Pył zawieszony PM10 μg/m
3
 280 40 4 

Pył zawieszony PM2,5 μg/m
3
 --- 20 2 

SO2 μg/m
3
 350 20 6,9 

NO2 μg/m
3
 200 40 19 

CO μg/m
3
 30.000 - - 

Amoniak μg/m
3 400 50 5 

 

W promieniu 50 wysokości najwyższego emitora brak jest obszarów parków narodowych 

oraz obszarów ochrony uzdrowiskowej. 

7.3.3 Źródła emisji substancji zanieczyszczających do powietrza 

Na terenie inwestycji będzie zachodzić emisja do powietrza w formie niezorganizowanej i 

zorganizowanej. Źródłami emisji będą: 

 projektowane pawilony dla chowu norek,  

 ruch komunikacyjny na terenie fermy, 

 instalacja grzewcza budynku socjalno-gospodarczego -kocioł 3KW opalany 

odpadami drewnianymi (trociny). 

7.3.3.1 Emisja z budynków inwentarskich 

W przedmiotowej fermie norek planuje się hodowlę norek opartą na 20 000 sztuk samic 

stada podstawowego. W ciągu roku wielkość produkcyjna obliczona średniorocznie 

wyniesie ok. 58 833 sztuk norek. Przewiduje się budowę 75 pawilonów (wiat) 

hodowlanych o szerokości 4,5 m, w tym 43 pawilony o długości maksymalnie do 90 m i 32 

pawilony o długości 65 m. 

 Do obliczeń przewidywanej emisji zanieczyszczeń pochodzących z utrzymania norek 

przyjęto wskaźniki emisji opracowane przez w EMEP/CORINAIR "Emission Inventory 

Guidebook. August 2007" Group 10. Table 4A. Default ammonia emission factors for 

manure management przytoczonego opracowania określa wskaźnik emisji amoniaku 

wynoszący 0,6 kg rocznie na 1 szt. zwierzęcia. W poniższej tabeli zestawiono obliczone 

wielkości emisji uwzględniające czas przebywania norek w budynkach inwentarskich w 

ciągu roku z podziałem na matki, samce oraz młode. 

Tabela 6 Wielkości emisji amoniaku z budynków inwentarskich na etapie eksploatacji inwestycji 

Liczba sztuk 

Czas przebywania zwierząt w 

budynkach inwentarskich w 

ciągu roku 

Maksymalna  

emisja 

[kg/h] 

wielkość rocznej 

emisji [Mg/rok] 

Matki 20 000 szt. 12 miesięcy 
1,64 

12,0 

Samce 4 000 szt. 4 miesiące (grudzień-marzec) 2,4 

SUMA 14,4 



 

 

ul. Dojazdowa 1 lok. 29, 42-202 Częstochowa  36/61 

Raport oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na utworzeniu hodowli norek o wielkości 147 DJP w 

miejscowości Rędzina, Gmina Dobrodzień  

Wartości są obliczane w odniesieniu do samic dorosłych; emisje młodych zwierząt są 
zawarte w podanych wartościach. 

7.3.3.2 Emisja zanieczyszczeń z środków transportu 

Na terenie przedsięwzięcia przewiduje się ruch pojazdów z silnikami spalinowymi: 

 5 samochodów osobowy pracowników – 1 raz dziennie,  

 1 samochód ciężarowy, dowożący karmę – 1 raz dziennie, 

 4 karmiarki z napędem spalinowym 30KM – 2 razy dziennie, 

 1 samochód ciężarowy transportujący uśpione norki do skórowania – 2 razy w 

roku, 

 1 samochód ciężarowy odbierający ścieki socjalno-bytowe – terminy wywozu w 

zależności od zapotrzebowania, 

 1 samochód ciężarowy lub ciągnik wywożący obornik – 2 razy do roku.  

Emisja powodowana będzie spalaniem paliw w silnikach spalinowych. 

Emisje zanieczyszczeń z transportu określono na podstawie wskaźników emisji ze 

spalania oleju napędowego (ON) w pojazdach ciężkich, opublikowanych w 

EMEP/CORINAIR "Emission Inventory Guidebook. August 2007" Group 7. Road 

Transport. oraz Group 8: Other mobile sources and machinery. 

Tabela 7 Wskaźniki emisji ze spalania oleju napędowego 

Wskaźniki emisji ze spalania ON w pojazdach ciężkich  

EMEP/CORINAIR „Emission Iventory Guidebook, August 2007” 

Wskaźnik emisji 

Samochody ciężarowe Samochody osobowe 

g/kg ON g/km/poj g/kg ON g/km/poj 

CO   6,73 1,41 100,02 6,04 

NO2 32,99 6,93 8,55 0,52 

Pył   0,86 0,18 0,02 0,0012 

SO2 (UE/2009)   0,10 0,02 0,10 0,006 

Gęstość paliwa 

Średnie zużycie paliwa 

Średnie zużycie paliwa 

0,840 kg/dm
3
 

25,0 dm
3
/100km 

21,0 kg/100km 

0,755 kg/dm
3
 

8,0 dm
3
/100km 

6,04 kg/100km 

 

Wskaźniki emisji ze spalania ON w  karmiarkach  

EMEP/CORINAIR „Emission Iventory Guidebook, August 2007” -Small combustion-

Agriculture/Forestry/Fishing - Off road vehicles and other machinery 

Wskaźnik emisji Pojazdy stosowane w rolnictwie 
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Wskaźniki emisji ze spalania ON w  karmiarkach  

EMEP/CORINAIR „Emission Iventory Guidebook, August 2007” -Small combustion-

Agriculture/Forestry/Fishing - Off road vehicles and other machinery 

Wskaźnik emisji Pojazdy stosowane w rolnictwie 

g/kg ON g/km/poj 

CO   16,0 0,4 

NO2 50,3 1,26 

Pył   3,93 0,098 

SO2 (UE/2009)   0,10 0,003 

Gęstość paliwa 

Średnie zużycie paliwa 

Średnie zużycie paliwa 

0,840 kg/dm
3
 

3,0 dm
3
/100km 

2,5 kg/100km 

 

Tabela 8 Ocena emisji z transportu pojazdami ciężarowymi - E-2 emitor liniowy 

E9 - Emitor liniowy 

Zakładane natężenie ruchu 
4 poj. ciężarowe./h – 246 poj./rok 

5 poj.osobowych/h  -1200 poj/rok 

Łączna droga przejazdu 1000 m (dojazd/powrót)  

Średnia prędkość przejazdu 10 km/h 

Łączny czas przejazdu 

24,6 h/rok poj ciężarowych 

120 h/rok poj osobowych 

 

Wyliczone emisje 

kg/h Mg/rok 

Nazwa substancji Oznaczenie numeryczne CAS 

Tlenek węgla 630-08-0 0,03584 0,000759486 

Dwutlenek azotu 10102-44-0 0,03032 0,000232878 

Pył PM10 - 0,000726 0,000004572 

Dwutlenek siarki 7446-09-5 0,00011 0,000001212 
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Tabela 9 Ocena emisji z transportu karmiarkami - E-3 emitor liniowy 

E9 - Emitor liniowy 

Zakładane natężenie ruchu 

4 poj. /h – 

 1920 poj./rok 

 

Łączna droga przejazdu 1250 m  

Średnia prędkość przejazdu 10 km/h 

Łączny czas przejazdu 240 h 

Wyliczone emisje 

kg/h Mg/rok 

Nazwa substancji Oznaczenie numeryczne CAS 

Tlenek węgla 630-08-0 0,002 0,00048 

Dwutlenek azotu 10102-44-0 0,0063 0,001512 

Pył PM10 - 0,00049 0,0001176 

Dwutlenek siarki 7446-09-5 0,000015 0,0000036 

7.3.3.3 Instalacje energetyczne 

Na terenie fermy zainstalowany będzie kocioł opalany trocinami o mocy 3 kW. Kocioł 

wykorzystywany będzie zarówno na potrzeby ciepłej wody użytkowej jak i centralnego 

ogrzewania. Na potrzeby określenia wielkości emisji przyjęto następujące założenia: 

 czas pracy kotła przyjęto następująco:  

 24h/24h * 147dni + 16h/24h * 105dni = 5.208h/rok; 

 zużycie paliwa: 4,5 Mg/rok 

 spaliny z kotła odprowadzane są grawitacyjnie zadaszonym emitorem o wysokości 

8,2 m i parametrach wylotu Ф150 mm.  

W tabelach poniżej przedstawiono parametry stosowanego paliwa oraz charakterystykę 

energetyczną kotłów.  

Tabela 10 Parametry paliwa 

Paliwo Wartość opałowa 

Odpady drewniane (trociny) 15 000 kJ/kg
 

Zawartość popiołu 1% 
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Wielkość emisji ze spalania paliw przyjęto na podstawie wskaźników zawartych  

w ”EMEP/CORINAIR Emission Inventory Guidebook - 2007 Table 8.2c Default emission 

factors for small size (single household scale, capacity <50 kWth) boilers. 

Tabela 11 Wskaźniki emisji dla spalanego paliwa 

Substancja Współczynnik emisji ze spalania trocin [g/GJ] 

  SO2   30,0 

  NO2 120,0 

CO 4000 

Pył PM10 475 

Pył PM 2,5 475 

Tabela 12 Emisja obliczeniowa - kocioł - emitor 4 

Emitor 1 - stalowy, pionowy, otwarty 

Wysokość 

Średnica u wylotu 

Prędkość wylotu spalin 

Temperatura spalin 

8,2 m 

0,150 m  

0.13 m/s 

449 K 

Źródła o sprawności 80 % Kocioł 3 kW 

Średni czas emisji 5.208 godzin/rok 

Zużycie trocin w roku  4,5Mg/rok 

Produkcja energii cieplnej w paliwie 67,5 [GJ/rok] 

Zanieczyszczenie Emisja  

Nazwa substancji 
Oznaczenie numeryczne 

CAS 
kg/h Mg/rok 

Dwutlenek siarki  7446-09-5 0,000389 0,002025 

Dwutlenek azotu 10102-44-0 0,001555 0,0081 

Tlenek węgla 630-08-0 0,051843 0,27 

PM10 - 0,006156 0,032063 

PM2,5 - 0,006156 0,032063 
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7.3.4 Obliczenia wpływu przedsięwzięcia na stan zanieczyszczenia powietrza  

Podstawą metodyki wyznaczania wpływu analizowanej fermy na stan zanieczyszczenia 

powietrza jest rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie 

wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 16, poz. 87 z 2010 

r.). 

7.3.4.1 Obliczenia wstępne 

Tło zanieczyszczeń 

Zagadnienie tła omówiono w poprzednim rozdziale Błąd! Nie można odnaleźć źródła 

odwołania. niniejszego opracowania. 

Położenie źródeł 

W modelu obliczeniowym położenie poszczególnych źródeł emisji ustalono w układzie 

współrzędnych XY, gdzie oś X skierowana jest w kierunku wschodnim, Y w kierunku 

północnym. Współrzędne emitorów przyjęte do obliczeń przedstawiono na wydruku 

obliczeniowym w załącznikach. 

Parametry techniczne źródeł 

Do parametrów technicznych źródeł, w myśl treści pkt 1.3 rozporządzenie Ministra 

Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych 

substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 16, poz. 87 z 2010 r.) zalicza się: 

 geometryczną wysokość emitora, liczona od poziomu terenu - h, 

 średnica wewnętrzna wylotu emitora - d, 

 prędkość gazów odlotowych na wylocie z emitora - v, 

 temperatura gazów odlotowych na wylocie z emitora - T. 

 

Charakterystykę techniczną emitorów sporządzono na podstawie informacji uzyskanych 

od inwestora. 

Tabela 13 Parametry emitorów 

Lp. Parametr 

Emitory 

Symbol Jedn. E1  E2; E3 E4 

1 Wysokość emitora H m 2 0,5 3,0 

2 Średnica wew. wylotu D m powierzchniowy 0,10 0,15 

3 Prędkość wylotu gazów V m/s 0,0 0,0 0,13 

4 Temp. gazów na wylocie tg 
o
K 293,0 333 449 

5 Zadaszenie - - nie nie nie 
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7.3.4.2 Prędkość i temperatura gazów odlotowych 

Prędkość gazów odlotowych na wylocie z emitora, przy stałej wartości powierzchni 

przekroju wylotu, jest wprost proporcjonalna do strumienia gazów odlotowych, 

wyprowadzanych tym emitorem do powietrza. Dla emitorów bocznych i zadaszonych 

wartość prędkości przyjmuje się 0 m/s zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra 

Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych 

substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 16, poz. 87). 

 

Wielkości prędkości i temperatury gazów odlotowych w wariantach pracy emitorów 

przedstawiono w tabeli powyżej. 

Parametry wyrzutu 

Wszystkie obliczenia wstępne obejmujące określenie: 

 parametru emitorów K, 

 wysokości pozornych punktów emisji H,  

 prędkości wiatru na wysokości wylotów emitorów,  

 średnią prędkość wiatru w warstwie od poziomu terenu do wysokości pozornych 

punktów emisji,  

 współczynników poziomej i pionowej dyfuzji atmosferycznej dla poszczególnych 36 

stanów meteorologicznych, 

 niezbędne do obliczenia stężeń zanieczyszczeń w powietrzu, dokonane zostały 

przy użyciu programu obliczania stanu zanieczyszczenia powietrza “OPERAT - 

2000”   

 

Analiza aerodynamicznej szorstkości terenu 

Wysokość najwyższego emitora wynosi 3,0 m. Za obszar oddziaływania obiektu na stan 

zanieczyszczenia powietrza przyjmuje się koło o promieniu 50-cio krotnej wysokości 

najwyższego emitora. Stąd obszar oddziaływania wyniesie: 50 x 3,0 m = 150 m. 

W analizie uwzględniono typy pokrycia terenu określone w załączniku do rozporządzenia 

Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla 

niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 16, poz. 87 z 2010 r.). 

Opis terenu przedstawiony we wstępnej części opracowania stanowi podstawę do 

wyznaczenia współczynnika szorstkości terenu oraz daje informację o rodzaju obiektów 

narażonych na oddziaływanie substancji zanieczyszczających wprowadzanych do 

powietrza podczas eksploatacji analizowanej fermy. 

W całym obszarze średni współczynnik szorstkości terenu równy jest z0 = 2,0.  
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7.3.4.3 Zakresy obliczeń stanu zanieczyszczenia powietrza 

Obliczenia stanu zanieczyszczenia powietrza przeprowadzono przy zastosowaniu 

programu komputerowego “OPERAT - 2000” firmy PROEKO. Wydruki przeprowadzonych 

obliczeń dołączono do niniejszego opracowania w załącznikach. 

Zakres skrócony 

Jeżeli z obliczeń wstępnych, spełnione są  następujące warunki:  

a) dla pojedynczego emitora lub zespołu emitorów, z których został utworzony emitor 

zastępczy:  

                                                             1mm D1,0S                                                                        

b) dla zespołu emitorów:  

                                                             1

e

mm D1,0S                                                                   

to na tym kończy się wymagane dla tego zakresu obliczenia. 
 
W poniższej tabeli przedstawiono klasyfikację grupy emitorów na podstawie sumy stężeń 

maksymalnych. 

Ilość emitorów podlegających klasyfikacji: 4  

Tabela 14 Klasyfikacja grupy emitorów na podstawie sumy stężeń maksymalnych 

Nazwa zanieczyszczenia Suma stężeń Stęż. dopuszcz. Obliczać stężenia Ocena 

   max. [µg/m
3
] D1 µg/m3 w sieci receptorów   

 dwutlenek siarki    8230.2   350  TAK  Smm > D1 

 pył zawieszony PM10   63969.9   280  TAK  Smm > D1 

 tlenek węgla    1.08E+06 30000  TAK  Smm > D1 

 amoniak     383.752 400  TAK  0.1*D1< Smm <D1 

 dwutlenek azotu   32215.6   200  TAK  Smm > D1 

 pył zawieszony PM2,5   63969.6   0  TAK  Smm > D1 

 

Dla wszystkich zanieczyszczeń  wymagane są dalsze obliczenia. 

Zabudowa mieszkalna 

Jeżeli w odległości od pojedynczego emitora lub któregoś z emitorów w zespole, 

mniejszej niż 10h, znajdują się wyższe niż parterowe budynki mieszkalne lub biurowe, a 

także budynki żłobków, przedszkoli, szkół, szpitali lub sanatoriów, to należy sprawdzić, 

czy budynki te nie są narażone na przekroczenia wartości odniesienia substancji w 
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powietrzu lub dopuszczalnych poziomów substancji w powietrzu. W tym celu należy 

obliczyć maksymalne stężenia substancji w powietrzu dla odpowiednich wysokości. Dla 

powyższej inwestycji w okolicy nie ma  zabudowy mieszkaniowej dlatego też nie 

wykonano obliczeń przy zabudowie mieszkaniowej.    

Zakres pełny obliczenia rozkładu stężeń zanieczyszczeń  

Do zakresu pełnego obliczeń zakwalifikowały się wszystkie analizowane substancje stąd 

dla powyższych substancji zanieczyszczających wykonano obliczenia w siatce receptorów 

o wymiarach: 

1400 x 2100 m; ze skokiem X = Y = 100 m, 

Obliczeń dokonano na poziomie terenu. 

Przyjętym okresem obliczeniowym w analizie jest okres roku.  

W siatce punktów recepcyjnych dokonuje się następujących rodzajów obliczeń: 

 rozkładów stężeń maksymalnych, 

 rozkładów stężeń średniorocznych zanieczyszczeń gazowych lub pyłu 

zawieszonego, 

 częstość przekraczania wartości odniesienia substancji w powietrzu lub 

dopuszczalnych poziomów substancji w powietrzu  

Wynikiem tych obliczeń są rozkłady przestrzenno-czasowe liczonych wielkości, które 

przedstawiane są w postaci tabelarycznej bądź map przestrzennych rozkładów tych 

wielkości. Do obliczeń rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w atmosferze w punktach 

receptorów siatki obliczeniowej posłużono się formułą Pasquille’a: 
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gdzie: 

δ z — współczynnik dyfuzji poziomej w warstwie od z = 0 do z = H 

δ z — współczynnik dyfuzji pionowej w warstwie od z = 0 do z = H 

 

gdzie:  

a, b — stałe zależne od stanów równowagi atmosfery  

Dla zespołu źródeł emisji wykonuje się obliczenia dla różnych kierunków wiatru 

o położeniach stopniowych różniących się co najwyżej o 2°. Przy poszukiwaniu 

najwyższego stężenia wybiera się największą wartość ze zbioru stężeń obliczonych dla 

wszystkich kierunków wiatru, prędkości wiatru i stanów równowagi po zsumowaniu Sxyz 

dla wszystkich emitorów przy rejestracji warunków jego występowania. Operację wyboru 

stężenia maksymalnego powtarza się dla każdego receptora w sieci obliczeniowej. 



 

 

ul. Dojazdowa 1 lok. 29, 42-202 Częstochowa  44/61 

Raport oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na utworzeniu hodowli norek o wielkości 147 DJP w 

miejscowości Rędzina, Gmina Dobrodzień  

W przypadku gdy stężenie spowodowane emisją substancji ze wszystkich emitorów  

zespołu przekracza wartość odniesienia lub dopuszczalny poziom  substancji  w  

powietrzu oblicza się częstość przekraczania  P(D1) 

P(D1)=N*100% 

Każdemu z obliczonych stężeń przyporządkowuje się częstość ich występowania N 

obliczoną wg wzoru: 

p

ij
LG

r
NN




 

Obliczenia imisyjnych stężeń średniorocznych przeprowadzone w siatce receptorów 

wykazały spełnienie normatywów w zakresie wszystkich analizowanych substancji 

zanieczyszczających. 

Wyniki obliczeń przedstawiono w formie wydruków wartości maksymalnych i średnich  

w załącznikach oraz w formie graficznej na rysunkach. 

7.3.5  Omówienie wyników 

Obliczenia przeprowadzone w siatce receptorów programem „OPERAT 2000”  

z uwzględnieniem statystyki występowania poszczególnych sytuacji meteorologicznych 

wykazały, iż analizowana ferma nie oddziałuje ponadnormatywnie na stan 

zanieczyszczenia powietrza w zakresie stężeń imisyjnych odniesionych do okresu 1 

godziny i okresu roku poza terenem, do którego Inwestor posiada tytuł prawny.  

Wyniki obliczeń na granicy terenu fermy przedstawiono w postaci wydruków 

zamieszczonych w załącznikach. Zestawienie zbiorcze wyników obliczeń wpływu obiektu 

na stan zanieczyszczenia powietrza w zakresie wszystkich zanieczyszczeń 

przedstawiono w załącznikach.  

Poniżej w tabelach zestawiono maksymalne, średnie oraz percentyl wartości stężeń 

zanieczyszczeń wraz z oceną słowną. 

Tabela 15 Zestawienie maksymalnych wartości stężeń amoniaku w sieci receptorów 

Parametr Wartość X Y kryt. kryt. kryt. 

    m m kier.w. pręd.w.   

 Stężenie maksymalne    µg/m3       2.235   700     800   6 1 SSE 

 Stęzenie średnioroczne µg/m3     61.6133   650     900   6 1 SSW 

 Częst. przekrocz. D1= 400 µg/m3, %     0.00 - - - - - 

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinowych amoniaku występuje w punkcie o 

współrzędnych X = 700 Y = 800 m i wynosi  2.235 µg/m3 . 

Nie stwierdzono żadnych przekroczeń stężeń jednogodzinowych. Częstość przekroczeń= 

0 %.  
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Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 

650 Y = 900 m , wynosi  61.6133 µg/m3 i przekracza wartość dyspozycyjną (Da-R)= 45 

µg/m3 na terenie zakładu. 

Tabela 16 Zestawienie maksymalnych wartości stężeń dwutlenku siarki w sieci receptorów 

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinowych dwutlenku siarki występuje w punkcie o 

współrzędnych X = 450 Y = 900 m i  wynosi 2.030 µg/m3  

Nie stwierdzono żadnych przekroczeń stężeń jednogodzinowych. Częstość przekroczeń= 

0 %.  

Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 

450 Y = 900 m , wynosi  0.0374 µg/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 

13.1 µg/m3.  

Tabela 17 Zestawienie maksymalnych wartości stężeń pyłu zawieszonego PM10 w sieci receptorów 

Parametr Wartość X Y kryt. kryt. kryt. 

    m m kier.w. pręd.w.   

 Stężenie maksymalne    µg/m3      15.775   450     900   6 1  N  

 Stęzenie średnioroczne µg/m3      0.2954   450     900   6 1  N  

 Częst. przekrocz. D1= 280 µg/m3, %     0.00 - - - - - 

  

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinowych pyłu zawieszonego PM10 występuje w 

punkcie o współrzędnych X = 450 Y = 900  m i wynosi 15.775 µg/m3  

Nie stwierdzono żadnych przekroczeń stężeń jednogodzinowych. Częstość przekroczeń= 

0 %.  

Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 

450 Y = 900 m , wynosi  0.2954 µg/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 36 

µg/m3. 

 

 

 

Parametr Wartość X Y kryt. kryt. kryt. 

    m m kier.w. pręd.w.   

 Stężenie maksymalne    µg/m3       2.030   450     900   6 1  N  

 Stęzenie średnioroczne µg/m3      0.0374   450     900   6 1  N  

 Częst. przekrocz. D1= 350 µg/m3, %     0.00 - - - - - 
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Tabela 18 Zestawienie maksymalnych wartości stężeń tlenku węgla w sieci receptorów 

Parametr Wartość X Y kryt. kryt. kryt. 

    m m kier.w. pręd.w.   

 Stężenie maksymalne    µg/m3     265.692   450     900   6 1  N  

 Stęzenie średnioroczne µg/m3      4.9857   450     900   6 1  N  

 Częst. przekrocz. D1= 30000 µg/m3, %     0.00 - - - - - 

 Najwyższa wartość stężeń jednogodzinowych tlenku węgla występuje w punkcie o 

współrzędnych X = 450 Y = 900 m i wynosi  265.692 µg/m3 . 

Nie stwierdzono żadnych przekroczeń stężeń jednogodzinowych. Częstość 

przekroczeń=0%.  

Tabela 19 Zestawienie maksymalnych wartości stężeń dwutlenku azotu w sieci receptorów 

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinowych dwutlenku azotu występuje w punkcie o 

współrzędnych X = 450 Y = 900 m i  wynosi 7.934 µg/m3  

Nie stwierdzono żadnych przekroczeń stężeń jednogodzinowych. Częstość przekroczeń= 

0 %.  

Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 

450 Y = 900 m , wynosi  0.1535 µg/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 21 

µg/m3 . 

Tabela 20 Zestawienie maksymalnych wartości stężeń pyłu zawieszonego PM2,5 w sieci receptorów 

Parametr Wartość X Y kryt. kryt. kryt. 

    m m kier.w. pręd.w.   

 Stężenie maksymalne    µg/m3      15.775   450     900   6 1  N  

 Stęzenie średnioroczne µg/m3      0.2953   450     900   6 1  N  

 Częst. przekrocz. D1= 0 µg/m3, %    20.80   450    1100   6 1  S  

Parametr Wartość X Y kryt. kryt. kryt. 

    m m kier.w. pręd.w.   

 Stężenie maksymalne    µg/m3       7.934   450     900   6 1  N  

 Stęzenie średnioroczne µg/m3      0.1535   450     900   6 1  N  

 Częst. przekrocz. D1= 200 µg/m3, %     0.00 - - - - - 
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 Najwyższa wartość stężeń jednogodzinowych pyłu zawieszonego PM2,5 występuje w 

punkcie o współrzędnych X = 450 Y = 900  m i wynosi 15.775 µg/m3  

Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 

450 Y = 900 m , wynosi  0.2953 µg/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 18 

µg/m3 . 

7.3.5.1 Interpretacja graficzna wyników analizy rozprzestrzeniania zanieczyszczeń 

Interpretację graficzną wyników rozprzestrzeniania zanieczyszczeń w siatce receptorów  

z uwzględnieniem statystyki występowania sytuacji metorologicznych w zakresie 

wszystkich zanieczyszczeń przedstawiono w załącznikach niniejszego opracowania. 

 

7.4 Oddziaływanie przedsięwzięcia na klimat akustyczny 

7.4.1 Usytuowanie i charakterystyka akustyczna obiektu i obszaru 

Podstawę oceny hałasu w środowisku stanowią kryteria prawne i sposób 

zagospodarowania terenu w otoczeniu inwestycji. Wielkość emisji uzależniona jest od 

rodzaju i parametrów akustycznych zainstalowanych (używanych) źródeł dźwięku. Źródła 

hałasu przedstawiono w rozdziałach poniżej. 

7.4.2 Opis terenów sąsiednich, usytuowanie względem najbliższej zabudowy  

Planowana hodowla zlokalizowana będzie na terenie rolniczym otoczonym z każdej 

strony lasami świerkowymi i sosnowymi. Teren działki nr 46/26, na którym zlokalizowana 

ma być hodowla to teren rolny – łąka. Wzdłuż wschodniej granicy działki objętej 

przedsięwzięciem przebiega rów melioracyjny (działka nr 52/47). Działka jest 

niezabudowana. 100% obszaru działki stanowi powierzchnia biologicznie czynna. Na 

działce występuje roślinność trawiasta i krzaczasta.  

Dojazd do działki z Rędziny zapewniony zostanie drogą leśną od strony zachodniej 

poprzez działkę nr 227, a następnie drogą polną (działka nr 51/42), prowadzącą do 

asfaltowej drogi (działka nr 72/6) w kierunku Rędziny.    

Najbliższa zabudowa znajduje się w odległości 1,8 km od planowanej hodowli w Rędzinie 

oraz w miejscowości Jaśkowe i Jeżowa. 

7.4.3 Dopuszczalne poziomy hałasu 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 1 października 2012 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku 

(Dz. U. 2012 poz. 1109). 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 są 

następujące: 
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Tabela 21 Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku 

Lp. Przeznaczenie terenu 

Dopuszczalny poziom hałasu w [dB] 

Drogi lub linie kolejowe 

Pozostałe obiekty i 

działalność będąca źródłem 

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 

Najbliższa zabudowa znajduje się w odległości 1,8 km od planowanej hodowli w Rędzinie 

oraz w miejscowości Jaśkowe i Jeżowa. 
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Dla powyższych terenów podlegających ochronie akustycznej, dopuszczalne poziomy 

hałasu wynoszą:  

LAeqD = 55 dB(A) dla pory dziennej (godz. 600- 2200), 

LAeqN = 45 dB(A) dla pory nocnej (godz. 2200- 600). 

7.4.4 Metodyka obliczeń 

Analizę wraz z symulacją komputerową rozchodzenia się hałasu w zakresie 

oddziaływania inwestycji wykonano w oparciu o program komputerowy SON2 firmy 

Zakład Usług Obliczeniowych "Eko-Soft" z siedzibą w Łodzi wykorzystujący obliczenia 

zawarte w normie ISO 9613-2 symulująca propagację fali akustycznej. 

Program oblicza poziom ciśnienia akustycznego w punkcie odbioru dla propagacji  

z  wiatrem,  przy uwzględnieniu tłumienia wynikającego z:  

 rozbieżności  geometrycznej, 

 pochłaniania  przez atmosferę,  

 wpływu  gruntu,  

 obecności  ekranów ( trzy drogi fali dźwiękowej), 

 obszarów zieleni. 

Odbicia  pochodzące  od  powierzchni pionowych   i dachów   rozpatrywane są jako źródła 

pozorne, zwiększające poziom ciśnienia akustycznego w punkcie odbioru. 

W programie przyjęto zasadę, że źródła pozorne uwzględnia się, jeśli odległość między 

źródłem dźwięku a powierzchnią odbijającą jest większa  od 1,5 m.  

Odbicia od gruntu  nie  są rozpatrywane  jako źródła pozorne,  ponieważ  wpływ gruntu 

uwzględniany  jest w  obliczeniach.  

Wyróżniamy trzy typy źródeł hałasu: punktowe, powierzchniowe i ruchome. Poniżej, 

omówiono najważniejsze parametry charakteryzujące  trzy typy źródeł hałasu. 

a. Źródła punktowe 

Źródłami punktowymi hałasu są wszystkie źródła, którego każdy wymiar liniowy 

(wysokość, długość, szerokość) jest mniejszy od podwójnej odległości między źródłem a 

najbliższym punktem obserwacji. 

Parametrem charakteryzującym punktowe źródła dźwięku jest moc akustyczna - LAW lub  

w funkcji częstotliwości -LW. 

b. Źródła powierzchniowe  

Dla źródeł powierzchniowych typu budynek, emitujących hałas przez ściany i dach poziom 

mocy akustycznej zastępczego źródła punktowego oblicza się z zależności (na podstawie 

wzoru nr 4 instrukcji  ITB-338/2008): 

LWn = Lwew + 10 lgS - R – 6 [dB] 

gdzie: 

Lwew - poziom dźwięku „A” wewnątrz obiektu; 
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S - powierzchna ściany lub dachu; 

R -izolacyjność akustyczna właściwa całej ściany lub jej części. 

 

W przypadku gdy ściana lub jej część składa się z elementów o różnej izolacyjności 

akustycznej, wypadkową izolacyjność właściwą dla całej ściany oblicza się wg wzoru: 

)
10

log(10
1,0







iR

iS

S
R , dB 

gdzie: 

S - całkowita powierzchnia ściany; 

Si - powierzchnia i-tego elementu o izolacyjności Ri, m2; 

Ri - izolacyjność akustyczna i-tego elementu dB. 

c. Źródła liniowe 

Do ruchomych  źródeł dźwięku zalicza się tory poruszania się wszystkich pojazdów 

lądowych. Zasady tworzenia zastępczych, punktowych źródeł dźwięku, reprezentujących 

źródła liniowe oraz powierzchniowe są zgodne z wytycznymi instrukcji ITB 338/2008. 

Poziom mocy akustycznej zastępczych źródeł dźwięku obliczono, opierając się na 

podanych w instrukcji ITB 338/2008 oraz materiałach XXVII Szkoły Zimowej Zwalczania 

Zagrożeń Wibroakustycznych czasach trwania manewrów startu i hamowania, poziomach 

ich mocy akustycznej oraz wartości natężenia ruchu określonej w porozumieniu ze 

Zleceniodawcą.  

W przypadku manewrowania, czas trwania operacji określa się na podstawie długości 

odcinka drogi oraz przy założeniu, że prędkość poruszania się wynosi 20 km/h. 

Równoważny poziom mocy akustycznej zastępczych punktowych źródeł dźwięku, 

reprezentujących tory poruszania się pojazdów dla startu, hamowania bądź 

manewrowania oblicza się wg wzoru: 

 mhsL

mhspAWeq tn
T

L ,,1,0

,, 10
1

log10


  , dB 

gdzie: 

T - czas obserwacji (28800 s dla pory dziennej i 3600 s dla pory nocnej); 

np - natężenie ruchu pojazdów w czasie obserwacji; 

t s,h,m - czas trwania operacji startu, hamowania bądź manewrowania; 

Ls,h,m - poziom mocy akustycznej operacji startu, hamowania bądź manewrowania. 

Wszystkie dane wprowadzane do programu o rozmiarach i współrzędnych podawane są  

w metrach. Dane opisujące właściwości akustyczne podawane są w dB(A). Obliczenia 

wstępne jak i wyniki obliczeń prognozy oddziaływania akustycznego przedstawiono w 

dalszej części opracowania. 
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Całość obliczeń wstępnych oraz obliczeń komputerowych równoważnego poziomu 

dźwięku w siatce receptorów zakłada wariant maksymalnych zdarzeń akustycznych, to 

jest taki, który w świetle prognozy oddziaływania może wystąpić realnie i jednocześnie 

będzie stanowił największą uciążliwość dla otoczenia i środowiska.  

Na podstawie obliczeń równoważnego poziomu dźwięku w siatce punktów obserwacji 

program obliczeniowy wykreśla krzywą równego poziomu dźwięku o zadanej wartości. 

Krzywą tą odwzorowuje się bezpośrednio w załączniku na mapie. Obrazuje ona 

prognozowany zasięg oddziaływania hałasu emitowanego do środowiska w trakcie 

eksploatacji obiektu. Dla zadanych, indywidualnych punktów obserwacji zlokalizowanych 

dowolnie obok zabudowań mieszkaniowych i charakterystycznych punktów terenowych, 

na granicy działki użytkownika, wykonuje się obliczenia i wyznacza dla nich histogramy 

poziomu dźwięku „A”.  

7.4.5 Charakterystyka akustyczna i parametry źródeł 

Na podstawie analizy otrzymanej dokumentacji i informacji Zleceniodawcy przyjęto 

następujące rodzaje źródeł hałasu: 

 źródła ruchome (samochody ciężarowe i osobowe oraz karmiarki ); 

7.4.5.1 Ruchome  źródła hałasu-pojazdy samochodowe 

Poniżej scharakteryzowano liniowe źródła hałasu. Do obliczeń przyjęto pojazdy, które 

poruszają się tylko po terenie fermy. Poziom mocy akustycznej pojazdów 

samochodowych zestawiono w tabeli poniżej. 

  

Tabela 22 Zestawienie linowych źródeł hałasu 

 

Dla założonych proporcji (20% czasu dla ruchu przyspieszonego, 40% dla ruchu ze stałą 

prędkością, 40% dla ruchu opóźnionego) wyliczone średnie wartości poziomu mocy 

akustycznej wynoszą dla: 

- samochodu osobowego LWA,śr = 81,72 dB. 

Wyszczególnienie Rodzaj ruchu 

Poziom mocy 

akustycznej 

LWA [dB] 

Samochody 

(pojazdy o masie do 3.5 t) 

jednostajnie przyspieszony 85,8 

jednostajnie opóźniony 79,4 

ze stałą prędkością 82,0 

 

Samochody ciężarowe 

(pojazdy o masie powyżej  

3,5 t) 

jednostajnie przyspieszony 100,8 

jednostajnie opóźniony 94,0 

ze stałą prędkością 96,5 
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- samochodu osobowego LWA,śr = 96,36 dB. 

 

Do obliczeń przyjęto następujące dane:   

- średnia prędkość jazdy na odcinku - 10 km/h, 

Pora dnia 

- 5 pojazdów o masie do 3,5 t. w porze dziennej, w czasie obserwacji T - 28800 s 

- 4 pojazdy o masie powyżej 3,5 t w porze dziennej, w czasie obserwacji T - 28800 s 

 

Czas przejazdu jednego pojazdu na odcinku 1000 m – 360 s  

Przyjmując powyższe dane, to równoważny poziom mocy akustycznej całego źródła 

ruchomego na terenie fermy przyjęty  do obliczeń  w porze dnia będzie wynosić:  

  dBLAWeq 82,8310*360*410*360*5
28800

1
log10 4,961,07,811,0  

 

7.4.5.2 Ruchome  źródła hałasu - karmiarki 

Poniżej scharakteryzowano liniowe źródła hałasu. Do obliczeń przyjęto 4 karmiarki, które 

poruszają się tylko po terenie fermy. Poziom mocy akustycznej pojazdów przejęto na 

podstawie danych podanych w publikacji https://osha.europa.eu/pl/sector/agriculture/noise 

Dla ciągników bez kabiny -91 dB  

 

Do obliczeń przyjęto następujące dane:   

- średnia prędkość jazdy na odcinku - 10 km/h, 

- 4 pojazdy o masie w porze dziennej, w czasie obserwacji T - 28800 s 

- Czas przejazdu jednego pojazdu na odcinku 1250 m – 450 s  

Przyjmując powyższe dane, to równoważny poziom mocy akustycznej całego źródła 

ruchomego na terenie fermy  przyjęty  do obliczeń  w porze dnia będzie wynosić:  

  dBLAWeq 96,7810*450*4
28800

1
log10 911,0  

 

7.4.6 Omówienie wyników prognozy oddziaływania akustycznego 

Wykonano obliczenia emisji hałasu, przy czym obszar obliczeń ustalono tak, aby była 

możliwość określenia terenu objętego emisją hałasu  o poziomie dopuszczalnym [zgodnie  

z w/w rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 1 października 2012 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku.(Dz. U. 2012 

poz. 1109)].  

Dla opracowanego modelu propagacji hałasu w środowisku uzyskano tablicę 

wypadkowych wartości poziomu dźwięku A w siatce punktów obliczeniowych na 

wysokości 1,5 m o rozpiętości 1400×2100 m. Na podstawie przeprowadzonych obliczeń 
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uzyskano wyniki, z których wynika, że będą dotrzymane dopuszczalne poziomy hałasu w 

porze dnia i nocy. Wyniki obliczeń przedstawiono w tabeli w załącznikach.  

Wydruki danych wejściowych wprowadzonych do programu oraz wyniki obliczeń  

graficznej postaci izolinii rozprzestrzeniania hałasu dołączono w załącznikach do 

niniejszego opracowania. 

8 Analiza projektowanych rozwiązań technologicznych pod 

kątem wymogów art. 143 prawa ochrony środowiska  

Zgodnie z art. 143 ustawy Prawo ochrony środowiska technologia stosowana w nowo 

uruchamianych lub zmienianych w sposób istotny instalacjach i urządzeniach powinna 

spełniać wymagania, przy których określaniu uwzględnia się w szczególności: 

 stosowanie substancji o małym potencjale zagrożeń, 

 efektywne wytwarzanie oraz wykorzystanie energii, 

 zapewnienie racjonalnego zużycia wody i innych surowców oraz materiałów i 

paliw, 

 stosowania technologii bezodpadowych i małoodpadowych oraz możliwość 

odzysku powstających odpadów, 

 rodzaj, zasięg oraz wielkość emisji, 

 wykorzystywanie porównywalnych procesów i metod, które zostały skutecznie 

zastosowane w skali przemysłowej, 

 postęp naukowo-techniczny.  

Przeprowadzona w niniejszym raporcie analiza projektowanych rozwiązań technicznych i 

technologicznych pod kątem wymogów art. 143 ustawy wykazała, iż: 

 Przedsięwzięcie przewiduje bezpieczny dla środowiska sposób gospodarowania 

odpadami oraz wytwarzanymi produktami ubocznymi pochodzenia zwierzęcego i 

ściekami, co opisano w rozdz. 7.1 i 7.2   

 Inwestor bierze pod uwagę zakup ogniwa fotowoltaicznego do wytwarzania 

energii,  

 Przedsięwzięcie nie będzie generować ponadnormatywnego hałasu i powodować 

przekroczenia norm jakości powietrza - rodzaj, wielkość i zasięg emisji 

zanieczyszczeń do powietrza omówiono szczegółowo w rozdz. 7.3, analizę 

wpływu przedsięwzięcia na klimat akustyczny omówiono w rodz. Błąd! Nie można 

odnaleźć źródła odwołania..  

 Planowana technologia obejmuje rozwiązania nowoczesne i sprawdzone, 

uwzględniające wymogi ochrony środowiska. 

9 Opis przewidywanych działań mających na celu zapobieganie, 

ograniczenie bądź kompensację przyrodniczą negatywnych 

oddziaływań na środowisko 

9.1 Działania ograniczające oddziaływanie przedsięwzięcia 

Przeprowadzona w niniejszym opracowaniu analiza wpływu planowanej działalności 

rolniczej polegającej na hodowli norek na środowisko wykazała, że przedsięwzięcie nie 
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będzie powodowało znaczących negatywnych oddziaływań na komponenty środowiska i 

ludzi, nie będzie też powodować przekroczenia dopuszczalnych norm związanych z 

emisją zanieczyszczeń do powietrza oraz poziomem hałasu.  

Mimo tego zaleca się jednak podjęcie działań mających na celu zapobieganie lub 

ograniczenie ewentualnych negatywnych oddziaływań poprzez:  

 Zwiększenie częstotliwości sprzątania odchodów zwierzęcych oraz klatek,  

 Przesypywanie odchodów zwierzęcych oraz pryzmy obornikowej warstwą słomy, 

 Stałą kontrolę ogrodzenia hodowli,  

 Dopilnowanie, aby wstęp na teren hodowli miały jedynie osoby upoważnione – 

przeszkoleni w zakresie BHP pracownicy.   

9.2 Ustanowienie obszaru ograniczonego użytkowania  

Nie przewiduje się konieczności ustanowienia obszaru ograniczonego użytkowania w 

związku z planowaną inwestycją. 

Dla planowanego przedsięwzięcia, zgodnie z art. 135 Prawa ochrony środowiska, nie ma 

prawnej możliwości utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania. 

Jednocześnie, przeprowadzona analiza oddziaływania na środowisko wykazała, iż 

natężenie poszczególnych oddziaływań będzie bardzo niewielkie, a zasięg miejscowy 

przy przyjętych rozwiązaniach technicznych i technologicznych dotrzymane 

zostaną standardy jakości środowiska poza terenem hodowli, co eliminuje 

podstawową przesłankę do tworzenia obszaru ograniczonego użytkowania. 

9.3 Przedstawienie propozycji monitoringu oddziaływania planowanego 

przedsięwzięcia na etapie jego budowy i eksploatacji 

Z uwagi na planowany zakres korzystania ze środowiska zarówno na etapie budowy jak i 

eksploatacji planowanego przedsięwzięcia nie przewiduje się konieczności prowadzenia 

lokalnego monitoringu środowiska. 

10 Wskazanie trudności wynikających z niedostatków techniki  

Podczas opracowywania raportu nie napotkano istotnych trudności w analizie 

oddziaływania na komponenty środowiska.  

11 Streszczenie w języku niespecjalistycznym 

PRZEDMIOT, CEL, ZAKRES OPRACOWANIA 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest raport o oddziaływaniu na środowisko dla 

przedsięwzięcia polegającego na utworzeniu hodowli norek o wielkości 147 DJP w 

miejscowości Rędzina, gmina, Dobrodzień, powiat Olesno, na działce 46/26.  

Inwestor:  

Mariusz Ulfik, zam. Gwoździany, ul. Lubliniecka 3, 42-772 Pawonków 
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Prawną podstawę w zakresie sporządzenia i zakresu niniejszej dokumentacji stanowią 

przepisy ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku 

i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 

oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227). 

Planowane przedsięwzięcie zakwalifikowano, zgodnie z obowiązującymi przepisami 

szczególnymi, do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na 

środowisko (§ 3 ust. 1 pkt. 102 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. 

w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko 

(Dz.U.10.213.1397) – chów i hodowla zwierząt, inne niż wymienione w 2 ust.1 pkt.51, w 

liczbie nie mniejszej niż 60 dużych jednostek przeliczeniowych inwentarza (DJP).  

Realizacja planowanego przedsięwzięcia, zgodnie z art. 71 ust. 2 ustawy z dnia 3 

października 2008 roku, wymaga uprzedniego uzyskania decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach. 

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA 

Przedsięwzięcie polegające na hodowli norek o wielkości 147 DJP zlokalizowane będzie 

w miejscowości Rędzina, gmina Dobrodzień, na terenie działki o nr ewid. 46/26, obręb 

0086 Zwóz, o łącznej powierzchni 10,098ha. Nieruchomość jest współwłasnością Jacka i 

Ewy Bielewicz   

Planowana hodowla zlokalizowana będzie na terenie rolniczym otoczonym z każdej 

strony lasami świerkowymi i sosnowymi. Przedmiotowy obszar znajduje się poza 

obszarami objętymi ochroną zgodnie z ustawą o ochronie przyrody.  

Teren działki nr 46/26, na którym zlokalizowana ma być hodowla to teren rolny – łąka. 

Wzdłuż wschodniej granicy działki objętej przedsięwzięciem przebiega rów melioracyjny 

(działka nr 52/47). Działka jest niezabudowana. 100% obszaru działki stanowi 

powierzchnia biologicznie czynna. Na działce występuje roślinność trawiasta i krzaczasta.  

Dojazd do działki z Rędziny zapewniony zostanie drogą leśną od strony zachodniej 

poprzez działkę nr 227, a następnie drogą polną (działka nr 51/42), prowadzącą do 

asfaltowej drogi (działka nr 76/6) w kierunku Rędziny.  

Najbliższa zabudowa znajduje się w odległości 1,8 km od planowanej hodowli w Rędzinie 

i w miejscowości Jaśkowe i Jeżowa. 

W ramach przedsięwzięcia przewiduje się budowę 75 pawilonów hodowlanych, budynku 

magazynowo-gospodarczego z zapleczem socjalnym (szatnie, toaleta, jadalnia) i 

biurowym oraz wydzielonym obszarem na pryzmowanie obornika.   

Na przedmiotowej fermie prowadzona będzie jedynie hodowla norek. Tutaj też będzie 

odbywać się ich usypianie. Zaraz po uśpieniu norki transportowane będą do skórowania 

na fermę w Gwoździanach przy ul. Topolowej 1, wyposażonej w zaplecze technologiczne, 

będącą również własnością Inwestora.  

Karma dla zwierząt dowożona będzie z fermy w Gwoździanach transportem należącym 

do Inwestora.  

Pawilony podzielone zostaną na hodowlane, rezerwowe i izolatkowe. W pawilonach 

umieszczone zostaną metalowe klatki o wymiarach 120x30 cm z domkami. W każdej 

klatce przebywać będzie tylko 1 zwierzę. Odległość między pawilonami w rzucie dachu 

wynosić będzie 3,5 m.  
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Odchody zwierzęce powstałe z hodowli norek gromadzone będą na pryźmie o 

powierzchni ok. 400 m2, na izolowanym folią podłożu przez okres około 6 miesięcy, a 

następnie wykorzystywane na potrzeby własne Inwestora lub przekazywane do mającej 

powstać w pobliżu biogazowi. 

Cały teren hodowli zostanie ogrodzony betonowym płotem wysokości 2 m, z odkosem 

wkopanym w ziemię na głębokość 0,5 m, zakończonego drutem ocynkowanym 

podłączonym do niskonapięciowego prądu (tzw. elektryzator, pastuch).  

Planowane ogrodzenie będzie stanowić skuteczne zabezpieczenie przez ewentualnym 

wydostaniem się norek z terenu hodowli.  

Teren, na którym zlokalizowana będzie hodowla wyposażony zostanie w system 

kanalizacji ścieków socjalno-bytowych.  

Inwestor planuje hodować norkę fermową. W przedmiotowej fermie norek planuje się 

hodowlę norek opartą na 20 000 sztuk samic stada podstawowego. W ciągu roku 

wielkość produkcyjna obliczona średniorocznie wyniesie ok. 58 833 sztuk norek.  

OPIS ELEMENTÓW PRZYRODNICZYCH  

Przedsięwzięcie zlokalizowane jest w północnej części gminy Dobrodzień, w miejscowości 

Rędzina, na działce nr 46/26, obręb 0086 Zwóz, powiat oleski, woj. opolskie.   

Zgodnie z podziałem fizycznogeograficznym J. Kondrackiego teren, na którym 

zlokalizowana ma być planowana hodowla leży w podprowincji Wyżyna Śląsko-

Krakowska (341), w makroregionie Wyżyna Woźnicko-Wieluńska (341.2) i mezoregionie 

Próg Woźnicki (341.23).  

Teren inwestycji jest płaski. Wysokości bezwzględne terenu inwestycji wynoszą od 250 - 

253,1 m npm. Teren wznosi się w kierunku północno-zachodnim. Najwyżej położony 

obszar w okolicach znajduje się na wysokości ok. 263 m npm.  

Teren przedsięwzięcia zlokalizowany jest na obszarze Monokliny Przedsudeckiej. 

Głównymi procesami, które ukształtowały ten obszar, związane były z działalnością 

lodowca odrzańskiego i jego wód, z działalnością erozyjną i akumulacyjną rzek, a także 

z akumulacyjną działalnością wiatru na przełomie plejstocenu i holocenu.  

Teren planowanej hodowli położony jest na terenie rolniczym w otoczeniu lasów 

sosnowych i świerkowych. Tuż za wschodnią granicą działki znajduje się rów melioracyjny 

szczegółowy bez nazwy, który w odległości ok. 400 od terenu przedsięwzięcia przybiera 

nazwę Potok Jeżowski (lub Drzewica), (lewobrzeżny dopływ Liswarty, uchodzący do niej 

w miejscowości Groble).  

W odległości 4,5 km na północny-wschód od planowanej inwestycji w lasach, bierze swój 

początek ciek Myślina, która jest prawym dopływem Małej Panwi.  

W odległości 1,7 km od terenu planowanej hodowli znajdują się dwa zbiorniki – stawy 

hodowlane, o łącznej powierzchni 20 ha.   

Obszar inwestycji nie znajduje się w zasięgu żadnego GZWP.  

W rejonie przedsięwzięcia nie występują żadne tereny, ani obiekty kulturowe i 

urbanistyczne objęte formami ochrony prawnej. 

W zasięgu obszaru przedsięwzięcia nie występują żadne formy ochrony przyrody 

ustanowione na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.  
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WARIANTY PRZEDSIĘWZIĘCIA 

Wariant inny niż proponowany do realizacji 

Początkowo Inwestor rozważał budowę fermy hodowlanej norek z całym zapleczem 

technologicznym dla przygotowania karmy oraz skórowania zwierząt. Rozwiązanie to 

wymagałoby jednak dużych nakładów finansowych. Powierzchnia przeznaczonej pod 

fermę działki okazałby się wtedy niewystarczająca. Dlatego też Inwestor zdecydował, że 

na potrzeby planowanej hodowli będzie korzystał z istniejącej już infrastruktury 

technicznej i linii technologicznej na fermie w Gwoździanach.     

Wariant przyjęty przez inwestora 

Inwestor zdecydował się na wariant budowy pawilonów hodowlanych dla norek oraz 

niewielkiego budynku gospodarczego z zapleczem socjalno-bytowym. Karma wytwarzana 

będzie z fermie norek w Gwoździanach, gdzie znajduje się pełne zaplecze technologiczne 

do produkcji karmy i skórowania zwierząt oraz przygotowania skór do sprzedaży. 

Dowożona będzie stamtąd raz dziennie na miejsce hodowli lokalną asfaltową drogą 

poprzez miejscowość Gosławice do Rędziny, a następnie drogą polną (działka nr 51/42) i 

drogą leśną poprzez działkę nr 227 (wariant I – 13 km), lub alternatywnie drogą polną 

przez miejscowość Główczyce (wariant II – 7,3 km).  

Na planowanej fermie odbywać się będzie jedynie hodowla zwierząt i ich usypianie. Po 

uboju zwierzęta natychmiast przewożone będą na fermę w Gwoździanach w celu dalszej 

obróbki skóry.  

Wybrany przez Inwestora wariant jest zasadny zarówno z punktu widzenia 

ekonomicznego, jak i środowiskowego.   

 

ODDZIAŁYWANIE PRZEDSIĘWZIĘCIA  

Na etapie realizacji inwestycji wystąpić mogą następujące oddziaływania: 

 możliwość zanieczyszczenia gruntu i spływów wód opadowych i roztopowych 

substancjami ropopochodnymi w wyniku wycieku z maszyn budowlanych i 

transportu samochodowego, dostarczającego materiały do budowy budynku, 

pawilonów,  

 możliwa emisja zanieczyszczeń do powietrza w wyniku pracy pojazdów 

dostarczających materiały budowlane, 

 hałas pochodzący z pracy sprzętu budowlanego (koparka, betoniarka, wkrętarka, 

piła do metalu), 

 emisja ścieków bytowych związana z pracami ekipy budowlanej, 

 zmiana krajobrazu na czas prowadzonych robót, 

 emisja odpadów związanych z pracami budowlanymi, 

 przy wykonywaniu prac budowlanych będzie zużywana woda, paliwa, energia 

elektryczna, oraz materiały budowlane. 

Na etapie eksploatacji inwestycja będzie przede wszystkim źródłem uciążliwości dla 

środowiska gruntowo – wodnego oraz stanu sanitarnego powietrza: 
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 planowane przedsięwzięcie przyczyni się do przekształcenia powierzchni 

biologicznie czynnej w powierzchnię zabudowy i powierzchnię utwardzoną (ciągi 

komunikacyjne, plac manewrowy,  

 prowadzenie planowanej działalności powodować będzie zużycie wody dla celów 

socjalno - bytowych i technologicznych oraz powstawanie ścieków i wód 

opadowych oraz roztopowych z dachów i powierzchni utwardzonych narażonych 

na zanieczyszczenie substancjami ropopochodnymi; ryzyko wystąpienia 

zanieczyszczenia jest jednak niewielkie, gdyż samochody osobowe i ciężarowe 

poruszać będą się jedynie po utwardzonym placu manewrowym. Na teren 

inwestycji wjeżdżać będą codziennie jedynie karmiarki. Dwa razy do roku przez 

teren inwestycji przyjeżdżać będzie samochód ciężarowy lub ciągnik, który będzie 

wywoził obornik z pryzmy. Pojazd ten będzie poruszał się jednak po utwardzonym 

ciągu komunikacyjnym,  

 wytwarzane odpady w związku z istniejącą działalnością odpady stanowić będą 

potencjalne źródło zanieczyszczeń środowiska gruntowo – wodnego, ryzyko 

wystąpienia tego oddziaływania jest jednak niewielkie, ze względu na to, że, 

odpady będą gromadzone w wyznaczonych do tego miejscach, odpowiednio 

magazynowane, a następnie odbierane przez firmy posiadające zezwolenia w 

zakresie transportu, zbiórki i przetwarzania lub utylizacji odpadów,   

 prowadzenie hodowli związane będzie z emisją hałasu oraz emisją substancji 

zanieczyszczających do powietrza spowodowaną ruchem pojazdów na terenie 

przedsięwzięcia, 

 hodowlane norki będą źródłem hałasu oraz uciążliwości zapachowych w związku z 

wytwarzanymi odchodami.  

W przypadku zaniechania działalności, ewentualna likwidacja hodowli polegać będzie na 

sprzedaży stada, usunięciu wszystkich magazynowanych na fermie odpadów przez 

jednostkę posiadającą zezwolenia w zakresie transportu, zbiórki i utylizacji odpadów, 

rozbiórce istniejącej infrastruktury i przywróceniu terenu do stanu pierwotnego.  

Etap likwidacji będzie źródłem przede wszystkim odpadów powstających z demontażu 

pawilonów i budynku socjalno-gospodarczego oraz nawierzchni utwardzonych. 

Prowadzenie prac rozbiórkowych wiązać się będzie z emisją zanieczyszczeń do 

powietrza oraz hałasu do środowiska powodowanych pracą urządzeń mechanicznych i 

środków transportu. 

Natężenie powyższych oddziaływań będzie niewielkie, a zasięg miejscowy, ograniczony 

do samego terenu prowadzenia prac i jego bezpośredniego otoczenia. Wszelkie 

uciążliwości na etapie likwidacji mają charakter odwracalny i krótkotrwały. 

 

ANALIZA ODDZIAŁYWAŃ NA POSZCZEGÓLNE KOMPONENTY ŚRODOWISKA 

Wybrany przez wnioskodawcę wariant nie będzie wywierał negatywnego wpływu na ludzi. 

Planowane przedsięwzięcie nie będzie negatywnie oddziaływać na rośliny i zwierzęta. 

Teren działki porośnięty jest roślinnością trawiastą i krzaczastą. Planowana inwestycja nie 

będzie wymagała ich wycinki drzew.  

W obszarze planowanej inwestycji nie występują żadne cenne przyrodniczo zbiorowiska 

roślinne ani ostoje zwierząt. 
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Planowana hodowla nie będzie mieć negatywnego wpływu na wody powierzchniowe i 

podziemne ze względu na prawidłowy sposób gospodarowania ściekami, odpadami oraz 

obornikiem (zabezpieczenie terenu pod klatkami i pryzmą obornikową odpowiednią folią 

izolacyjną).   

Przeprowadzona w rozdz. 7.3 analiza wpływu przedsięwzięcia na jakość powietrza 

atmosferycznego potwierdza, że nie przekroczone zostaną normy jakości powietrza i 

zasięg oddziaływania inwestycji ograniczy się do terenu objętego przedsięwzięciem.    

Planowane przedsięwzięcie nie będzie miało wpływu na powierzchnię ziemi.  

W ramach przedsięwzięcia przewiduje się wykonanie prac ziemnych w zakresie kotwienia 

pawilonów hodowlanych, budowy budynku socjalno-gospodarczego posadowionego na 

fundamentach oraz utwardzania placu manewrowego w okolicach budynku 

gospodarczego i ciągów komunikacyjnych miedzy pawilonami za pomocą żwiru/płyt 

betonowych.  

Pozostała z prowadzenia wykopów masa ziemna zostanie wykorzystana do utwardzenia 

ciągów komunikacyjnych lub rozprowadzona równomiernie na pozostałym obszarze.  

Wybrany przez wnioskodawcę wariant nie będzie oddziaływał na dobra materialne, 

zabytki i krajobraz kulturowy. 

Nie przewiduje się wystąpienia oddziaływań trans granicznych i skumulowanych 

przedsięwzięcia. 

W związku lokalizacją przedsięwzięcia w znacznej odległości od zabudowy 

mieszkaniowej, na terenie rolniczym nie przewiduje się możliwości wystąpienia 

jakichkolwiek konfliktów społecznych.  

Na etapie eksploatacji hodowli wystąpią uciążliwości związane z emisją gazów i pyłów do 

powietrza, hałasu do środowiska, poboru wody na cele socjalno-bytowe i technologiczne 

oraz emisji ścieków opadowych i socjalno-bytowych ścieków bytowych oraz odpadów. 

Wprowadzanie zanieczyszczeń do powietrza związane będzie z emisją spalin pojazdów 

poruszających się na terenie hodowli (z silników samochodów pracowników fermy, 

samochodów ciężarowych dostarczających karmę i transportujących norki po uboju oraz z 

silników karmiarek o napędzie spalinowym 30 KM).  

Źródłem emisji hałasu będą pojazdy samochodowe oraz dźwięki wydawane przez norki. 

W czasie działalności, woda wykorzystana będzie na cele socjalno – bytowe i 

technologiczne, a ścieki bytowe odprowadzone będą do zbiornika bezodpływowego.  

Obliczenia przeprowadzone w niniejszym raporcie wykazały, iż analizowana ferma nie 

będzie oddziaływać ponadnormatywnie na stan zanieczyszczenia powietrza w zakresie 

stężeń imisyjnych odniesionych do okresu 1 godziny i okresu roku poza terenem, do 

którego Inwestor posiada tytuł prawny.  

Na podstawie przeprowadzonych obliczeń można stwierdzić, że planowana hodowla nie 

będzie źródłem przekroczeń hałasu w porze dnia i nocy.  

Przedsięwzięcie przewiduje odpowiednie sposoby gospodarowania wodą, ściekami, 

obornikiem i odpadami, w związku z czym oddziaływania te nie będą znacząco 

negatywnie wpływać na środowisko.   
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DZIAŁANIA OGRANICZAJĄCE ODDZIAŁYWANIE PRZEDSIĘWZIĘCIA 

Przeprowadzona w niniejszym opracowaniu analiza wpływu planowanej działalności 

rolniczej polegającej na hodowli norek na środowisko wykazała, że przedsięwzięcie nie 

będzie powodowało znaczących negatywnych oddziaływań na komponenty środowiska i 

ludzi, nie będzie też powodować przekroczenia dopuszczalnych norm związanych z 

emisją zanieczyszczeń do powietrza oraz poziomem hałasu.  

Mimo tego zaleca się jednak podjęcie działań mających na celu zapobieganie lub 

ograniczenie ewentualnych negatywnych oddziaływań poprzez:  

 Zwiększenie częstotliwości sprzątania odchodów zwierzęcych oraz klatek,  

 Przesypywanie odchodów zwierzęcych oraz pryzmy obornikowej warstwą słomy, 

 Stałą kontrolę ogrodzenia hodowli,  

 Dopilnowanie, aby wstęp na teren hodowli miały jedynie osoby upoważnione – 

przeszkoleni w zakresie BHP pracownicy.   
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