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1. WSTĘP 

 

1. 1. Przedmiot i zakres dokumentu 

 

Niniejsze opracowanie dotyczy planowanej przez Pana Bartosza Goździckiego budowy 2 

budynków inwentarskich do produkcji trzody chlewnej w cyklu zamkniętym  wraz z niezbędną 

infrastrukturą towarzyszącą na działkach o nr ewid. 152 oraz 153/1, m. Szczytniki 

Czerniejewskie, obręb 0014, gmina Czerniejewo, powiat gnieźnieński, województwo 

wielkopolskie. 

 

Planowane przedsięwzięcie zgodnie z § 2 ust. 2 pkt 2 oraz  § 2 ust. 1 pkt 51 Rozporządzenia Rady 

Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 

środowisko (Dz.U. 2010 nr 213 poz. 1397z późn. zm.), zaliczane jest do przedsięwzięć mogących 

zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, dla których ocena odziaływania na środowisko jest  

wymagana.  

 

Raport sporządzony został na etapie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.  

 

Zakres raportu jest zgodny z art. 66 Ustawy z dnia 3 października 2008 r.  

o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 

środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. 2013 poz. 1235). 

 

1.2. Podstawa opracowania 

 

Podstawą do opracowania raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia, polegającego 

na budowie 2 budynków  inwentarskich do produkcji trzody chlewnej w cyklu zamkniętym wraz 

z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działkach o nr ewid. 152 oraz 153/1, m. Szczytniki 

Czerniejewskie, obręb 0014, gmina Czerniejewo, powiat gnieźnieński, województwo 

wielkopolskie było zlecenie Inwestora – Pana Bartosza Goździckiego,  zamieszkałego Szczytniki 

Czerniejewskie 61, 62-250 Czerniejewo. 

 

2. OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA 

 

2.1. Rodzaj, skala i usytuowanie przedsięwzięcia 

 

Niniejsze opracowanie dotyczy planowanej przez Pana Bartosza Goździckiego budowy 2 

budynków do produkcji trzody chlewnej w cyklu zamkniętym  wraz z niezbędną infrastrukturą 

towarzyszącą na działkach o nr ewid. 152 oraz 153/1, m. Szczytniki Czerniejewskie, obręb 0014, 

gmina Czerniejewo, powiat gnieźnieński, województwo wielkopolskie. 

 

Wymiary zewnętrzne budynków wynosić będą: budynek tuczu  do 146 m długości i do 35,5 m 

szerokości oraz budynek rozrodu: do 132 m długości i do 43,5 m szerokości. Wymiary 

uwzględniają korytarz centralny, wymiary komór i ściany wewnętrzne.  
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Celem inwestycji jest budowa 2 budynków inwentarskich do produkcji trzody chlewnej, w 

obsadzie zgodnej z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 lutego 2010 r. 

w sprawie wymagań i sposobu postępowania przy utrzymaniu gatunków zwierząt gospodarskich, 

dla których normy ochrony zostały określone w przepisach Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 56, poz. 

344 z późn. zm).  Mając na uwadze opłacalność inwestycji oraz wymagania zawarte w w/w 

rozporządzeniu, obsada w planowanych budynkach będzie kształtować się na następującym 

poziomie:  

 

Tabela 1 Obsada zwierząt  w gospodarstwie przed planowaną inwestycją 

Rodzaj zwierząt 

Liczba sztuk Współczynnik 

przeliczenia szt. 

rzeczywistych na DJP 

Liczba DJP 

Warchlaki 2-4 mies. 575 0,07 40,25 

Tuczniki powyżej 4 

mies. / loszki 
575 0,14 80,50 

Razem 120,75 DJP 

Źródło: Opracowanie własne 

 

Tabela 2 Obsada zwierząt  po zakończeniu inwestycji w planowanych budynkach 

Rodzaj zwierząt Liczba sztuk 
Współczynnik przeliczenia 

na DJP 
Liczba DJP 

Prosięta 0-2 mies. 3760 0,02 75,20 

Warchlaki 2-4 mies. 2500 0,07 175,00 

Tuczniki powyżej 4 mies. 

/ loszki 
1338 0,14 187,32 

Lochy 746 0,35 261,10 

Knury 4 0,4 1,60 

Razem 700,22 

Źródło: Opracowanie własne 

 

Zakres planowanego przedsięwzięcia obejmuje ponadto budowę: 

• zbiornika na gnojowicę o pojemności do 800 m3, 

• zbiornika na ścieki bytowe o poj. do 10 m3, 

• konfiskatora, 

 

Gospodarstwo wyposażone jest w  przewoźny agregat prądotwórczy o mocy do 42 kW. 

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajów 

instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów 

przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz.U. 2014 poz. 1169), ww. przedsięwzięcie nie 
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jest zaliczane do instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych 

elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości. 

Omawiana instalacja nie jest objęta obowiązkiem uzyskania pozwolenia zintegrowanego 

ponieważ w jej ramach będzie utrzymywane poniżej 750 macior oraz poniżej 2000 szt. świń o 

wadze ponad 30 kg. 

 

Obecnie Inwestor prowadzi chów trzody chlewnej w budynku zlokalizowanym na jednej z 

działek inwestycyjnych nr 152. Po realizacji zakładanego przedsięwzięcia wszystkie zwierzęta 

zostaną przeniesione do 2 planowanych budynków inwentarskich  w obsadzie łącznej 717,3 DJP 

znajdujących się na dz. 152 oraz 153/1. W istniejącym budynku inwentarskim będzie izolatka 

oraz spedycja.  

 

Istniejące zagospodarowanie terenu inwestycji 

 

Teren inwestycyjny stanowią działki o nr ewid.  152 oraz 153/1, obręb 0014. Zgodnie z wypisem 

z rejestru gruntów  łączna powierzchnia wynosi 3,7141 ha. W tym: 

 

 Dz. 152: 

• użytki rolne zabudowane – B-RIIIa – 0,1900 ha,  

• sad-S-RIIIa- 0,1700 ha, 

• grunty orne - RIIIa– 0,6600 ha, 

• grunty orne - RIVa – 0,9700 ha. 

 

Dz. 153/1: 

• grunty orne - RIIIa– 0,4635 ha, 

• grunty orne - RIVa – 1,2606 ha. 

 

Zamierzone przedsięwzięcie planowane na działkach inwestycyjnych nr 152 oraz 153/1. 

Aktualnie jedna z działek inwestycyjnych nr 152 jest zabudowana w północnej części. 

Zabudowania istniejącego gospodarstwa stanowią: budynek inwentarski, budynki gospodarcze 

oraz dom mieszkalny Inwestora.   Druga z działek inwestycyjnych  nr 153/1 jest niezabudowana. 

 

Obecne zagospodarowanie terenu pod inwestycję przedstawiają zamieszczone zdjęcia. Teren na 

którym zaplanowano inwestycje aktualnie jest wykorzystywany do uprawy kukurydzy. 
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Rys. 1a Obecne zagospodarowanie terenu inwestycyjnego (widok na płd. oraz płd.-wsch.)  

 
źródło: materiały własne 

 

 

Rys. 1b Obecne zagospodarowanie terenu inwestycyjnego (widok na  płd. oraz płd.-zach.) 

 
 źródło: materiały własne 
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Teren inwestycyjny,  obecnie wykorzystywany jest jako grunty pod uprawę. Na omawianym 

terenie nie występują zarośla i łąki mogące stanowić miejsce występowania rzadkich i cennych 

gatunków flory i fauny. W związku z planowaną inwestycją nie planuje się usuwania zieleni. 

Rzeczony teren znajduje się poza obszarami wodno-błotnymi.  

 

W trakcie wizji dokonanych na terenie przeznaczonym pod budowę nie stwierdzono 

występowania gniazd, nor, schronień, miejsc lęgowych dzikich zwierząt. 

Zważywszy na obecne przekształcenie i sposób użytkowania omawianych części działek 

inwestycyjnych nie stanowią one dogodnego siedliska dla zwierząt i roślin.  

Dojazd do terenu inwestycji odbywać się będzie od północnej strony działki nr 152. 

 

 

Zagospodarowanie terenów sąsiednich 

 

Obszar inwestycji znajduje się na terenach rolniczych oraz jest częściowo zabudowany od płn. 

strony (dz 152). 

 

Działki, na których zaplanowano omawiane przedsięwzięcie bezpośrednio graniczą: 

- od zachodu-  z terenem zabudowanym,  

- od południa – z gruntami  ornymi wsi Czeluścin, 

- od wschodu – z gruntami ornymi, 

-od północy działka  nr 152 graniczy  z drogą, którą stanowi działka o nr ewid. 143, natomiast 

działka 153/1 z działką o nr 138, zabudowaną. 

 

Najbliższe budynki mieszkalne, nie należące do Inwestora znajdują się na działce o nr ewid. 151  

w odległości ok. 90 m, na działce o nr ewid. 138 w odległości ok. 117 m oraz na działce nr ewid. 

141 w odległości ok. 205 m od projektowanych budynków chlewni.   
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Rys. 2 Odległość planowanej chlewni od najbliższych, nienależących do Inwestora, budynków mieszkalnych  

 
źródło: Opracowanie własne 

 

 Główne cechy charakterystyczne procesów 

 

Założeniem inwestora pana Bartosza Goździckiego jest prowadzenie produkcji trzody chlewnej 

w cyklu zamkniętym do ok. 746 loch. W celu zoptymalizowania organizacji produkcji dobrym 

rozwiązaniem jest wprowadzenie grup technologicznych i pracy w rytmie tygodniowym lub 

trzytygodniowym. Produkcja będzie prowadzona w 2 budynkach. Rozród z odchowem prosiąt w 

jednym budynku, a tucz wstępny i końcowy w drugim. Zaprojektowana chlewnia rozrodu (H) 

posiada  sektor krycia, sekcję loch prośnych, 5 sektorów porodowych oraz 8 sektorów odchowu 

prosiąt. Po wstępnej kalkulacji i ze względu na ograniczone możliwości budowy inwestor 

zdecydował się na grupy loch po 34 sztuki w rytmie tygodniowym. Przy czterotygodniowym 

odsadzaniu prosiąt cały cykl będzie trwał 21 tygodni (147 dni), co oznacza 21 grup 

produkcyjnych.  

Po zakończeniu inwestycji stan średnioroczny loch w gospodarstwie będzie na poziomie 746 

sztuk. 
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Grupy loch odsadzanych i loszek przygotowywanych do inseminacji będą utrzymywane w 

kojcach indywidualnych w sekcji krycia. W sekcji krycia będą również przygotowywane i 

stymulowane do krycia młode loszki.  

W ciągu 2 – 3 dni po inseminacji, pokryte lochy zostaną przemieszczone do kojców grupowych w 

sekcji loch prośnych. W grupach lochy będą przebywały przez następne 15 tygodni do momentu 

wprowadzenia do sektorów porodowych.  

Lochy wysoko- prośne w grupach po 34 sztuki  będą przeprowadzane do sektorów porodowych 

gdzie po 5 - 7 dniach aklimatyzacji nastąpi poród. Po 4 tygodniowym okresie karmienia 

przewidziano odsadzenie prosiąt. Odłączone lochy trafią do sekcji krycia, a prosięta do któregoś z 

sektorów sekcji odchowu. Odchów prosiąt przewidziano przez następne 7 tygodni do osiągnięcia 

wagi ok. 30 kg. Z odchowalni warchlaki będą trafiały do sektorów tuczu lub do zewnętrznych 

kontrahentów zajmujących się tuczem trzody.  

Lochy brakowane, czyli wycofywane z produkcji (stare, chore i o niskim potencjale 

produkcyjnym) do momentu sprzedaży będą utrzymywane w kojcach indywidualnych, w sektorze 

ekspedycji istniejącego budynku inwentarskiego (oznaczonym A).  

We wszystkich sekcjach znajdują się dodatkowe stanowiska do obrotu stada. Te stanowiska są 

niezbędne na czas przemieszczania grup produkcyjnych pomiędzy sekcjami oraz czyszczenia, 

mycia i dezynfekcji sektorów przed wprowadzeniem następnej grupy produkcyjnej. 

 

Kształtowanie klimatu  

 

Świnie są zwierzętami, które wymagają bardzo stabilnego klimatu z wysoką temperaturą oraz stałą 

i powolną wymianą powietrza. Wahania klimatyczne są bardzo niekorzystne dla świń, ponieważ 

obniżają odporność i prowadzą do rozwoju chorób, okresowego obniżenia apetytu, a w 

konsekwencji do pogorszenia wyników produkcyjnych. Położenie geograficzne Polski sprawia, iż 

mamy duże zmiany sezonowe warunków środowiskowych oraz wahania w ciągu doby. W tym 

układzie istotne znaczenie ma odizolowanie warunków wewnętrznych od zewnętrznych i 

zastosowanie takiego systemu wentylacyjnego, który pozwalałby na kształtowanie optymalnego 

klimatu w poszczególnych sektorach. Nie tylko dla małych zwierząt, ale  również dla warchlaków, 

tuczników czy loch dostarczane powietrze (w miarę możliwości) w okresie letnim powinno być 

schłodzone a w okresie zimowym podgrzane. Zaprojektowane układy budynków umożliwiają 

zastosowanie efektywnych rozwiązań wentylacyjnych. Poza sekcją loch prośnych i budynkiem 

tuczu we wszystkich sektorach świeże powietrze o najlepszych parametrach możemy dostarczyć 

poprzez zastosowanie kanałów powietrznych w ziemi, które w okresie letnim schładzają je a w 

okresie zimowym podgrzewają. 

Do sekcji krycia i  porodówek w chlewni rozrodu (H) powietrze z zewnątrz do budynku będzie 

dostawało się przez otwory w ścianie fundamentowej Dalej kanałami pod kojcami i korytarzami 

będzie przepływało do sektorów. Świeże powietrze z kanałów pod korytarzami kontrolnymi 

będzie wychodziło szczelinami w podłodze rusztowej, unosząc się ponad pełnymi przegrodami 

trafi do kojców. 

W sektorach odchowu prosiąt w chlewni rozrodu (H) powietrze z zewnątrz do budynku będzie 

dostawało się również przez otwory w ścianie fundamentowej. Dalej kanałami pod legowiskami 

w kojcach i korytarzami kontrolnymi będzie przepływało do korytarza centralnego. Powietrze z 

kanałów pod legowiskami i korytarzami kontrolnymi będzie wychodziło szczelinami w podłodze 

rusztowej do korytarza centralnego, z którego kanałami nad sufitem będzie trafiało do 
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poszczególnych sektorów. Do sektorów powietrze z kanału  będzie zaciągane przez wloty 

sufitowe zainstalowane nad korytarzami kontrolnymi. Opadające powietrze na  korytarz 

kontrolny będzie się ogrzewało i unosząc się ponad pełnymi przegrodami trafi do kojców. 

Zaplanowany przez inwestora układ budynku tuczu oraz sekcji loch prośnych w budynku 

rozrodu, umożliwiają zastosowanie podciśnieniowego systemu wentylacyjnego z wlotami 

powietrza w ścianach bocznych. Aby zapewnić jak najbardziej stabilny klimat w sektorze loch 

prośnych zaprojektowano system wentylacyjny z 8 wentylatorami dachowymi o działaniu ciągłym 

(o łącznej wydajności ok. 87 000 m³/h) i sterownikiem z płynną regulacją obrotów. Świeże 

powietrze będzie dostarczane poprzez 30 wlotów ściennych, które zaplanowano pomiędzy 

oknami. Natomiast w każdym sektorze tuczu zaprojektowano system wentylacyjny z 4 

wentylatorami dachowymi o działaniu ciągłym (o łącznej wydajności ok. 46 200 m³/h) i 

sterownikiem z płynną regulacją obrotów. Świeże powietrze będzie dostarczane poprzez 10 

potrójnych wlotów ściennych, które również zaplanowano pomiędzy oknami. Przy otworach od 

zewnętrz przewidziano osłony przeciwwiatrowe zapobiegające wdmuchiwaniu powietrza do 

środka przez wiatr. Od strony wewnętrznej klapy sterujące za pomocą serwo- motora regulują 

ilość i kierunek dostarczanego powietrza. W okresie letnim klapy otwierają się maksymalnie i 

kierują świeże powietrze w stronę zwierząt a w okresie jesienno- zimowym klapy przymykają się i 

kierują powietrze w górę aby mogło wymieszać się z cieplejszym powietrzem z budynku.  

Niezbędnym elementem dobrego funkcjonowania zaprojektowanych systemów wentylacyjnych w 

odchowalniach prosiąt  jest pełna przegroda kojców od strony korytarza kontrolnego.  

 

Pojenie  

 

Mimo, że pasza będzie podawana w postaci płynnej, gdzie jest zachowany stosunek suchych 

surowców paszowych do wody, należy zamontować dodatkowe poidło. Dla loch w sektorze 

porodowym przewidziano indywidualne poidła zraszające, które należy zamontować w korycie 

ok. 1/3 poniżej górnej krawędzi koryta. Ten typ poideł pozwala na samodzielne dozowanie wody 

pitnej do koryta. W okresie po porodzie locha ma bardzo duże zapotrzebowanie wody a z 

powodu częstego karmienia ma mało czasu na jedzenie i picie, dlatego w pierwszym tygodniu po 

porodzie zaleca się dodatkowo ręczne dozowanie wody. Ponadto w kojcach porodowych należy 

zapewnić czystą i świeżą wodę dla prosiąt. W tym celu zaplanowano po 1 poidle miseczkowym w 

każdym kojcu. 

Dla loch w sektorze krycia, aby zapewnić wysoką higienę wody pitnej i ograniczyć straty wody, 

zaplanowano indywidualne poidła smoczkowe montowane nad korytem. W kojcach grupowych 

do odchowu prosiąt i loszek oraz loch prośnych zaleca się zainstalować 1 poidło. Natomiast w 

kojcach tuczu (sektorach) zaleca się zastosować po 20 poideł miseczkowych z zapewnieniem 

zwierzętom swobodnego dostępu do nich. Aby zapewnić wysoką higienę wody pitnej najlepiej  

użyć poidełek smoczkowych. Jednak aby ograniczyć straty wody, poidła winny być z regulacją 

wysokości zamontowane na przegrodzie nad korytem. Drugim rozwiązaniem, korzystnie 

wpływającym na ograniczenie strat wody są poidła miseczkowe, które można montować obok 

koryt.  
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Karmienie  

 

Założeniem inwestora jest podawanie zwierzętom paszy płynnej w postaci papki. Z możliwych 

systemów, w celu zmniejszenia nakładów pracy przy obsłudze zwierząt oraz obniżenia kosztów 

paszy rolnik wybrał mechaniczny system przygotowania i zadawania paszy. Zgromadzone 

surowce w silosach zewnętrznych i wewnętrznych, zostaną automatycznie dozowane do miksera. 

Przygotowana pasza w postaci papki będzie transportowana mechanicznie rurociągiem do koryt 

montowanych na jednej z przegród kojców. W sektorach porodowych każda locha będzie miała 

koryto indywidualne, w sektorze krycia będą zastosowane koryta odcinkowe, czyli 1 koryto 

będzie przypadało na 4 - 5 stanowisk. Lochy prośne w grupach będą karmione w korycie 

zbiorowym zamontowanym w przegrodzie kojca z jednoczesnym dostępem do koryta. W 

sektorach odchowu prosiąt oraz loszek zostaną zastosowane tzw. „koryta długie” pozwalające na 

3-4 krotne dawkowanie karmy na dzień z jednoczesnym dostępem wszystkich sztuk w kojcu.  

Koryta tego typu pozwalają również na żywienie do woli. Natomiast w chlewni tuczu karma 

będzie podawana do woli w tzw. „korytach krótkich”, w wydzielonych specjalnych strefach 

żywieniowych, z zastosowaniem dwóch rodzajów paszy w zależności od wagi tuczników. Ilość i 

częstotliwość dostarczanej paszy do koryt jest sterowana komputerowo przy użyciu zaworów 

pneumatycznych. Podawanie karmy w postaci płynnej sprawia, iż uzyskuje się maksymalne 

przyrosty  oraz ogranicza straty paszy. Ponadto żywienie płynne bardzo korzystnie wpływa na 

zdrowotność układu pokarmowego oraz na układ oddechowy. Możliwość stosowania tanich 

produktów ubocznych z przemysłu rolno- spożywczego pozwala na znaczne obniżenie kosztów 

paszy. 

Podawanie wczesnych prestarterów w formie papki dla prosiąt ssących przewidziano w korytkach 

z jednoczesnym dostępem wszystkich sztuk, w małych porcjach klika razy dziennie. 

 

Magazynowanie i usuwanie gnojowicy 

 

Przyjęta technologia zakłada  gromadzenie odchodów w kanałach gnojowicowych pod 

kojcami. Kanały o głębokości 80 cm w sektorach porodowych, odchowu prosiąt i krycia oraz 160 

cm w sektorze loch prośnych i budynku tuczu wystarczą na co najmniej cały cykl produkcyjny. 

Zgromadzona gnojowica w kilku wannach będzie spławiana po zakończeniu cyklu i wyjściu 

zwierząt z sektora. Po wyczyszczeniu i umyciu pomieszczenia, gnojowica będzie spuszczana 

poprzez otwory w ścianie wanny do jednego ze zbiorczych kanałów pod korytarzami centralnymi 

(o łącznej pojemności ok. 582 m³ [budynek G – 207 m³, budynek H -  375 m³]), z których 

sukcesywnie będzie wywożona do lokalnej biogazowni lub zostanie przepompowana do 

zbiornika buforowego (o pojemności ok. 800 m³). Pojemność całkowita wszystkich kanałów 

gnojowicowych wyniesie ok. 7066 m³ [budynek G – 3398 m³, budynek H -  3668 m³]. 

W zbiorniku głównym zamontowany jest  rurociąg do którego w momencie opróżniania 

ciągnikiem z beczką asenizacyjną podpinana jest specjalna gwarantująca szczelność rura z 

wyposażonym w uszczelkę łącznikiem metalowym. 

 

Dodatkowo miejsce w którym gnojowica będzie przepompowywana ze zbiornika głównego do 

beczki asenizacyjnej zostanie wybetonowane. Ewentualne odcieki będą spływały do niewielkiego 

zbiornika umiejscowionego pod kratką, z którego będą bezpośrednio wypompowywane do wozu 

asenizacyjnego. Rozwiązanie takie obrazuje zamieszczony rysunek.  
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Rys. 3  Miejsce przepompowywania gnojowicy ze zbiornika głównego do wozu asenizacyjnego 

 
Źródła: Opracowanie własne 

 

 

 

Rys.4  Wyloty powietrza na korytarzu centralnym 

 

 
Źródło: materiały własne 

 

 



Budowa 2 budynków inwentarskich do produkcji trzody chlewnej  w cyklu zamkniętym wraz z niezbędną infrastrukturą 

towarzyszącą na działkach  o  nr ewid. 152 oraz 153/1,m. Szczytniki Czerniejewskie, obręb 0014, gmina Czerniejewo, 

powiat gnieźnieński, województwo wielkopolskie.   

 

16 
BUDOWNICTWO ŚRODOWISKO DORADZTWO 

 

Rys.5. Planowane zagospodarowanie terenu inwestycyjnego po zrealizowaniu przedsięwzięcia 

 
Źródło: opracowanie własne 

 

2.2. Przewidywane ilości wykorzystywanej wody, surowców, materiałów, paliw 
 

Przewidywane ilości wykorzystanej wody: łączne średnioroczne zapotrzebowanie na wodę na 

terenie przedsięwzięcia kształtowało się będzie na poziomie ~ 23306,7 m3/rok. 

 

3. OBOWIĄZUJĄCE DLA TERENU INWESTYCJI DECYZJE I POZWOLENIA 

 

Inwestor nie posiada aktualnie żadnych pozwoleń. 

 

4. TEREN INWESTYCJI W DOKUMENTACH PLANISTYCZNYCH MIASTA 

 

Zgodnie z pismem Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo, znak: PGN.6727.2.2014.MS dla 

działek o nr ewid. 152 oraz 153/1, obręb 0014  Szczytniki Czerniejewskie brak jest miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego. 
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5. OPIS ELEMENTÓW PRZYRODNICZYCH ŚRODOWISKA OBJĘTYCH 

ZAKRESEM PRZEWIDYWANEGO ODDZIAŁYWANIA PLANOWANEGO 

PRZEDSIĘWZIĘCIA 

 

W niniejszym rozdziale przedstawiono uwarunkowania przyrodnicze obszaru, na którym 

znajdować się będzie planowana inwestycja. Informację sporządzono na podstawie literatury: 

Objaśnienia do Mapy Hydrogeologicznej Polski - Arkusz Psary Polskie, informacji zawartych na 

stronach Państwowej Służby Hydrogeologicznej i Państwowego Instytutu Geologicznego. 

 

5.1. Położenie fizycznogeograficzne 

 

Planowana inwestycja polegająca budowie 2 budynków inwentarskich do produkcji trzody 

chlewnej w cyklu zamkniętym  wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działkach o nr 

ewid. 152 oraz 153/1, m. Szczytniki Czerniejewskie, obręb  0014,  gmina Czerniejewo, powiat 

gnieźnieński, województwo wielkopolskie. 

Według podziału Niziny Wielkopolskiej B. Krygowskiego gmina, w której planowana jest 

inwestycja  leży w obrębie Wysoczyzny 

Gnieźnieńskiej, w subregionach określanych jako Równina Wrzesińska i Pagórki Gnieźnieńskie. 

Spadki terenu na przeważającej części równiny wynoszą 0 – 2 %. Większe deniwelacje terenu 

występują w części północnej w rejonie Pawłowa, gdzie spadki terenu lokalnie przekraczają 5 %. 

 

5.2. Budowa geologiczna  

 

Budowa geologiczna omawianego obszaru jest stosunkowo dobrze rozpoznana. Strop utworów 

mezozoicznych zalega na głębokości 150 m i budują go utwory kredy górnej, wykształcone w 

postaci margli i wapieni marglistych. Utwory kredy pokrywają miejscami osady oligoceny, a 

wszędzie osady miocenu o przeciętnych miąższościach rzędu 30 – 40 metrów. Miocen przykryty 

jest iłami plioceńskimi o miąższości od kilku do około 50 m, a te z kolei przykrywa kompleks 

utworów plejstoceńskich. Największe miąższości utworów czwartorzędowych przekraczające 100 

m występują w obniżeniach powierzchni plioceńskiej w okolicach Czerniejewa. 

Przez niemal całą gminę przebiega na głębokości 60 – 80 m pasem o szerokości ponad 10 

kilometrów Wielkopolska Dolina Kopalna – bardzo korzystna plejstoceńska struktura 

wodonośna. 

 

5.3. Wody powierzchniowe 

 

W odległości ok 3,2 km w kierunku zachodnim  od planowanych budynków przebiega rzeka 

Wrześnianka.  

 

Teren działek znajduje się w obszarze jednolitej części wód powierzchniowych oznaczonej 

europejskim kodem PLRW60001718389, w regionie wodnym Odry.  
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Charakterystyka jednolitej części wód powierzchniowych: 

 

Nazwa: Wrześnica 

Typ JCWP: 17 

Status: naturalna część wód  

Ocena stanu: zły 

Ocena ryzyka: zagrożona 

Derogacje: 4(4)-1/4(4)-2/4(7)-1 

Uzasadnienie derogacji: ponad 70% powierzchni zlewni zajmują tereny rolne; wysoka gęstość 

zaludnienia= 102,83 m/km2 , planowana budowa zbiornika Gozdowo. 

 

5.4. Wody podziemne  

Wody te w obrębie zlewni występują w utworach czwartorzędowych, trzeciorzędowych i 

kredowych. W obrębie czwartorzędu głównym zbiornikiem tych wód jest Wielkopolska Dolina 

Kopalna(WDK) występująca niemal na całej powierzchni gminy. Wody w utworach mioceńskich 

tworzą poziom wodonośny o dobrej izolacji od powierzchni i bez kontaktu hydraulicznego z 

poziomem czwartorzędowym. 

 

Przedmiotowy zbiornik wód podziemnych tworzą osady piaszczysto-żwirowe o miąższości do 50 

m, najczęściej 20 – 30 m, znajdujące się pod 50 – 76 m nadkładem glin morenowych. 

Regionalnym zbiornikiem wód podziemnych jest zbiornik wód w utworach trzeciorzędowych 

i kredowych. Poziomem wodonośnym jest tu poziom mioceński.  

 

Omawiany teren znajduje się w zasięgu 2 udokumentowanych Głównych Zbiorników Wód 

Podziemnych: Nr 144 (Dolina kopalna Wielkopolska) o typie ośrodka porowym, średniej 

głębokości - 46 m, zbiornik czwartorzędowy oraz Nr 143 (Subzbiornik Inowrocław – Gniezno) o 

typie ośrodka porowym, średniej głębokości - 120 m , zbiornik trzeciorzędowy. 

 

Teren działki znajduje się w obszarze jednolitej części wód podziemnych oznaczonym 

europejskim kodem JCWPD (161)- PLGW650063 , JCWPD(172) – PLGW600061  w obszarze 

dorzecza Odry, region Warty, której stan ilościowy i stan chemiczny oceniony  jest jako dobry. 
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Rycina 6  Lokalizacja przedsięwzięcia względem jednolitych części wód podziemnych 

 
Źródło: Państwowa Służba Hydrogeologiczna 

 

Nie przewiduje się by planowana inwestycja mogła spowodować nieosiągnięcie celów 

środowiskowych zawartych w „Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry ”.  

 

Cele środowiskowe zawarte w „Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry” są 

zgodne z art. 4 Dyrektywy 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 

października 2000 r. ustanawiającej ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej, 

tzw. Ramowa Dyrektywa Wodna. W/w dyrektywa w art. 4 przewiduje dla wód podziemnych 

następujące główne cele środowiskowe:  

• zapobieganie dopływowi lub ograniczenia dopływu zanieczyszczeń do wód podziemnych,  

• zapobieganie pogarszaniu się stanu wszystkich części wód podziemnych (z zastrzeżeniami 

wymienionymi w RDW),  

• zapewnienie równowagi pomiędzy poborem a zasilaniem wód podziemnych,  

• wdrożenie działań niezbędnych dla odwrócenia znaczącego i utrzymującego się rosnącego 

trendu stężenia każdego zanieczyszczenia powstałego w skutek działalności człowieka.  
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Rys.7 Lokalizacja planowanej inwestycji na tle jednostek hydrogeologicznych 

 
 

Obszar inwestycyjny znajduje się w zasięgu jednostki hydrogeologicznej 1bcQII/Tr. Głównym 

użytkowym poziomem w obrębie jednostki jest poziom wód wgłębnych wielkopolskiej doliny 

kopalnej – międzyglinowy środkowy. Strop użytkowej warstwy wodonośnej zalega najczęściej w 

przedziale głębokości 55-75 m. Warstwa wodonośna wykształcona głownie w postaci piasków i 

piasków ze żwirem ma zróżnicowana miąższość od 9,4 -30 m , przeważnie 20 m i zróżnicowaną 

wodoprzewodność najczęściej ok 500 m2/24h.moduł zasobów odnawialnych i dyspozycyjnych 

jednostki wynosi 170 m3/24*km2. 

  

5.5. Dostępność do złóż kopalin 

 

W otoczeniu inwestycji nie znajdują się żadne złoża kopalin. 

 

5.6. Obszary wodno-błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych 

 

Teren na którym planowana jest realizacja omawianego przedsięwzięcia, znajduje się poza 

obszarami wodno-błotnymi.  

 

Wody gruntowe zalegają na głębokości ok 2,1 m p.p.t kierunek spływu następuje w kierunku  

zachodnim, obszar jest częściowo zdrenowany, występuje 3 klasa przepuszczalności- 

przepuszczalność słaba. 

Występowanie wód gruntowych w zlewni Wrześnicy jest związane ze strukturami sandrowymi 

i dolinnymi ostatniego zlodowacenia. Główne struktury tego poziomu występują w górnej zlewni 

i są to: sandry rejonu Czerniejewa – Wagowa oraz na południe od Gniezna. Według badań 

modelowych tego obszaru moduł infiltracji efektywnej struktur sandrowych wynosi 4,3 – 6,9 

m3/h/km.  
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Z punktu widzenia Inwestora bardzo istotne jest uprzednie rozpoznanie podłoża gruntowego, 

dlatego przed sporządzeniem projektu budowlanego będą wykonane badania geotechniczne w 

celu dokładnego ustalenia istniejących warunków wodnych, posadowienia i niezbędnych 

parametrów do wyznaczenia nośności podłoża fundamentów oraz osiadania obiektów 

budowlanych. Głębokość posadowienia wszystkich zbiorników, uwzględniająca głębokość 

występowania wód gruntowych, będzie przedstawiona w projekcie instalacji sanitarnych 

stanowiącej integralną cześć projektu budowalnego. W przypadku, gdy zajdzie sytuacja, iż woda 

gruntowa będzie stanowić utrudnienia podczas wykonywania wykopów fundamentowych 

zastosowane zostanie odwodnienie wykopów. Woda odprowadzana będzie na teren działek w 

bezpiecznej odległości od wykopu. 

 

5.7. Obszary przylegające do jezior 

 

W zasięgu oddziaływania przedsięwzięcia nie znajdują się obszary przylegające do jezior. 

 

5.8. Obszary wybrzeży 

 

W zasięgu oddziaływania przedsięwzięcia nie występują obszary wybrzeży. 

 

5.9. Obszary górskie lub leśne 

 

W zasięgu oddziaływania przedsięwzięcia nie występują obszary górskie.  

 

Zgodnie z art. 3 Ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz.U. 2014 poz. 1153 z późn. zm.), 

lasem w rozumieniu ustawy jest grunt: 

1)  o zwartej powierzchni co najmniej 0,10 ha, pokryty roślinnością leśną (uprawami leśnymi) – 

drzewami i krzewami oraz runem leśnym – lub przejściowo jej pozbawiony: 

a)  przeznaczony do produkcji leśnej lub 

b)  stanowiący rezerwat przyrody lub wchodzący w skład parku narodowego albo 

c)  wpisany do rejestru zabytków. 

 

Najbliższe kompleksy leśne znajdują się w odległości ok. 4,3 km w kierunku południowo – 

zachodnim.  

 

5.10. Obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne 

zbiorników wód śródlądowych 

 

Ujęciem wód podziemnych jest otwór wiertniczy, grupa otworów wiertniczych, obudowane 

źródło naturalne lub inne wyrobisko konstrukcyjnie przygotowane do korzystania z wód 

podziemnych. 

 

Najbliżej planowanej inwestycji zlokalizowane są ujęcia wody: 

CBDH 4740029(Wodociąg-12) w odległości ok 0,3 km w kierunku wschodnim, 

CBDH4740027(Wodociąg-11) w odległości ok 0,6  km w kierunku północno-wschodnim. 
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Nie ma wyznaczonej pośredniej strefy ochronnej ujęcia, która swoim zakresem mogłaby 

obejmować teren inwestycji.  

 

Omawiany teren nie znajduje się w obrębie zaliczonym do OSN.  

 

Omawiany teren znajduje się w zasięgu 2 udokumentowanych Głównych Zbiorników Wód 

Podziemnych: Nr 144 - Dolina kopalna Wielkopolska i Nr  143 - Subzbiornik Inowrocław – 

Gniezno. 

 

5.11. Obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków 

roślin i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym 

obszary Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody 

 
Tabela 3 Obszary chronione 

FORMY OCHRONY PRZYRODY 

FORMY OCHRONY   

(do 10 km) 

RODZAJ 

OCHRONY 

NAZWA PRZYBLIŻONA 

ODLEGŁOŚĆ i KIERUNEK 

OD PLANOWANEJ 

INWESTYCJI 

Parki Narodowe - - - 

Rezerwaty Przyrody - Modrzew Polski w 

Noskowie 

Bielawy 

7,55 km- zachód 

8,78 km- północny-zachód 

Parki Krajobrazowe - - - 

Obszary Chronionego 

Krajobrazu 

 - 

 

- 

 

 

Natura 2000 

SOO Grądy w 

Czerniejewie 

PLH300049 

4,26 km- południowy-

zachód 

OSO - - 

Zespoły przyrodniczo-

krajobrazowe 

- - - 

Inne - - - 
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Lokalizacja przedsięwzięcia oraz charakter działań Inwestora, wykluczają negatywne 

oddziaływanie ww. formy ochrony przyrody. 

 

W obszarze oddziaływania przedsięwzięcia nie stwierdzono występowania żadnych form ochrony 

przyrody ze szczególnym uwzględnieniem gatunków roślin, zwierząt, grzybów chronionych oraz 

ich siedlisk przyrodniczych. 

 

Oddziaływanie przedsięwzięcia na środowisko 

• W trakcie realizacji inwestycji będą zastosowane nowoczesne i przyjazne dla środowiska 

technologie budowlane, 

• Budynek z nowoczesnym systemem wentylacji zapewni optymalny mikroklimat do chowu 

zwierząt, 

• Zbilansowana pasza pozwoli na maksymalne wykorzystanie białka, a co za tym idzie 

zmniejszenie emisji amoniaku, 

• Odpady będą zbierane w sposób selektywny, gromadzone będą w odpowiednio 

przystosowanych i oznaczonych pojemnikach. 

 

Zastosowanie ww. działań organizacyjno-technicznych wykluczy zajście zmian w istniejących 

ekosystemach, co za tym idzie, przedsięwzięcie nie będzie znacząco negatywnie wpływało na 

środowisko. 

 

5.12. Obszary na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone 

 

Zgodnie z art. 3 pkt 34 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska  

(Dz.U. 2013 poz. 1232 z późn. zm.),przez standard jakości środowiska rozumie się poziomy 

dopuszczalne substancji lub energii oraz pułap stężenia ekspozycji, które muszą być osiągnięte w 

określonym czasie przez środowisko jako całość lub jego poszczególne elementy przyrodnicze. 

Standardy jakości środowiska mogą być zróżnicowane w zależności od obszarów. 

W zasięgu oddziaływania przedsięwzięcia nie występują obszary, na których zostały przekroczone 

standardy jakości środowiska. 

 

5.13. Obszary występowania w granicach OSN 

 

Omawiany teren nie znajduje się w obrębie zaliczonym do OSN.  

 

5.14. Uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej 

 

W zasięgu oddziaływania przedsięwzięcia nie występują uzdrowiska i obszary ochrony 

uzdrowiskowej. 

 

5.15. Warunki klimatyczne 

 

Według podziału rolniczo-klimatycznego Polski R. Gumińsksiego, obszar gminy, w której 

planowana jest inwestycja zaliczyć należy do dzielnicy środkowej (VII), charakteryzującej się 
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najniższym opadem średniorocznym w Polsce, największą liczbą dni słonecznych (ponad 50) 

oraz najmniejszą liczbą dni pochmurnych (poniżej 130). Średnia roczna temperatura powietrza 

wynosi 80 C. Dni mroźnych jest od 30 do 50, z przymrozkami od 100 do 110. Przeciętny czas 

trwania pokrywy śnieżnej wynosi od 50 do 80 dni, a okres wegetacyjny trwa od 210 do 220 dni. 

Cecha charakterystyczną klimatu są: stosunkowo małe amplitudy rocznych temperatur powietrza, 

wczesna wiosna, długie lato, łagodna i krótka zima z mało trwała pokrywa śnieżną. W regionie w 

którym położona jest gmina istnieje większe prawdopodobieństwo występowania lat posusznych 

niż normalnych i wilgotnych. 

Warunki klimatyczno-meteorologiczne dla omawianego terenu określają dane ogólne i roża 

wiatrów dla stacji meteorologicznej – Poznań. 

 

Tabela 4  Zestawienie udziałów poszczególnych kierunków wiatru % 

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

NNE ENE  E  ESE SSE  S  SSW WSW  W  WNW NNW  N  

  5,22     6,48     9,29     8,36     8,51     5,91    12,00    10,88    13,54     7,71     7,72     4,38   

Źródło: Operat FB 

 

Tabela 5 Zestawienie częstości poszczególnych prędkości wiatru % 

1 m/s 2 m/s 3 m/s 4 m/s 5 m/s 6 m/s 7 m/s 8 m/s 9 m/s 10 m/s 11 m/s 

  14,13     15,32     16,24     12,61     12,88      9,02      7,20      7,23      1,66      2,72      0,99   

Źródło: Operat FB 

 

 

5.16. Szata roślinna i świat zwierzęcy 

 

Obszar inwestycyjny wydzielony pod omawiane zamierzenie oraz jego najbliższe otoczenie 

stanowią tereny rolnicze.  Teren  pod inwestycję obecnie wykorzystywany jest jako grunty orne, 

na których uprawiana jest kukurydza.  

Na części działek przeznaczonej pod budowę chlewni nie występują zarośla i łąki mogące 

stanowić miejsce występowania rzadkich i cennych gatunków flory i fauny. Rzeczony teren 

znajduje się poza obszarami wodno-błotnymi. W trakcie wizji dokonanych na terenie 

przeznaczonym pod inwestycję nie stwierdzono występowania gniazd, nor, schronień, miejsc 

lęgowych dzikich zwierząt. 

 

Zważywszy na obecne przekształcenie i sposób użytkowania działek o nr ewid. 153/1 oraz 152 

obręb Szczytniki Czerniejewskie nie są one dogodnym siedliskiem dla zwierząt i roślin.  

 

Realizacja i eksploatacja omawianego przedsięwzięcia zgodnie z wytycznymi zamieszczonymi w 

niniejszym opracowaniu nie spowoduje negatywnego oddziaływania na środowisko przyrodnicze.  

 

 5.17   Analiza oddziaływań przedsięwzięcia związanych ze zmianami klimatu  

  

Inwestycja poprzez realizację i eksploatację zgodną z przedstawionymi w raporcie założeniami nie 

będzie powodować znacznych emisji mających wpływ na zmiany klimatu.  
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Projektowana inwestycja zakłada najlepsze rozmieszczenie przewidzianych elementów inwestycji 

na terenie inwestycyjnym i  tym samym ograniczenie do minimum emisji związanej z transportem 

oraz wykorzystanie przestrzeni biologicznie czynnej.  

Sprawne zaplanowanie transportu niezbędnego do funkcjonowania gospodarstwa ograniczające 

do minimum ruch pojazdów leży w interesie hodowcy ze względów ekonomicznych i czasu.  

Inwestycja wiązać się będzie z małym zapotrzebowaniem na energię, gdyż zastosowane zostaną 

m.in. energooszczędne oświetlenie oraz automatyczne sterowanie wentylacją. Wentylację oparto 

na krzywej temperatury w związku z czym szybkość działania wentylatorów będzie uzależniona 

od temperatury.  

Dzięki zastosowaniu płynnej zależnej od temperatury wewnętrznej wentylacji podciśnieniowej 

można utrzymać wewnątrz stabilne i komfortowe dla zwierząt warunki.  

Płynna regulacja obrotów wentylatorów pozwala na dopasowanie wydajności systemu 

wentylacyjnego do wymaganego minimum, a tym samym do racjonalnego wykorzystania energii 

elektrycznej na minimalnym poziomie.  

Przedsięwzięcie zaprojektowane jest zgodnie z najlepszymi dostępnymi na rynku technologiami. 

Polskie prawo budowlane jest bardzo restrykcyjne w tym zakresie a sami hodowcy oraz firmy 

wyposażające obiekty inwentarskie są szczególnie wyczuleni na zmiany termiczne wewnątrz 

obiektów. Nowoczesny system wentylacji pozwoli na ograniczenie zużycia energii oraz przyczyni 

się do utrzymania optymalnych warunków mikroklimatu wewnątrz budynku.  

W związku z funkcjonowaniem planowanego przedsięwzięcia nie będzie zachodzić emisja z 

procesów energetycznego spalania paliw, gdyż nie przewiduje się ogrzewania budynków.  

Założenia projektowe przewidują wykonanie izolacji budynków,  która będzie umożliwiała 

zatrzymania ciepła wytwarzanego przez zwierzęta w chlewni zimą, natomiast w lecie chronić 

będzie wnętrze przed wzrostem temperatury.  

Odpowiednio dobrany system żywienia umożliwi podanie zbilansowanej paszy odpowiednio 

dobranej do wieku zwierząt, co pozwoli na maksymalne wykorzystanie białka, a tym samym 

wpłynie na zmniejszenie emisji do powietrza. W interesie hodowcy jest wybór takiego rodzaju 

paszy, która ulegnie najlepszemu przyswojeniu przez zwierzęta.  

Inwestor będzie oddawał wyprodukowane w gospodarstwie nawozy naturalne do biogazowni. 

Realizacja planowanego przedsięwzięcia wskazanej we wniosku lokalizacji będzie powodowała na 

niej zmianę prowadzonej działalności rolniczej z produkcji zbóż na produkcję zwierzęcą.  

Celem minimalizacji podatności planowanej inwestycji na zmiany klimatu jest jej zaprojektowanie 

zgodnie z obowiązującymi normami technicznymi i budowlanymi. Oddziaływanie warunków 

klimatycznych brane jest pod uwagę na etapie projektowania, wykonawstwa robót budowlanych, 

w tym posadowienia i fundamentowania, oraz utrzymania obiektu. 

 

• OPIS ISTNIEJĄCYCH W SĄSIEDZTWIE LUB W BEZPOŚREDNIM 

ZASIĘGU ODDZIAŁYWANIA PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA 

ZABYTKÓW CHRONIONYCH 

 

W miejscowości Szczytniki Czerniejewskie nie znajdują się żadne obiekty wyszczególnione w 

Rejestrze Zabytków.  

Na terenie inwestycji, nie znajdują się obiekty wpisane do rejestru zabytków objęte ścisłą ochroną 

konserwatorską na podstawie przepisów ustawy  o ochronie dóbr kultury.  
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Oddziaływanie na zabytki chronione na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad Zabytkami 

 

Na terenie inwestycji ani też w jej bezpośrednim sąsiedztwie nie znajdują się obiekty wpisane do 

rejestru zabytków objęte ścisłą ochroną konserwatorską na podstawie przepisów ustawy  

o ochronie dóbr kultury. Brak jest obiektów wpisanych do ewidencji zabytków – obiektów i 

obszarów zabytkowych. W związku z powyższym stwierdza się, iż w fazie budowy 

przedsięwzięcia nie będzie następował wpływ na zabytki chronione na podstawie przepisów o 

ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. 

 

7. OPIS PRZEWIDYWANYCH SKUTKÓW DLA ŚRODOWISKA W PRZYPADKU 

NIEPODEJMOWANIA PRZEDSIĘWZIĘCIA 

 

Brak realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie 2 budynków inwentarskich do produkcji 

trzody chlewnej w cyklu zamkniętym  wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działkach 

o nr ewid. 152 oraz 153/1, m. Szczytniki Czerniejewskie, obręb  0014,  gmina Czerniejewo, 

powiat gnieźnieński, województwo wielkopolskie nie będzie się wiązał ze wzrostem 

oddziaływania na środowisko wskutek rozwoju hodowli. Odstąpienie od realizacji inwestycji jest 

jednakże niekorzystne dla Inwestora pod względem ekonomicznym, gdyż ogranicza możliwość 

rozwoju gospodarstwa.  

 

8. OPIS ANALIZOWANYCH WARIANTÓW 

 

 Wariant zerowy 

 

Wariant zerowy polega na braku realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie 2 budynków 

inwentarskich  do produkcji trzody chlewnej w cyklu zamkniętym  wraz z niezbędną 

infrastrukturą towarzyszącą na działkach o nr ewid. 152 oraz 153/1, m. Szczytniki 

Czerniejewskie, obręb 0014, gmina Czerniejewo, powiat gnieźnieński, województwo 

wielkopolskie.  

Wariant polegający na niepodjęciu przedsięwzięcia nie będzie się wiązał z budową nowych 

budynków  do produkcji trochy chlewnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą i powiększeniem 

obsady zwierząt utrzymywanych w gospodarstwie. Jednakże wariant ten jest niekorzystny dla 

Inwestora, gdyż blokuje rozwój hodowli.  

Realizacja inwestycji spowoduje rozwój rynku lokalnego,  poprzez zmniejszenie ilości warchlaków 

sprowadzanych z zagranicy. Produkcja prosiąt w rodzimym gospodarstwie spowoduje eliminację 

dużego stresu zwierząt związanego z długim transportem z zagranicy. 

 

 Wariant proponowany przez Inwestora 

 

Wybrany przez Inwestora wariant przewiduje posadowienie budynków inwentarskich wraz z 

infrastrukturą towarzyszącą na terenie działki na której prowadzi już gospodarstwo oraz działki 

graniczącej.  Planowana inwestycja będzie się znajdować w głębi działek  w kierunku 

południowym. 
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Wariant przedsięwzięcia wybrany przez Inwestora, zakłada chów trzody chlewnej  

w nowoczesnych obiektach, w których zwierzęta utrzymywane będą na podłożu szczelinowym i 

w którym zastosowany zostanie wielofazowy system płynnego żywienia.  

Założenie projektowe przewidują: 

• ograniczenie emisji amoniaku oraz pylenia dzięki zastosowaniu podłoża szczelinowego, 

• zastosowanie nowoczesnego podciśnieniowego systemu wentylacyjnego sterowanego 

elektronicznie w znacznym stopniu zmniejszającego uciążliwości związane z hodowlą 

zwierząt, 

• oparcie wentylacji na krzywej temperatury w związku z czym szybkość działania 

wentylatorów będzie uzależniona od temperatury co spowoduje mniejsze oddziaływanie 

na klimat akustyczny podczas pory chłodniejszej,  

• stosowanie systemu płynnego żywienia ogranicza pylenie do środowiska  

oraz korzystnie wpływa  na układ oddechowy zwierząt zmniejszając liczbę upadków, 

• zastosowaniu wentylatorów o niskim poziomie hałasu, 

• magazynowanie gnojowicy w szczelnych kanałach gnojowicowych oraz zbiornikach na 

gnojowicę, 

• zastosowanie biologicznego preparatu Biomucha wpłynie znacznie na ograniczenie 

liczebności populacji much, 

• stosowanie, w celu ograniczenia emisji odorów, dodawanych do gnojowicy 

mikroorganizmów, 

• zastosowanie wielofazowego systemu żywienia umożliwiającego podanie zbilansowanej 

paszy odpowiednio dobranej do wieku zwierząt, co pozwoli na maksymalne 

wykorzystanie białka, a co za tym idzie zmniejszenie emisji amoniaku. 

 

Realizacja inwestycji spowoduje rozwój rynku lokalnego, poprzez zmniejszenie ilości warchlaków 

sprowadzanych z zagranicy. Produkcja prosiąt w rodzimym gospodarstwie spowoduje eliminację 

dużego stresu zwierząt związanego z długim transportem z zagranicy. 

 

 

 Wariant alternatywny - technologiczny 

 

Wariant alternatywny został odrzucony ze względu na większe oddziaływanie na środowisko. 

Przewidywał chów trzody chlewnej z zastosowaniem jednofazowego systemu żywienia oraz 

wentylacji opartej na systemie przewietrzania czasowego. Był to jednak wariant bardziej 

niekorzystny dla środowiska ze względu na: 

-Większą emisję amoniaku wynikającą z zastosowania jednofazowego systemu żywienia 

uniemożliwiającego podanie zbilansowanej paszy odpowiednio dobranej do wieku zwierząt i 

maksymalne wykorzystanie białka,  

- Wentylacja oparta na systemie przewietrzania czasowego, działanie sekwencyjne co kilka minut 

następuje włączenie wszystkich wentylatorów na 100% mocy co powoduje nagły i skumulowany 

wyrzut amoniaku itd.,  

-wprowadzenie krzywej opartej na temperaturze jest w tym przypadku nie obsługiwane przez 

sterownik, a więc niemożliwe.  
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-Wentylacja oparta na systemie przewietrzania sektorów jest ekonomiczniejsza ponieważ 

powoduje mniejsze zużycie energii elektrycznej przez co jest korzystniejsza dla inwestora ale 

niestety nie dla zwierząt.  

-Przewietrzanie powoduje nagłą, szybką i krótkotrwałą wymianę całego powietrza w sektorze 

przez co dochodzi do jego przepływu o znacznie większej prędkości niż ta dopuszczalna i 

komfortowa dla zwierząt.  

-Powoduje to choroby płuc, przeziębienia u młodych zwierząt biegunki a u samic zapalenia 

dróg rodnych i moczowych powodujących ropne wycieki.  

-Drugim negatywnym elementem tego systemu jest niestabilna temperatura wewnątrz budynku 

która jest tak ważna dla osiągnięcia odpowiednich efektów hodowlanych.  

-Nagłe włączenie systemu obniża krótkotrwale temperaturę która następnie zaczyna się 

podnosić i wracać do założonej normy. W celu ograniczenia ilości stosowanych antybiotyków, 

zmniejszenia kumulacji emitowanych do powietrza substancji takich jak amoniak zaleca się 

zastosowanie płynnej zależnej od temperatury wewnętrznej wentylacji podciśnieniowej dzięki 

której można utrzymać wewnątrz stabilne i komfortowe dla zwierząt warunki co w przypadku 

wentylacji przewidzianej w wariancie alternatywnym a opartej na przewietrzaniu jest nie 

możliwe do osiągnięcia. 

 

 Wariant najkorzystniejszy dla środowiska 

 

Wariantem najkorzystniejszym dla środowiska jest wariant inwestorski. 

 

 Uzasadnienie wybranego wariantu 

 

Wybrany wariant inwestorski jest wariantem najkorzystniejszym dla środowiska, dobrostanu 

zwierząt oraz ogranicza możliwość wystąpienia uciążliwości związanych z eksploatacją chlewni 

dla okolicznych mieszkańców.  

Zastosowany wielofazowy system żywienia umożliwi podanie zbilansowanej paszy odpowiednio 

dobranej do wieku zwierząt, co pozwoli na maksymalne wykorzystanie białka.  

Stosowanie systemu płynnego żywienia ogranicza pylenie do środowiska  oraz korzystnie wpływa 

na układ oddechowy zwierząt zmniejszając liczbę upadków. 

Wentylacje opartą na krzywej temperatury w związku z czym szybkość działania wentylatorów 

będzie uzależniona od temperatury co spowoduje mniejsze oddziaływanie na klimat akustyczny 

podczas pory chłodniejszej. 

Zastosowanie pełnych rusztów znacząco wpłynie na ograniczenie emisji amoniaku. 

Odpowiednio dobrany system wentylacji pozwoli na ograniczenie emisji hałasu, zużycia energii 

oraz przyczyni się do utrzymania optymalnych warunków mikroklimatu wewnątrz budynków.  

Na etapie realizacji wybrany wariant będzie się wiązał z większymi kosztami niż wariant 

alternatywny. 

Wybrana ostatecznie lokalizacja  budynków inwentarskich skutecznie ogranicza możliwość 

wystąpienia uciążliwości związanych z jej eksploatacją dla okolicznych mieszkańców i tym samym 

ogranicza ryzyko wystąpienia konfliktów. 

Realizacja inwestycji spowoduje rozwój rynku lokalnego,  poprzez zmniejszenie ilości warchlaków 

sprowadzanych z zagranicy. Produkcja prosiąt w rodzimym gospodarstwie spowoduje eliminację 

dużego stresu zwierząt związanego z długim transportem z zagranicy. 
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Problematyka wariantowania w procedurze oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko 

została opisana w publikacji Zmiany w postępowaniach administracyjnych w sprawach ocen oddziaływania na 

środowisko (Grudzińska, Zarzecka; 2011). Wariantowanie, to zgodnie z nomenklaturą unijną 

„poszukiwanie rozwiązań alternatywnych przedsięwzięcia”, a warianty to „alternatywy”. 

Wariantowanie przedsięwzięć jest jednym z najskuteczniejszych środków prowadzących do 

zachowania zasobów środowiskowych i musi być przeprowadzone zgodnie ze standardami 

wyznaczonymi przez dyrektywy UE. Zgodnie z Artykułem 5(3) Dyrektywy OOŚ, projektodawca 

musi zawrzeć w informacji na temat środowiska „…zarys głównych alternatyw zbadanych przez 

inwestora oraz wskazanie głównych powodów dokonanego przez niego wyboru, z uwzględnieniem wpływu na 

środowisko”. Warianty mogą mieć więc różny charakter, np. dotyczyć lokalizacji przedsięwzięcia. 

Istotne jest zachowanie celu oceny – czyli znalezienie rozwiązania optymalnego dla realizacji 

przedsięwzięcia. 

 

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

2013 poz. 1232 z późn. zm.), przez poważną awarię rozumie się zdarzenie,  

w szczególności emisję, pożar lub eksplozję, powstałe w trakcie procesu przemysłowego, 

magazynowania lub transportu, w których występuje jedna lub więcej niebezpiecznych substancji, 

prowadzące do natychmiastowego powstania zagrożenia życia lub zdrowia ludzi lub środowiska 

lub powstania takiego zagrożenia z opóźnieniem, natomiast przez poważną awarię przemysłową 

rozumie się poważną awarię w zakładzie. 

 

Zgodnie z art. 248 ust. 1 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 

2013 poz. 1232 z późn. zm.),zakład stwarzający zagrożenie wystąpienia poważnej awarii 

przemysłowej, w zależności od rodzaju, kategorii i ilości substancji niebezpiecznej znajdującej się 

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

o dużym ryzyku wystąpienia awarii. Rodzaje i ilości substancji niebezpiecznych, których 

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

zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej określa Rozporządzenie 

Ministra Gospodarki z dnia 10 października 2013 r. w sprawie rodzajów i ilości substancji 

niebezpiecznych, których znajdowanie się w zakładzie decyduje o zaliczeniu go do zakładu o 

zwiększonym ryzyku albo zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej 

(Dz.U. 2013 poz. 1479). 

 

Zgodnie z ww. rozporządzeniem, przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie zakładem, 

stwarzającym zagrożenie wystąpienia poważnej awarii przemysłowej. Profil technologiczny 

inwestycji ogranicza wystąpienie poważnych awarii do minimum. 

 

Głównym zagrożeniem może być wystąpienie pożaru. W celu zmniejszenia ryzyka pożaru obiekty 

będą wyposażone w niezbędny sprzęt gaśniczy, a pracujący personel będzie odpowiednio 

przeszkolony na wypadek wystąpienia pożaru. 

 
Tabela 6 Zidentyfikowane zagrożenia środowiskowe 

Potencjalne zagrożenia Zapobieganie i reagowanie 

1 2 

Pożar lub wybuch • Wyposażenie w niezbędny sprzęt gaśniczy 

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20130001479+2014%2402%2415&min=1
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• Stosowanie przepisów BHP 

• Powiadomienie jednostek Państwowej Straży Pożarnej 

Źródło: Opracowanie własne.  

 

Inwestycja będzie miała charakter lokalny, co wyklucza transgraniczne oddziaływanie na 

środowisko. 

 

9. UZASADNIENIE PROPONOWANEGO PRZEZ WNIOSKODAWCĘ WARIANTU, 

ZE WSKAZANIEM JEGO ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO ORAZ OPISEM 

METOD PROGNOZOWANIA 

 

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

 

Celem niniejszego rozdziału jest ocena wpływu planowanego przedsięwzięcia na ludzi, rośliny, 

zwierzęta, grzyby i siedliska przyrodnicze. 

 

Zgodnie z art. 127 ust. 1 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. 

2013 poz. 1232.), ochrona zwierząt oraz roślin polega na: 

1)  zachowaniu cennych ekosystemów, różnorodności biologicznej i utrzymaniu równowagi 

przyrodniczej; 

2)  tworzeniu warunków prawidłowego rozwoju i optymalnego spełniania przez zwierzęta  

i roślinność funkcji biologicznej w środowisku; 

3)  zapobieganiu lub ograniczaniu negatywnych oddziaływań na środowisko, które mogłyby 

niekorzystnie wpływać na zasoby oraz stan zwierząt oraz roślin; 

4)  zapobieganiu zagrożeniom naturalnych kompleksów i tworów przyrody. 

 

W celu określenia wpływu planowanego przedsięwzięcia na ludzi, rośliny, zwierzęta, grzyby  

i siedliska przyrodnicze zostały przeprowadzone wizje w terenie.  

Charakter i skala działań inwestora wykluczają negatywne oddziaływanie na ludzi poza terenem 

inwestycji. 

 

Planowana inwestycja nie znajduje się w obszarze pełniącym funkcje korytarza ekologicznego.  

 

Założenia projektowe omawianego przedsięwzięcia nie przewidują usuwania żadnych drzew i 

krzewów. 

Na terenie i w bezpośrednim otoczeniu terenu przedsięwzięcia, w rezultacie przeprowadzonych 

wizji terenowych, nie stwierdzono występowania chronionych gatunków roślin, czy grzybów oraz 

miejsc bytowania rzadkich gatunków zwierząt.  

 

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

2013 poz. 627.), przez integralność obszaru Natura 2000 rozumie się spójność czynników 

strukturalnych i funkcjonalnych warunkujących zrównoważone trwanie populacji gatunków i 

siedlisk przyrodniczych, dla ochrony których zaprojektowano lub wyznaczono obszar Natura 

2000. 
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Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest poza obszarami Natura 2000, co wyklucza wpływ 

na cele i przedmiot ochrony oraz integralność obszaru Natura 2000. 

 

Specyfika otoczenia inwestycji oraz charakter działań inwestora, wykluczają negatywne 

oddziaływanie na rośliny, zwierzęta, grzyby i siedliska przyrodnicze. 

 

Oddziaływanie analizowanego przedsięwzięcia na poszczególne komponenty środowiska, 

zarówno w fazie budowy jak i funkcjonowania, czy likwidacji, nie będzie miało charakteru 

ponadnormatywnego.  

 

9.2. Oddziaływanie na wodę i środowisko gruntowo - wodne 

 

9.2.1. Wstęp 

 

Celem niniejszego rozdziału jest ocena wpływu planowanego przedsięwzięcia na wodę  

i środowisko gruntowo – wodne. 

Zgodnie z art. 97 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 

2013 poz. 1232 z późn. zm.),ochrona wód polega na zapewnieniu ich jak najlepszej jakości, w 

tym utrzymywaniu ilości wody na poziomie zapewniającym ochronę równowagi biologicznej,  

w szczególności przez: 

1)  utrzymywanie jakości wód powyżej albo co najmniej na poziomie wymaganym  

w przepisach; 

2)  doprowadzanie jakości wód co najmniej do wymaganego przepisami poziomu, gdy nie jest 

on osiągnięty. 

Poziom jakości wód jest określany z uwzględnieniem ilości substancji i energii w wodach oraz 

stopnia zdolności funkcjonowania ekosystemów wodnych. 

 

9.2.2. Metody prognozowania 

 

Zużycie wody na cele hodowlane obliczono na podstawie Dokumentu Referencyjnego o 

Najlepszych Dostępnych Technikach (BAT) dla intensywnego chowu drobiu i świń.  
 

Tabela 7 Przeciętne normy zużycia wody w produkcji trzody chlewnej  

Rodzaj zwierząt 

współczynnik 

przeliczeniowy 

Zużycie 

wody 

[l/szt./dobę] 

Prosięta do 2 miesięcy 1 szt. 4,00 

Warchlaki 1 szt. 8,00 

Lochy (od zasuszenia 

do 85 dnia ciąży)  

1 szt. 
10,00 

Lochy (od 85 dnia 

ciąży do wyproszenia) 

1 szt. 
22,00 

Lochy karmiące 1 szt. 40,00 

Tuczniki 1 szt. 10,00 

Knury 1 szt. 10,00 

Źródło: BAT 
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Szacunkowe ilości wody zużywanej na cele mycia podłogi w chlewni zostały obliczone przy 

wykorzystaniu współczynnika zużycia wody w jednostce czasu dla procesu mycia posadzek przy 

wykorzystaniu myjki ciśnieniowej. 

 

Szacunkowe ilości wody zużywanej na cele bytowe zostały obliczone zgodnie z normami zużycia 

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

określenia przeciętnych norm zużycia wody (Dz.U. 2002 nr 8 poz. 70) - Tabela 3. – VI, pkt 42 – 

43. 

 

Szacunkowe ilości ścieków bytowych zostały obliczone analogicznie jak wielkość zużycia wody na 

te cele – są to wielkości ściśle wzajemnie od siebie zależne. 

 

 

Szacunkowa ilość wód opadowych dla terenu inwestycji wyliczona została w oparciu o wzór  

i posiadane współczynniki literaturowe. 

 

Qr = QS x F    [m3/rok] 

gdzie: 

QS  =  przyjęty średni opad roczny w wysokości 593 mm,  

F  =  całkowita powierzchnia wyrażona w m2. 

 

 

9.2.3. Gospodarka wodna 

 

9.2.3.1. Zaopatrzenie w wodę 

 

Gospodarstwo zaopatrywane będzie  w wodę z wodociągu.  

W raporcie przedstawiono jedynie szacunkowe obliczenia dotyczące zapotrzebowania na wodę, 

która może ulec zmianie w  późniejszym etapie realizowanej inwestycji.  

 

Woda w budynkach inwentarskich zużywana jest do następujących celów: 

• Socjalno-bytowych 

• Pojenia zwierząt; 

• Mycia pomieszczeń inwentarskich. 

 

9.2.3.2. Zapotrzebowanie na cele technologiczne 

 

Zapotrzebowanie na cele technologiczne obejmuje wodę przeznaczoną do pojenia zwierząt oraz 

na mycie posadzek w obiekcie inwentarskim. 

 

Pojenie zwierząt 

 

Zgodnie z Dyrektywą Rady 98/58/EEC wszystkim zwierzętom należy zapewnić odpowiedni 

dostęp do wody pitnej lub możliwości innego zaspokojenia zapotrzebowania na płyny. Sprzęt 

stosowany do żywienia i pojenia musi być zaprojektowany, skonstruowany i umieszczony w taki 
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sposób, by minimalizować ryzyko zanieczyszczenia paszy i wody oraz niekorzystne skutki walki 

zwierząt o dostęp do karmideł i poideł. 

 

Zużycie wody na cele hodowlane na terenie omawianego gospodarstwa obliczono na podstawie 

Dokumentu Referencyjnego o Najlepszych Dostępnych Technikach (BAT) dla intensywnego 

chowu drobiu i świń.  

 

Zużycie wody przez zwierzęta zależy od: 

• wieku i żywej masy ciała zwierząt, 

• stanu zdrowia zwierząt 

• warunków klimatycznych 

• składu i struktury paszy 

 

W celu ograniczenia strat wody podczas pojenia, poidła będą posiadały funkcję regulacji 

wysokości natomiast planowane obiekty planuje się wyposażyć w regulatory ciśnienia wraz z 

alarmem sygnalizującym ponad normatywne zużycie wody co dodatkowo wpłynie na jej 

oszczędność. 

 

 

Tabela 8 Szacunkowe dobowe zużycie wody na całym gospodarstwie po planowanej inwestycji  

Rodzaj zwierząt Wsp.przeliczeniowy Zużycie wody 

l/szt/doba 

Stan 

średnioroczny 

Zużycie wody 

l/dobę 

Prosięta do 2 m. 1 4 3760 15040 

Warchlaki 2-4 m 1 8 2500 20000 

Lochy od 

zasuszenia do 85 

dnia ciąży. 

1 10 446 4460 

Lochy od 85 dnia 

ciąży do porodu 

1 22 150 3300 

Lochy karmiące 1 40 150 6000 

Tuczniki 1 10 1338 13380 

Knury 1 10 4 40 

Suma 22710,3 

Źródło: BAT 

 

Szacunkowe zużycie wody do pojenia zwierząt utrzymywanych w projektowanych budynkach 

wyniesie około: 

 

• 22710,3 m3/rok 

• 63,08 m3/dobę  

• 2,62 m3/h   

 

Jest to zużycie maksymalne, które uwzględnia dorastające grupy wiekowe zwierząt jednakże nie 

uwzględnia naturalnych upadków zmniejszających liczebność stada pomiędzy kolejnymi grupami 

wiekowymi. 
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Mycie pomieszczeń inwentarskich 

 

Ilość wody pobranej do czyszczenia pomieszczeń inwentarskich na fermach trzody chlewnej jest 

zróżnicowana i zależy od stosowanych technik czyszczenia oraz systemu chowu. Większa 

powierzchnia rusztowanej podłogi powoduje zmniejszenie zużycia wody. Projektowana  

podłoga w chlewni to tzw. ruszt pełny, czyli na 100% powierzchni hodowlanej wykonany jest 

ruszt. Zgodnie z BAT przy takim systemie chowu ilość wody potrzebnej na codzienne 

spłukiwanie podłóg równe jest 0, co potwierdzają materiały źródłowe: Dokument Referencyjny 

BAT. W tabeli poniżej przedstawiono szacowane codzienne ilości zużycia wody w zależności od 

systemu podłogowego. 

 

Tabela 9 Szacunkowe zużycie wody przy czyszczeniu budynków dla świń 

System chowu Zużycie 

Podłogi pełne 0,015 m3/szt./dzień 

Podłogi częściowo rusztowane 0,005 m3 /szt./dzień 

Podłogi rusztowe 0 

Źródło: BAT 

 

Przerwa technologiczna w pojedynczych sektorach, przy czym nie jest to jednocześnie przerwa w 

całej chlewni, trwa krótko i wynosi około 2-3 dni.  

 

Mycie pomieszczeń przy użyciu wody za pomocą wysokociśnieniowych myjek następować będzie 

zawsze po zakończeniu cyklu. Szacunkowe zużycie wody do mycia wszystkich pomieszczeń 

hodowlanych podczas planowanej inwestycji wyniesie ok. 465 m3/rok. Woda z mycia będzie 

spływała do kanałów. 

Na żadnym z etapów czyszczenia obiektów nie będą stosowane środki chemiczne mogące 

przedostać się do gnojowicy. W związku z powyższym woda z mycia pomieszczeń inwentarskich 

będzie mogła być wykorzystywana na polach.  

 

9.2.3.3. Zapotrzebowanie na cele bytowe 

 

Ilość wody, pobieranej na cele bytowe, została obliczona 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). Zgodnie z Tabelą 3. – VI, pkt 42 – 43 ww. rozporządzenia, przyjmuje 

się następujące normy zużycia wody na cele bytowe: 

• na jednego pracownika umysłowego - 0,015 m3/d, 

• na jednego pracownika fizycznego - 0,06 m3/d, 

• na jednego pracownika zatrudnionego przy pracach szczególnie brudzących lub ze 

środkami toksycznymi - 0,09 m3/d. 

 

Ilość zużywanej wody uzależniona jest od ilości ludzi pracujących przy obsłudze obiektów. Przy 

obsłudze zwierząt pracować będą 4 osoby – Inwestor oraz 3 zatrudnione osoby. Przyjmując 

wskaźnik  zapotrzebowania na wodę na poziomie 90l/osobę/dobę, średnie dobowe zużycie 

wyniesie 0,36 m3/d. 
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0,36 m3/d x 365 dni  = 131,4 m3/rok 

 

 

9.2.3.4. Zapotrzebowanie na cele przeciwpożarowe 

 

Nie można precyzyjnie określić ilości zużywanej wody na cele przeciwpożarowe, z uwagi na fakt, 

iż pożar jest sytuacją awaryjną, której czasu trwania oraz rozmiaru przewidzieć nie można. 

 

9.2.3.5. Łączne zapotrzebowanie na wodę 

 

Łączne średnioroczne zapotrzebowanie na wodę na terenie planowanego przedsięwzięcia 

kształtowało się będzie na poziomie ~ 23306,7 m3/rok. 

 

9.2.4. Gospodarka ściekowa 

 

9.2.4.1. Ilość ścieków bytowych 

 

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

(Dz.U. 2013 poz. 1232 z późn. zm.), przez ścieki bytowe rozumie się ścieki z budynków 

mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego oraz użyteczności publicznej, powstające w wyniku 

ludzkiego metabolizmu lub funkcjonowania gospodarstw domowych oraz ścieki o zbliżonym 

składzie pochodzące z tych budynków. 

 

Ilość ścieków bytowych zależy ściśle od ilości wody, jaka jest pobierana na cele bytowe.  

Ilość wody, pobieranej na cele bytowe, została obliczona 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). Zgodnie z Tabelą 3. – VI, pkt 42 – 43 ww. rozporządzenia, przyjmuje 

się następujące normy zużycia wody na cele bytowe: 

• na jednego pracownika umysłowego - 0,015 m3/d, 

• na jednego pracownika fizycznego - 0,06 m3/d, 

• na jednego pracownika zatrudnionego przy pracach szczególnie brudzących lub ze 

środkami toksycznymi - 0,09 m3/d. 

 

Ilość ścieków bytowych uzależniona jest od liczby osób pracujących przy obsłudze obiektów. Do 

obsługi omawianego chowu zwierząt potrzebne będą 4 osoby – Inwestor  (1 os.) oraz  3 

pracowników z zewnątrz. 

 

Dane do obliczeń: 

 

- liczba osób – 4 

- jednostkowe zapotrzebowanie na wodę -  90 dm3 

- współczynnik nierównomierności dobowej – 1,3  

- współczynnik nierównomierności godzinowej – 1,6 

- czas obsługi chlewni – 24 godz./dobę 

- ilość dni pracy w roku – 365 dni  
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Obliczenia: 

 

Qśrd= 90 dm3/osobę x 4 = 0,36 dm3/d  

 

Qśrh = 0,015 m3/h 

 

Qśr. roczne = 131,4 m3/rok 

 

Ładunek zanieczyszczeń w ściekach bytowych powstających na terenie gospodarstwa będzie 

zbliżony do wielkości ładunku w ściekach odprowadzanych z gospodarstw domowych. Na 

terenie gospodarstwa znajduje się istniejący zbiornik na ścieki bytowe o poj . 10m3. Zaplanowano 

również jeden zbiornik na ścieki bytowe o poj. 10 m3.  Powstające ścieki podczas planowanej 

inwestycji będą trafiały do  projektowanego szczelnego zbiornika a następnie będą wywożone 

przez firmę posiadającą stosowne pozwolenie, do oczyszczalni ścieków.  

 

9.2.4.2. Ilość wód opadowych i roztopowych 

 

Zgodnie z art. 3 pkt 38  Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 

2013 poz. 1232 z późn. zm.), przez ścieki rozumie się wprowadzane do wód lub do ziemi, m.in.: 

wody opadowe lub roztopowe, ujęte w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacyjne, pochodzące 

z powierzchni zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni, w szczególności z miast, portów, lotnisk, 

terenów przemysłowych, handlowych, usługowych i składowych, baz transportowych oraz dróg i 

parkingów. 

 

W czasie opadów atmosferycznych na terenie planowanej inwestycji powstawać będą następujące 

rodzaje wód opadowych i roztopowych: 

• wody opadowe i roztopowe pochodzące z powierzchni dachowych,  

• wody opadowe i roztopowe pochodzące z terenów nieutwardzonych – terenów zieleni, 

czynnych biologicznie, 

• wody opadowe i roztopowe pochodzące z terenów utwardzonych, ale nieszczelnych – 

dróg.  

 

Wielkości powierzchni, przyjęte na potrzeby sporządzenia niniejszego opracowania, wyliczone 

zostały metodą planimetryczną na podkładzie – mapa sytuacyjna terenu oraz na podstawie 

informacji uzyskanych od inwestora.  

Po przeprowadzonych pomiarach uzyskano następujące powierzchnie terenów w obrębie działek 

inwestycyjnych: 

• Powierzchnia dachów budynków inwentarskich – 13670  m2 

• Powierzchnie utwardzone – drogi i place manewrowe –ok. 4000 m2 
 

Łączna powierzchnia -  ok. 17670 m2 

 

Szacowaną ilość wód opadowych wyliczono ze wzoru: 

 

Qr = Qs x F [m3 / rok ] 
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gdzie: 

Qs – przyjęty średni opad roczny w wysokości 593 mm 

F – powierzchnia  wyrażona w m2 

 

Ilość wód opadowych powstających na działkach inwestycyjnych z powierzchni dachowych 

budynków inwentarskich i powierzchni utwardzonych wynosi: 
 

Qr = 0,593 m x 17670m2 ~ 10478,31 m3 / rok 

 

Drogi i place będą utwardzone kruszywem, nie będą szczelne.  

Wody opadowe i roztopowe, pochodzące z powierzchni dachowych, nie będą ujmowane w żadne 

systemy zbierające i kanalizacyjne. Wody te będą odprowadzane powierzchniowo na tereny 

zielone pokryte roślinnością trawiastą, należące do Inwestora. 

Zaproponowany sposób odprowadzenia wód opadowych i roztopowych na tereny biologicznie 

czynne nie spowoduje zmiany stosunków wodnych na gruntach sąsiednich.  

 

9.2.4.3. Sposób odprowadzania ścieków 

 

Zgodnie z art. 3 pkt 38 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 

2013 poz. 1232 z późn. zm.),przez ścieki rozumie się wprowadzane do wód lub do ziemi: 

a)  wody zużyte, w szczególności na cele bytowe lub gospodarcze, 

b)  ciekłe odchody zwierzęce, z wyjątkiem gnojówki i gnojowicy przeznaczonych do rolniczego 

wykorzystania w sposób i na zasadach określonych w ustawie z dnia 10 lipca 2007 r. o 

nawozach i nawożeniu (Dz.U. 2015 poz. 625), 

c) wody opadowe lub roztopowe, ujęte w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacyjne, 

pochodzące z powierzchni zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni, w szczególności  

z miast, portów, lotnisk, terenów przemysłowych, handlowych, usługowych  

i składowych, baz transportowych oraz dróg i parkingów, 

d) wody odciekowe ze składowisk odpadów i miejsc ich magazynowania, wykorzystane 

solanki, wody lecznicze i termalne, 

e)  wody pochodzące z odwodnienia zakładów górniczych, z wyjątkiem wód wtłaczanych do 

górotworu, jeżeli rodzaje i ilość substancji zawartych w wodzie wtłaczanej do górotworu są 

tożsame z rodzajami i ilościami substancji zawartych w pobranej wodzie, 

f)  wody wykorzystane, odprowadzane z obiektów chowu lub hodowli ryb łososiowatych, 

g)  wody wykorzystane, odprowadzane z obiektów chowu lub hodowli ryb innych niż 

łososiowate albo innych organizmów wodnych, o ile produkcja tych ryb lub organizmów, 

rozumiana jako średnioroczny przyrost masy tych ryb albo tych organizmów  

w poszczególnych latach cyklu produkcyjnego, przekracza 1 500 kg z 1 ha powierzchni 

użytkowej stawów rybnych tego obiektu w jednym roku danego cyklu. 

 

Zgodnie z § 21 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r., w sprawie 

warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz  

w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. 2014 poz. 1800), 
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wody opadowe i roztopowe, ujęte w szczelne, otwarte lub zamknięte systemy kanalizacyjne, 

pochodzące: 

• z zanieczyszczonej powierzchni szczelnej terenów przemysłowych, składowych, baz 

transportowych, portów, lotnisk, miast, budowli kolejowych, dróg zaliczanych do kategorii 

dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych klasy G, a także parkingów  

o powierzchni powyżej 0,1 ha, w ilości, jaka powstaje z opadów o natężeniu co najmniej 15 

l na sekundę na 1 ha, 

• z zanieczyszczonej powierzchni szczelnej obiektów magazynowania i dystrybucji paliw,  

w ilości, jaka powstaje z opadów o częstości występowania jeden raz w roku i czasie trwania 

15 minut, lecz w ilości nie mniejszej niż powstająca z opadów o natężeniu 77 l na sekundę 

na 1 ha, 

wprowadzane do wód lub do ziemi nie powinny zawierać substancji zanieczyszczających  

w ilościach przekraczających 100 mg/l zawiesin ogólnych oraz 15 mg/l węglowodorów 

ropopochodnych. Natomiast wody opadowe lub roztopowe, pochodzące z powierzchni innych 

niż powierzchnie wymienione powyżej, mogą być wprowadzane do wód lub do ziemi bez 

oczyszczania. 

Woda z mycia pomieszczeń inwentarskich będzie spławiana do kanałów gnojowicowych. 

Na żadnym z etapów czyszczenia obiektów nie będą stosowane środki chemiczne mogące 

przedostać się do gnojowicy. W związku z powyższym woda z mycia pomieszczeń inwentarskich 

będzie mogła być wykorzystywana na polach.  

 

Wody opadowe i roztopowe, pochodzące z powierzchni dachowych i utwardzonych, nie będą 

ujmowane w żadne systemy zbierające i kanalizacyjne. Wody te będą odprowadzane 

powierzchniowo na tereny zielone pokryte roślinnością trawiastą, należące do Inwestora. 

Drogi i place będą utwardzone kruszywem, nie będą szczelne.  

 

Ścieki odprowadzane będą do projektowanego szczelnego, zbiornika o pojemności ok 10 m3, a 

następnie wywożone będą wozem asenizacyjnym przez firmę posiadającą stosowne pozwolenia 

do oczyszczalni ścieków. 

 

9.2.5. Gospodarka wodno-ściekowa w trakcie fazy budowy oraz likwidacji 

 

Prace budowalne wykonywane będą przez profesjonalną firmę budowlaną. Na etapie realizacji 

inwestycji będzie używany sprawny sprzęt -  naprawa i konserwacja maszyn budowlanych będzie 

odbywać się w warsztatach -  poza terenem inwestycyjnym.  

Postój oraz praca używanych pojazdów i maszyn budowlanych nie spowoduje negatywnego 

oddziaływania na środowisko wodne, gdyż teren przedsięwzięcia będzie wyposażony w środki do 

neutralizacji rozlanych substancji ropopochodnych; w przypadku ich pojawienia się będą 

natychmiast podejmowane działania zmierzające do usunięcia wycieków; ze zużytymi środkami 

do neutralizacji będzie postępowanie jak z odpadami niebezpiecznymi. 

 

Odpady będą magazynowane selektywnie w wyznaczonym miejscu, w sposób który zabezpieczy 

przed zanieczyszczeniem środowiska gruntowo-wodnego, zaplecze budowy zostanie wyposażone 

w szczelne, zamykane pojemniki, zapewniające selektywną zbiórkę odpadów w zależności od ich 
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rodzajów i zabezpieczające odpady przed dostępem zwierząt i osób postronnych; odpady 

przekazywane będą do odzysku lub unieszkodliwiania uprawnionym podmiotem. 

Materiały budowlane oraz wszystkie materiały pyliste będą gromadzone na utwardzonym 

podłożu pod przykryciem chroniącym je przed działaniem czynników atmosferycznych.   

 

Pracownicy budowy będą mieli zapewnione zaplecze sanitarne i socjalne; ścieki bytowe z zaplecza 

budowy gromadzone będą w szczelnych zbiornikach bezodpływowych (tymczasowe sanitariaty), 

a następnie będą przekazywane do oczyszczenia wyspecjalizowanych firmom.  

Woda dla pracowników dostarczana będzie na teren inwestycji przez właściciela firmy 

budowlanej.  

Ewentualna likwidacja inwestycji wiązała się będzie z rozbiórką budynków wraz z uzbrojeniem 

terenu (również w zakresie gospodarki wodno – ściekowej). 

 

W trakcie budowy/rozbiórki istnieje również niebezpieczeństwo zanieczyszczenia gruntów  

i wód gruntowych substancjami ropopochodnymi, pochodzącymi z przebywających na placu 

budowy/rozbiórki pojazdów mechanicznych, magazynowanych olejów, smarów i innych 

materiałów niezbędnych do bieżącej konserwacji tych maszyn. W celu zminimalizowania 

możliwości skażenia, oleje i smary będą przechowywane w szczelnych pojemnikach. 

Gospodarstwo będzie wyposażone w sorbenty.  

Zarówno prace budowlane jak i likwidacja inwestycji będą prowadzone przez profesjonalne firmy 

i nie będą miały negatywnego wpływu na wodę i środowisko gruntowo - wodne. 

 

9.2.6. Środki organizacyjno – techniczne, minimalizujące negatywne oddziaływania na 

wodę i  środowisko gruntowo - wodne 

 

W celu ograniczenia negatywnego oddziaływania na wodę i środowisko gruntowo - wodne, 

zastosowane zostaną następujące środki organizacyjno – techniczne: 

• posadzki i kanały gnojowicowe w obiektach  inwentarskich oraz planowane zbiorniki na 

gnojowicę będą szczelne, 

• stosowany będzie szczelny system poideł, co zapewni oszczędność zużycia wody, 

• odpady niebezpieczne magazynowane będą wewnątrz budynków, na szczelnej posadzce,  

w wydzielonym do tego celu miejscu, 

• wody opadowe i roztopowe będą rozprowadzane na tereny zielone należące do Inwestora. 

 

9.2.7. Oddziaływanie przedsięwzięcia na środowisko gruntowo – wodne 

 

Planowana inwestycja polegająca na budowie 2 budynków inwentarskich do produkcji trzody 

chlewnej w cyklu zamkniętym  wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działkach o nr 

ewid. 152 oraz 153/1, m. Szczytniki Czerniejewskie, obręb 0014, gmina Czerniejewo, powiat 

gnieźnieński, województwo wielkopolskie wymaga przekształcenia powierzchni ziemi na 

obszarach wydzielonych pod budowę budynków i  infrastruktury towarzyszącej. 

 

W odległości ok 3,16 m w kierunku zachodnim  od planowanych budynków  przebiega rzeka 

Wrześnianka.  
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Teren działki znajduje się w obszarze jednolitej części wód powierzchniowych oznaczonej 

europejskim kodem PLRW60001718389, w regionie wodnym Odry.  

 

Charakterystyka jednolitej części wód powierzchniowych: 

 

Nazwa: Wrześnica 

Typ JCWP: 17 

Status: naturalna część wód  

Ocena stanu: zły 

Ocena ryzyka: zagrożona 

Derogacje: 4(4)-1/4(4)-2/4(7)-1 

Uzasadnienie derogacji: ponad 70% powierzchni zlewni zajmują tereny rolne ; wysoka gęstość  

 

Położenie terenu inwestycyjnego względem jednostek hydrogeologicznych przedstawiono na 

rysunek poniżej.  

 

Rys.8  Lokalizacja planowanej inwestycji na tle jednostek hydrogeologicznych 

 

Źródło: Mapa hydrogeologiczna Polski 

 

Obszar inwestycyjny znajduje się w zasięgu jednostki hydrogeologicznej 1bcQII/Tr. Głównym 

użytkowym poziomem w obrębie jednostki jest poziom wód wgłębnych wielkopolskiej doliny 

kopalnej – międzyglinowy środkowy. Strop użytkowej warstwy wodonośnej zalega najczęściej w 

przedziale głębokości 55-75 m. Warstwa wodonośna wykształcona głównie w postaci piasków i 

piasków ze żwirem ma zróżnicowana miąższość od 9,4 -30 m, przeważnie 20 m i zróżnicowaną 

wodoprzewodność najczęściej ok 500 m2/24h.moduł zasobów odnawialnych i dyspozycyjnych 

jednostki wynosi 170 m3/24*km2. 
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Nie przewiduje się by planowana inwestycja mogła spowodować nieosiągnięcie celów 

środowiskowych zawartych w „Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry ”.  

 

Cele środowiskowe zawarte w „Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry” są 

zgodne z art. 4 Dyrektywy 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 

października 2000 r. ustanawiającej ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej, 

tzw. Ramowa Dyrektywa Wodna. W/w dyrektywa w art. 4 przewiduje dla wód podziemnych 

następujące główne cele środowiskowe:  

• zapobieganie dopływowi lub ograniczenia dopływu zanieczyszczeń do wód podziemnych,  

• zapobieganie pogarszaniu się stanu wszystkich części wód podziemnych (z zastrzeżeniami 

wymienionymi w RDW),  

• zapewnienie równowagi pomiędzy poborem a zasilaniem wód podziemnych,  

• wdrożenie działań niezbędnych dla odwrócenia znaczącego i utrzymującego się rosnącego 

trendu stężenia każdego zanieczyszczenia powstałego w skutek działalności człowieka.  

 

W celu ochrony gruntu, wód gruntowych i podziemnych wszystkie pomieszczenia inwentarskie 

wyposażone będą w szczelne posadzki zabezpieczające przed przenikaniem zanieczyszczeń do 

gruntu. Również wszystkie zbiorniki na nieczystości płynne będą charakteryzować się wysoką 

szczelnością. 

Wszystkie rozwiązania technologiczne opisane w Raporcie, projektowane są w sposób mający na 

celu zapobiec zanieczyszczeniu wód podziemnych. 

W związku z powyższym projektowana inwestycja nie będzie miała negatywnego wpływu na 

osiągnięcie wyznaczonych celów środowiskowych. 

 

9.3. Oddziaływanie na powietrze 

 

9.3.1. Wstęp 

 

Celem niniejszego rozdziału jest ocena wpływu planowanego przedsięwzięcia na stan 

zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego. 

 

Zgodnie z art. 85 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2013 poz. 

1232 z późn. zm.), ochrona powietrza polega na zapewnieniu jak najlepszej jego jakości,  

w szczególności przez: 

1)  utrzymanie poziomów substancji w powietrzu poniżej dopuszczalnych dla nich poziomów 

lub co najmniej na tych poziomach; 

2)  zmniejszanie poziomów substancji w powietrzu co najmniej do dopuszczalnych, gdy nie są 

one dotrzymane; 

3)  zmniejszanie i utrzymanie poziomów substancji w powietrzu poniżej poziomów 

docelowych albo poziomów celów długoterminowych lub co najmniej na tych poziomach. 

 

Przedsięwzięcie nie jest zlokalizowane w obrębie, ani nie sąsiaduje z terenami chronionymi  

w rozumieniu przepisów o ochronie powietrza atmosferycznego. 
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9.3.2. Warunki meteorologiczne 

 

Dla oceny stanu jakości powietrza bardzo ważna jest znajomość warunków meteorologicznych, 

panujących na danym obszarze. Do podstawowych parametrów meteorologicznych zaliczają się: 

rozkład wiatrów, temperatura powietrza i opad atmosferyczny. Na rozprzestrzenianie się 

zanieczyszczeń powietrza w głównej mierze wpływ mają: prędkość wiatrów, ich kierunek, a także 

temperatura powietrza.  

 

Warunki klimatyczno-meteorologiczne dla omawianego terenu określają dane ogólne i roża 

wiatrów dla stacji meteorologicznej – Poznań 

 

Rys. 9 Róża wiatrów - stacja meteorologiczna Poznań 

 
Źródło: Operat FB 
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Tabela 10 Kierunki wiatrów 

Prędkość 

wiatru 
Stan 

równowagi 

atmosfery 

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

1 1    10      3      3      0     17      3     21      3      0      0     10      3  
1 2    12     17     35     35     85     39     37     10     29     31     23     14  
1 3    32     53     64     85    133    101     97     37     30     42     53     41  
1 4    56     67    104    134    185    185    249    120    105     67     94     42  
1 5    14     16      7     30     39     32     23     12     14     14      4      7  
1 6    64     65    115    151    224    120    200     92     74     82     75     59  
2 1     2      7      3      5      9      2      3      2      1      1      1      2  
2 2    29     39     38     41     74     38     54     39     35     26     45     20  
2 3    48     59     77     98    132     89    117     78     59     36     55     46  
2 4    82     85    137    142    183    159    240    134    140     74    101     77  
2 5    12     11     19     30     43     28     57     24     13     15     14      8  
2 6    65     94    181    168    196    111    157     65     64     48     61     49  
3 1     0      0      0      0      0      0      1      0      0      1      0      0  
3 2    27     49     47     53     66     40     64     40     32     49     36     18  
3 3    62     79     97    102    117     58    129    109     88     64     91     59  
3 4    90    102    157    144    167    104    285    214    211    116    115     93  
3 5    17     17     17     31     23     31     56     30     26     10     22      9  
3 6    69    110    136    126    131     85    152     80     58     48     66     42  
4 2    24     29     23     39     30     12     23     30     25     25     22     15  
4 3    78     77     84     81     96     46    106    115    115     95    101     49  
4 4    83    103    141    112     99     88    249    246    220     87    118     66  
4 5    22     19     38     35     24     18     52     37     39     10     25     12  
4 6    18     37     65     57     41     22     47     32     32     21     25     21  
5 2     3      4      3      6      5      5      4      2      2      1      2      3  
5 3    71     67    109     81     80     49    115    111    135     81     86     68  
5 4   129    149    174    158     97     82    298    298    339    154    192    101  
5 5    36     46     66     57     44     14     41     42     58     34     42     36  
6 3    26     45     42     46     19     16     26     33     57     37     38     20  
6 4   127    150    210    172     63     66    243    316    411    201    193     91  
7 3    10      9     18     13      8      5      7     13     13     10      5      5  
7 4   106    128    216    123     34     40    163    296    411    221    175     84  
8 3     0      0      1      0      0      0      0      0      1      0      0      0  
8 4    65    119    187     77     28     33    149    339    613    247    198     66  
9 4    14     17     37     14      4      8     20     70    139     85     54     24  
10 4    28     24     59      5      2      5     33     94    287    156     85     20  
11 4     2      5     18      4      1      0      4     32    100     73     38     15  

Źródło: Operat FB 

 

 

Tabela 11 Zestawienie udziałów poszczególnych kierunków wiatru % 

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

NNE ENE  E  ESE SSE  S  SSW WSW  W  WNW NNW  N  

  5,22     6,48     9,29     8,36     8,51     5,91    12,00    10,88    13,54     7,71     7,72     4,38   

Źródło: Operat FB 

 

Tabela 12 Zestawienie częstości poszczególnych prędkości wiatru % 

1 m/s 2 m/s 3 m/s 4 m/s 5 m/s 6 m/s 7 m/s 8 m/s 9 m/s 10 m/s 11 m/s 

  14,13     15,32     16,24     12,61     12,88      9,02      7,20      7,23      1,66      2,72      0,99   

Źródło: Operat FB 
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9.3.3. Poziom szorstkości terenu 

 

Aerodynamiczna szorstkość terenu 

 

Aerodynamiczna szorstkość terenu jest jednym z elementów mających wpływ na 

rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń w atmosferze. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra 

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

powietrzu (Dz. U. Nr 16, poz. 87), współczynnik aerodynamiczności terenu wyznacza się w 

zasięgu 50h max według wzoru: 

 

 
 

W celu określenia faktycznego zagospodarowania terenu w zasięgu pięćdziesięciokrotnej 

wysokości najwyższego emitora, posłużono się ortofotomapami ww. obszaru. 

 

Szorstkość dla danego terenu wynosi: 0,0672. 

 

 

9.3.4. Tło zanieczyszczeń powietrza 

 

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

odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U z 2010 r. Nr 16, poz. 87), 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. Tło dla pozostałych substancji uwzględnia się w wysokości 10% wartości odniesienia 

uśrednionej dla roku. 

Tła nie uwzględnia się przy obliczeniach poziomów substancji w powietrzu dla zakładów, 

z których substancje wprowadzane są do powietrza wyłącznie emitorami wysokości nie mniejszej 

niż 100 m. 

Wartość tła zanieczyszczeń dla pyłu PM 10, pyłu PM 2,5, dwutlenku azotu i dwutlenku siarki  

zgodnie z pismem Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Poznaniu 

WM.7016.1.541.2015 (w załączeniu), dla miejscowości Szczytniki Czerniejewskie wynosi:  

• pył zawieszony PM 10 – 28, 0   g/m3, 

• pył zawieszony PM2,5 – 16,0   g/m3, 

• dwutlenek azotu – 19,0   g/m3, 

• dwutlenek siarki – 4,4   g/m3. 

 

Dla pozostałych substancji, czyli amoniaku i siarkowodoru, przyjęto na poziomie 10% wartości 

stężeń zanieczyszczeń określonych w załączniku nr 1 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), oraz w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 

18 września 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. 2012, 

poz.1031). 
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Tabela 13 Zestawianie wartości odniesienia i tła zanieczyszczenia atmosfery 

Substancja CAS D1, µg/m
3 

Da, µg/m
3 

R, µg/m
3 

pył PM-10 - 280 40 28 

dwutlenek siarki 7446-09-5 350 20 4,4 

tlenki azotu jako NO2 10102-44-0,10102-43-

9 

200 40 19 

tlenek węgla 630-08-0 30000 - 0 

amoniak 7664-41-7 400 50 5 

siarkowodór 7783-06-4 20 5 0,5 

pył zawieszony PM 2,5  - 20 16 

Źródło: Opracowanie własne 

 

Planowane gospodarstwo nie będzie sąsiadować z terenami chronionymi w rozumieniu 

przepisów o ochronie powietrza atmosferycznego. 

 

9.3.5. Charakterystyka źródeł emisji zanieczyszczeń do powietrza 

 

Projektowana inwestycja będzie źródłem zorganizowanej i niezorganizowanej emisji 

zanieczyszczeń do powietrza.  

Przedmiotowa instalacja będzie źródłem emisji technologicznej. Mimo przyjętych rozwiązań 

techniczno – technologicznych, przedmiotowa chlewnia będzie źródłem emisji substancji, 

powstających w wyniku rozkładu produktów przemiany materii zwierząt podczas chowu. 

Źródłem ciągłej emisji do powietrza są systemy wentylacyjne. 

Inwestycja będzie źródłem emisji niezorganizowanej. Będzie to emisja spalin z pojazdów, 

poruszających się po terenie przedsięwzięcia. 

 

Zgodnie z art. 3 pkt 33 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. 

2013 poz. 1232.), przez standardy emisyjne rozumie się dopuszczalne wielkości emisji. Standardy 

emisyjne zostały określone na mocy Rozporządzenia Ministra Środowiska  

z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, 

źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów (Dz.U. 2014 poz. 1546). 

 

Przedmiotowe przedsięwzięcie nie podlega standardom emisyjnym. 

 

9.3.6. Obliczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza 

 

9.3.6.1. Emisje zorganizowane 

 

Źródłem emisji zorganizowanej zanieczyszczeń do powietrza będą systemy wentylacyjne w  

planowanych budynkach. W  projektowanych budynkach  zainstalowanych będzie 61 sztuk 

wentylatorów dachowych. Głównymi substancjami emitowanymi do powietrza w wyniku 

produkcji trzody chlewnej dla których zostały określone wartości odniesienia w powietrzu oraz 

dopuszczalne poziomy substancji w powietrzu są amoniak i siarkowodór. 

 

Emisja zanieczyszczeń do atmosfery zależy od wielu czynników m.in.: 

• rozwiązań konstrukcyjnych pomieszczenia chowu oraz systemu gromadzenia odchodów, 
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• strategii żywienia, 

• składu pokarmu (poziom protein), 

• liczby zwierząt, 

• temperatury powietrza. 

Wielkość emisji można określić tylko szacunkowo, tym bardziej, że wskaźniki emisji, pochodzące 

od różnych autorów, różnią się kilkakrotnie.  

 

W celu obliczenia emisji przyjęto następujące założenia:  

• czas pracy instalacji – 8760 h/rok. Chlewnie będą obsadzone zwierzętami przez cały rok.  

• liczba wentylatorów dachowych w projektowanych budynkach chlewni wyniesie 61 szt., w 

tym:, 32 szt. wentylatorów o maksymalnej średnicy 63 cm i wydajności maksymalnej 11500 

m3/h, 17 szt. wentylatorów o maksymalnej średnicy 50 cm i wydajności maksymalnej 7400 

m3/h i 12 szt. wentylatora o średnicy 45 cm i wydajności  ok. 5950 m3/h, 

 
Tabela 14 Parametry emitorów  w projektowanych budynkach 

Budyne

k 

Przeznacze

nie 

Rodzaj 

/ typ 

Symb

ol 

 

Wydajnoś

ć 

nominaln

a 

wentylato

ra [m3/h] 

Minimal

na 

wysokość 

emitora 

[m] 

Maksymal

na 

średnica 

[m] 

Prędko

ść 

gazów 

[m/s] 

Czas 

emis

ji [h] 

G 
Sektor tuczu Dacho

wy 

E1-

E24 

11500 8,7 0,63 10,25 8760 

 

 

 

 

 

H 

Sektor 

porodowy 

Dacho

wy 

E25-

E34 

5950 7,8 0,45 10,39 8760 

Sektor krycia Dacho

wy 

E35-

E36 

5950 7,8 0,45 10,39 8760 

Sektor 

odchowu 

prosiąt 

Dacho

wy 

E37-

E52 

7400 7,8 0,50 10,47 8760 

Sektor loch 

brakowanych 

Dacho

wy 

E53 7400 7,8 0,50 10,47 8760 

Sektor loch 

prośnych 

Dacho

wy 

E54-

E61 

11500 9,5 0,63 10,25 8760 

źródło: Opracowanie własne 

 

W analizie rozprzestrzeniania się substancji w powietrzu określono oddziaływanie całego 

gospodarstwa.  

 

W celu obliczenia emisji przyjęto następujące założenia:  

• czas pracy instalacji – 8760 h/rok. Planowane budynki inwentarskie będą obsadzone 

zwierzętami przez cały rok.  

 

Budynek  oznaczony na zagospodarowaniu jako G 

24 szt. wentylatorów o średnicy 63 cm i wydajności ok. 11500  m3/h,  
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Budynek oznaczony na zagospodarowaniu jako H 

8 szt. wentylatorów o średnicy 63 cm i wydajności ok. 11 500  m3/h.  

17 szt. wentylatorów o średnicy 50 cm i wydajności ok. 7400  m3/h,  

12 szt. wentylatorów o średnicy 45 cm i wydajności ok. 5950  m3/h,  

 

Hodowca nigdy nie będzie obsadzał wszystkich stanowisk w projektowanych budynkach 

jednocześnie. W przypadku tuczu nie dokonuje się jednoczesnej obsady zwierząt w celu 

możliwości sprzedaży zwierząt w partiach co kilka tygodni, co zmniejsza ryzyko poniesienia strat 

ekonomicznych spowodowanych wahaniami cen na rynku.  

 

Tucz wstępny (warchlaki od 2 do 4 miesięcy życia) i końcowy (tuczniki powyżej 4 miesięcy) 

prowadzony będzie w tych samych budynkach i kojcach. Takie praktyki prowadzi się w tuczu 

świń ponieważ każde przemieszczenie nawet z kojca do kojca powoduje stres u zwierząt, a co za 

tym idzie obniżenie wyników produkcyjnych. Mimo, że w rozporządzenie M.R. i R.W. (z dnia 15 

lutego 2010 r. w sprawie wymagań i sposobu postepowania przy utrzymaniu gatunków zwierząt 

gospodarskich, dla których normy ochrony zostały określone w przepisach Unii Europejskiej), 

określa minimalne powierzchnie kojców dla różnych przedziałów wagowych warchlaków  

i tuczników to w praktyce żaden hodowca nie przemieszcza zwierząt według tych przedziałów 

ponieważ naraził by się na ogromne straty finansowe a w konsekwencji na bankructwo. 

 

Amoniak 

 

Do obliczeń emisji amoniaku przyjęto wskaźniki zgodnie z Dokumentem Referencyjnym  

o Najlepszych Dostępnych Technikach (BAT) dla intensywnego chowu drobiu i świń. 

 

Tabela 15 Zakres emisji do powietrza z ferm chowu świń (kg/osobnik/rok)  

Gatunek  System chowu NH3 CH4 N2O 

Lochy Prośne  0,4 – 4,2 21,1 brak danych 

Oprosione  0,8 – 9,0 brak danych brak danych 

Warchlaki < 30 kg  0,06 – 0,8 3,9 brak danych 

Tuczniki >30 kg Całkowicie 

rusztowe 

1,35 – 3,0 2,8 – 4,5 0,02- 0,15 

Częściowo 

rusztowe 

0,9 – 2,4 4,2 – 11,1 0,59 – 3,44 

Gładka 

podłoga, 

ściółka 

2,1 – 4,0 0,9 – 1,1 0,05 – 2,4 

źródło: BAT dla intensywnego chowu drobiu i świń. 

 

Do obliczeń emisji amoniaku przyjęto wskaźnik dla: 

• Warchlaki i prosięta 0,8 kg / szt. / rok 

• Lochy prośne 4,2 kg / szt. / rok 
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• Lochy oproszone 9,0 kg / szt. / rok 

• Tuczniki (system chowu na ruszcie) 3,0 kg / szt. / rok 

 

Budynek G, Sektor tuczu (emitor E1-E24), gdzie obsada łączna wynosi 1980 szt. (660 szt. 

warchlaków oraz 1320 szt. tuczników), emisja max wynosi 0,5123 kg/h. Obliczono ją w 

następujący sposób: [ (660 szt. x 0,8kg/szt./rok)+ (1320 szt. x 3,0kg/szt./rok)] /  8760 h = 

0,5123 kg/h  

Emisja dla pojedynczego emitora (E1-E24): 

= 0,5123 kg/h /24  = 0,0213 kg/h 

 

Budynek H, Sektor porodowy (emitor E25-E34), gdzie łączna obsada łączna wynosi 2030 szt.  

(150 szt.- lochy karmiące oraz 1880 szt. prosięta),  emisja max wynosi 0,3257 kg/h. Obliczono ją 

w następujący sposób: [(150 szt. x 9,0 kg/szt./rok) + (1880 szt. x 0,8 kg/szt./rok) ]/ 8760 h = 

0,3257 kg/h  

 

Emisja dla pojedynczego emitora (E25-E34): 

= 0,3257 kg/h /10  = 0,0325 kg/h 

 

Budynek H, Sektor krycia, (emitor E35-E36), gdzie obsada łączna wynosi 64  szt. (60 szt. lochy 

prośne oraz 4 szt. knury*), emisja max wynosi 0,0306 kg/h. Obliczono ją w następujący sposób: 

(64 szt. x 4,2 kg/szt./rok)/ 8760 h = 0,0306 kg/h  

 

*Dla knurów przyjęto wskaźnik jak dla loch prośnych 

 

Emisja dla pojedynczego emitora (E35-E36): 

= 0,0306 kg/h /2  = 0,0153 kg/h 

 

Budynek H, Sektor odchowu zwierząt - (emitory E37 – E52), gdzie obsada łączna wynosi 3720 

szt. (1880 prosiąt oraz 1840 szt. warchlaków), emisja max wynosi 0,3397 kg/h. Obliczono ją w 

następujący sposób:  

(3720 szt. x 0,8 kg / szt./ rok) / 8760 h = 0,3397 kg/h  

 

Emisja dla pojedynczego emitora (emitory E37-E52), 

0,3397 kg/h / 16 wentylatorów = 0,0213 kg/h  

 

Budynek H, Sektor loch brakowanych* – (emitory E53), gdzie obsada łączna wynosi 30 szt. (12 

szt. loch oraz 18 szt. tuczników), emisja max wynosi 0,0119 kg/h. Obliczono ją w następujący 

sposób: (12 szt. x 4,2 kg/szt./rok) + (18 szt. x 3,0 kg / szt./ rok)] / 8760 h = 0,0119 kg/h  

 

Budynek H, Sektor loch prośnych - (emitory E54 – E61), gdzie obsada łączna wynosi 524 szt., 

emisja max wynosi 0,2512 kg/h. Obliczono ją w następujący sposób: (524 szt. x 4,2 kg / szt./ 

rok) / 8760 h = 0,2512 kg/h  
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Emisja dla pojedynczego emitora (emitory E54-E61), 

0,2512 kg/h / 8 wentylatorów = 0,0314 kg/h  

 

Siarkowodór  

 

Wskaźnik dla wielkość emisji siarkowodoru przyjęto  0,0000756 kg/h. 

Podczas obliczeń przyjęto, że powyższa wielkość emisji jest wprowadzona do powietrza przez 

każdy emitor. 

 

Pył ogółem  

 

Przy obliczaniu emisji pyłu ogólnego posłużono się wskaźnikiem z opracowania „Wskazówki dla 

wojewódzkich inwentaryzacji emisji na potrzeby ocen bieżących i programów ochrony powietrza 

/ Praca zbiorowa: Ministerstwo Środowiska, Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, 2003. 

Zgodnie z tab. 22 na str. 83 wspomnianego opracowania wskaźnik dla pyłu ogólnego dla loch 

wynosi 0,867000 Mg/tys. sztuk/rok co daje 0,867 kg/szt./rok. Dla warchlaków, knurów oraz 

prosiąt przyjęto taki sam wskaźnik. 

 

Budynek G, Sektor tuczu (emitor E1-E24), gdzie obsada łączna wynosi 1980 szt. (660 szt. 

warchlaków oraz 1320 szt. tuczników), emisja max wynosi 0,1959 kg/h. Obliczono ją w 

następujący sposób: [ (660 szt. x 0,867 kg/szt./rok)+ (1320 szt. x 0,867 kg/szt./rok)] /  8760 h = 

0,1959 kg/h  

 

Emisja dla pojedynczego emitora (E1-E24): 

= 0,1959 kg/h /24  = 0,0081 kg/h 

 

Budynek H, Sektor porodowy (emitor E25-E34), gdzie obsada łączna wynosi 2030 szt.  

(150 szt.- lochy karmiące oraz 1880 szt. prosięta),  emisja max wynosi 0,2009 kg/h. Obliczono ją 

w następujący sposób: [(150 szt. x 0,867 kg/szt./rok) + (1880 szt. x 0,867 kg/szt./rok) ]/ 8760 h 

= 0,2009 kg/h  

 

Emisja dla pojedynczego emitora (E25-E34): 

= 0,2009kg/h /10  = 0,02009 kg/h 

 

Budynek H, Sektor krycia, (emitor E35-E36), gdzie obsada łączna wynosi 64  szt. (60 szt. lochy 

prośne oraz 4 szt. knury*), emisja max wynosi 0,0063 kg/h. Obliczono ją w następujący sposób: 

(64 szt. x 0,867 kg/szt./rok)/ 8760 h = 0,0063 kg/h  

 

Emisja dla pojedynczego emitora (E35-E36): 

= 0,0063 kg/h /2  = 0,00315 kg/h 

Budynek H, Sektor odchowu zwierząt - (emitory E37 – E52), gdzie obsada łączna wynosi 3720 

szt. (1880 prosiąt oraz 1840 szt. warchlaków), emisja max wynosi 0,3681 kg/h. Obliczono ją w 

następujący sposób:  

(3720 szt. x 0,867 kg / szt./ rok) / 8760 h = 0,3681 kg/h  
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Emisja dla pojedynczego emitora (emitory E37-E52), 

0,3681 kg/h / 16 wentylatorów = 0,0230 kg/h  

 

Budynek H, Sektor loch brakowanych – (emitory E53), gdzie obsada łączna wynosi 30 szt. (12 

szt. loch oraz 18 szt. tuczników), emisja max wynosi 0,0029 kg/h. Obliczono ją w następujący 

sposób: (12 szt. x 0,867 kg/szt./rok) + (18 szt. x 0,867 kg / szt./ rok)] / 8760 h = 0,0029kg/h  

 

Budynek H, Sektor loch prośnych - (emitory E54 – E61), gdzie obsada łączna wynosi 524 szt., 

emisja max wynosi 0,0518 kg/h. Obliczono ją w następujący sposób: (524 szt. x 4,2 kg / szt./ 

rok) / 8760 h = 0,0518 kg/h  

 

Emisja dla pojedynczego emitora (emitory E54-E61), 

0,0518kg/h / 8 wentylatorów = 0,0064 kg/h  

 

Przy obliczaniu emisji poszczególnych frakcji pyłu posłużono się wytycznymi z opracowania 

„Wskazówki dla wojewódzkich inwentaryzacji emisji na potrzeby ocen bieżących i programów 

ochrony powietrza / Praca zbiorowa: Ministerstwo Środowiska, Główny Inspektorat Ochrony 

Środowiska, 2003. Zgodnie z tab. 22 na str. 83 pył zawieszony PM10 stanowi 45% pyłu 

ogólnego, natomiast PM2,5 1% pyłu ogólnego. 

 

Tabela 16 Emisja roczna i maksymalna z jednego emitora 

Nazwa zanieczyszczenia 
Emisja max 

[kg/h] 

Emisja roczna 

Mg/rok 

E1-E24 

amoniak 0,0213 0,1866 

siarkowodór 0,0000756 0,000662 

pył ogółem 0,0081 0,071 

E25-E34 

amoniak 0,0325 0,2847 

siarkowodór 0,0000756 0,000662 

pył ogółem 0,02 0,1752 

E35-E36 

amoniak 0,0153 0,134 

siarkowodór 0,0000756 0,000662 

pył ogółem 0,0031 0,02716 

E37– E52 

amoniak 0,0213 0,1866 

siarkowodór 0,0000756 0,000662 

pył ogółem 0,023 0,2015 

E53 

amoniak 0,0119 0,1042 

siarkowodór 0,0000756 0,000662 

pył ogółem 0,0029 0,0254 
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E54-E61 

amoniak 0,0314 0,2751 

siarkowodór 0,0000756 0,000662 

pył ogółem 0,0064 0,0561 

źródło: Opracowanie własne  

 

9.3.6.2.   Emisje z procesów pomocniczych 

 

Ogrzewanie budynków 

 

Dorosłe lochy i knury nie wymagają wysokiej temperatury w pomieszczeniu, dlatego w sekcji 

krycia i loch prośnych nie przewiduje się żadnego systemu ogrzewania. Poród oraz odchów 

prosiąt zaplanowano w indywidualnych kojcach porodowych z podłogą rusztową i z pełnym, 

podgrzewanym legowiskiem dla prosiąt. Sekcja porodowa jest miejscem, gdzie przebywają 

zwierzęta o różnych wymaganiach klimatycznych. Lochy wymagają wyższej wymiany powietrza i 

niezbyt wysokiej temperatury (17 - 18 °C) , natomiast prosięta ssące wymagają wysokiej 

temperatury otoczenia na poziomie 25 – 28 °C i niewielkiej wymiany powietrza. W związku z 

dużymi różnicami dla prosiąt zaplanowano gniazda z miejscowym ogrzewaniem ciepłą wodą oraz 

ogrzewanie ogólne sektorów za pomocą paneli (delta tube) zasilanych również ciepłą wodą z 

kotła na pelet. Za pomocą paneli będzie czasowo dogrzewana także sekcja odchowu prosiąt. 

Do ogrzania posłużą zaplanowano 2 kotły o mocy 200 kW i 150 kW, opalone peletem. Przy 

podczas planowanej inwestycji założono, że okres grzewczy trwa ok. 3600 h / rok.  Obliczenia 

ilości zanieczyszczeń wykonano za pomocą modułu „Spalanie” do programu „Operat FB”. 

Wielkości uwzględniono w ogólnych obliczeniach. Podana ilość zużycia peletu zakłada, że kotły 

będą pracować przez cały okres grzewczy.  

 
Tabela 17 Emisja ze spalania węgla w kotle o mocy 150 kW 

 
Kocioł    Bmax = 0,03236 Mg/h   Brok = 69,9 Mg/rok 

Nazwa zanieczyszczenia Wskaźnik 

emisji 

Emisja maksymalna Emisja roczna i średnioroczna 

 kg/Mg mg/s kg/h Mg/rok kg/h 

Pył  6,8   61,1   0,2201   0,475   0,0543  

 w tym pył do 2,5 µm  6,304   56,7   0,2040   0,441   0,0503  

 w tym pył do 10 µm  6,780   60,9   0,2194   0,474   0,0541  

Dwutlenek siarki (SO2)  0,68   6,11   0,02201   0,0475   0,00543  

Tlenki azotu jako NO2  0,901   8,10   0,02915   0,0630   0,00719  

Tlenek węgla (CO)  19   170,8   0,615   1,328   0,1516  

Czas emisji = 3600   godzin 

 

 

Tabela 18 Emisja ze spalania węgla w kotle o mocy 200 kW 

Kocioł    Bmax = 0,04349 Mg/h   Brok = 93,93 Mg/rok 

Nazwa zanieczyszczenia Wskaźnik 

emisji 

Emisja maksymalna Emisja roczna i średnioroczna 

 kg/Mg mg/s kg/h Mg/rok kg/h 

Pył  6,8   82,1   0,2957   0,639   0,0729  
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 w tym pył do 2,5 µm  3,400   41,1   0,1478   0,319   0,0365  

 w tym pył do 10 µm  3,400   41,1   0,1478   0,319   0,0365  

Dwutlenek siarki (SO2)  0,68   8,21   0,02957   0,0639   0,00729  

Tlenki azotu jako NO2  0,901   10,88   0,0392   0,0846   0,00966  

Tlenek węgla (CO)  19   229,5   0,826   1,785   0,2037  

Czas emisji = 3600   godzin 

 
Tabela 19 Łączna emisja roczna i maksymalna z gospodarstwa 

Nazwa zanieczyszczenia Emisja roczna Emisja maksymalna kg/h 

 Mg 1 okres 

pył ogółem 8,32 1,338 

    w tym pył do 2,5 µm 0,832 0,36 

    w tym pył do 10 µm 4,11 0,746 

dwutlenek siarki 0,1114 0,0516 

tlenki azotu jako NO2 0,1476 0,0683 

tlenek węgla 3,113 1,441 

amoniak 12,88 1,471 

siarkowodór 0,0404 0,00461 

źródło: Opracowanie własne 

 

W załączeniu do Raportu znajdują się wyniki analizy rozprzestrzeniania się substancji w 

powietrzu zakładające funkcjonowanie gospodarstwa.  

 

 

9.3.6.3.   Emisje niezorganizowane 

 

Źródłami takiej emisji będzie emisja ze silników spalinowych pojazdów ciężarowych. Przewiduje 

się  przejazd 5 samochodów ciężarowych na dobę. Sytuacja taka jest niemożliwa, gdyż mało 

prawdopodobne jest aby wszystkie czynności na terenie gospodarstwa odbywały się 

równocześnie oraz każdego dnia. Droga przejazdu przez działki do budynków wynosi 

maksymalnie 600 m. Wielkość emisji oszacowano na podstawie wskaźników emisji 

EMEP/Corinair dla samochodów ciężarowych.  

 

Tabela 20 Wielkości emisji ze spalania paliw przez samochody ciężarowe na terenie inwestycji  

 

Substancja
Wskaźnik emisji 

g/km

Emisja godzinowa 

kg/h

Emisja roczna 

Mg/a

Tlenek węgla  CO 1,147 0,00017205 0,001507158

NOx (jako NO2) 3,794 0,0005691 0,004985316

VOC (lotne związki organiczne) 0,462 0,0000693 0,000607068

Pył ogółem 0,2112 0,00003168 0,000277517

NMVOC (lotne związki organiczne bez 

metanu)

0,442 0,0000663 0,000580788

Dwutlenek siarki SO2 0,0125 0,000001875 0,000016425

Węglowodory alifatyczne (bez metanu) 0,2082 0,00003123 0,000273575

Węglowodory aromatyczne 0,1113 0,000016695 0,000146248

Benzen 0,00031 4,650E-08 4,0734E-07  
Źródło: Opracowanie własne 
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Małe natężenie ruchu oraz niewielka liczba pojazdów poruszających się na terenie działek nie 

wpłynie na stan zanieczyszczenia powietrza. W obliczeniach rozprzestrzeniania się 

zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego nie uwzględniono zanieczyszczeń pochodzenia 

komunikacyjnego ze względu na znikomy wpływ ruchu pojazdów na środowisko. W raporcie 

przedstawiono jedynie wyliczenia ładunków emisji zanieczyszczeń powietrza pochodzenia 

komunikacyjnego, aby przedstawić jak znikoma jest to emisja. Emisja zanieczyszczeń 

powietrza z pojazdów poruszających się po terenie inwestycji będzie pomijalnie mała. 
 

 

9.3.7. Metody prognozowania 

 

Do oceny stanu istniejącego i prognozowania rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń powietrza 

atmosferycznego, emitowanych przez emitory zainstalowane na terenie inwestycji, wraz  

z graficzną prezentacją wyników obliczeń, zastosowano program Operat FB, autorstwa  

mgr inż. R. Samocia, oparty o algorytmy opisane w Rozporządzeniu Ministra Środowiska  

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

w powietrzu (Dz.U. 2010 nr 16 poz. 87). Program pozwala na wykonanie pełnego zakresu 

obliczeń stanu zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego, w tym m.in.: 

• obliczenie stężeń 1-godzinnych, 

• jednoczesne obliczanie częstości przekraczania dopuszczalnych stężeń 1-godzinnych  

i percentyli, 

• obliczanie procentowych udziałów emitorów i tła w stężeniach zanieczyszczeń gazowych  

i opadzie pyłu, 

• rozmieszczenie punktów obliczeniowych w siatce prostokątnej lub na osi liczbowej  

o zadanym kierunku, 

• obliczenie stężeń maksymalnych i średniorocznych oraz warunków ich występowania dla 

źródeł punktowych, liniowych i powierzchniowych. 

 

Przyjęto zakres obliczeń zgodny z referencyjnymi metodykami modelowania poziomów 

substancji w powietrzu, określonymi w Załączniku 3 do ww. rozporządzenia. 

 

Dla zespołu źródeł emisji obliczenia wykonuje się dla wszystkich kierunków wiatru  

(o położeniach stopniowanych co najwyżej o 2 stopnie), prędkości wiatru, stanów równowagi  

i wszystkich emitorów. 

 

W obliczeniach rozprzestrzeniania substancji wykorzystano trójwymiarową różę wiatrów.  

 

Zgodnie z obowiązującymi rozwiązaniami prawnymi, kryteria oceny oddziaływania substancji na 

środowisko odniesione są do wartości częstości przekraczania wartości progowych stężeń - 

stężenia obliczone wg zalecanej metodyki w receptorach znajdujących się poza terenem zakładu, 

posiadającego instalacje emitujące do powietrza substancje wyszczególnione w Rozporządzeniu 

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

substancji w powietrzu (Dz.U. 2010 nr 16 poz. 87). 
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Wartość odniesienia substancji w powietrzu lub dopuszczalne poziomy substancji  

w powietrzu uważa się za dotrzymane, jeżeli częstość przekraczania wartości D1 przez stężenia 

uśrednione dla 1 godziny jest nie większa niż 0,274 % czasu w roku w przypadku dwutlenku 

siarki, a 0,2 % czasu w roku dla pozostałych substancji. 

 

W ramach niniejszego opracowania przedstawiono wielkość zorganizowanej oraz 

niezorganizowanej emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego, oraz parametry fizyczne 

emisji (wysokość i średnicę emitorów, prędkość i temperaturę gazów wylotowych).  

 

W oparciu o ww. dane oraz poziom tła zanieczyszczeń, przeprowadzono obliczenia: 

• stężeń 1-godzinnych i częstości przekroczeń, 

• rozkładu maksymalnych stężeń chwilowych i średniorocznych substancji w sieci 

receptorów na poziomie ziemi. 

 

Na całym obszarze, na którym dokonuje się obliczeń, obliczono w sieci obliczeniowej rozkład 

maksymalnych stężeń substancji w powietrzu, uśrednionych dla 1 godziny, z uwzględnieniem 

statystyki warunków meteorologicznych, aby sprawdzić, czy w każdym punkcie na powierzchni 

terenu został spełniony warunek:  

 

Smm ≤ D1 

 

gdzie: 

• Smm – najwyższe ze stężeń maksymalnych substancji w powietrzu, 

• D1 – wartość odniesienia substancji w powietrzu lub dopuszczalny poziom substancji  

w powietrzu, uśrednione dla 1 godziny. 

 

Jeżeli z powyższych obliczeń wynika, że nie jest spełniony warunek Smm ≤ 0,1 · D1, należy 

obliczyć w sieci obliczeniowej rozkład stężeń substancji w powietrzu i sprawdzić, czy  

w każdym punkcie na powierzchni terenu został spełniony warunek: 

 

Sa ≤ Da – R 

gdzie: 

• Sa – stężenie substancji w powietrzu, uśrednione dla roku, 

• Da – wartość odniesienia substancji w powietrzu lub dopuszczalny poziom substancji  

w powietrzu, uśrednione dla roku kalendarzowego, 

• R – tło substancji. 

 

Dalsze obliczenia nie są wymagane, jeżeli jest spełniony warunek Sa ≤ Da – R, chyba, że  

w pobliżu emitorów (w odległości mniejszej niż 10 h) znajdują się wyższe niż parterowe budynki 

mieszkalne lub biurowe, a także budynki żłobków, przedszkoli, szkół, szpitali lub sanatoriów. 

Należy sprawdzić, czy budynki te nie są narażone na przekroczenia wartości odniesienia 

substancji w powietrzu. W tym celu należy obliczyć maksymalne stężenia substancji w powietrzu 

dla odpowiednich wysokości. 
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9.3.8. Skutki emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłu na terenach sąsiednich 
 

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych pyłu PM-10 występuje w punkcie o współrzędnych 

X = 220 Y = 540 m  i wynosi 83,0 µg/m3. 

Nie stwierdzono żadnych przekroczeń stężeń jednogodzinnych. Częstość przekroczeń= 0 %. 

 

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych dwutlenku siarki występuje w punkcie 

o współrzędnych X = 140 Y = 480 m  i wynosi 18,9 µg/m3, wartość ta jest niższa od 0,1*D1 . 

Nie stwierdzono żadnych przekroczeń stężeń jednogodzinnych. Częstość przekroczeń= 0 %. 

 

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych tlenków azotu występuje w punkcie 

o współrzędnych X = 140 Y = 480 m  i wynosi 25,0 µg/m3. 

Nie stwierdzono żadnych przekroczeń stężeń jednogodzinnych. Częstość przekroczeń= 0 %. 

 

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych tlenku węgla występuje w punkcie o współrzędnych 

X = 140 Y = 480 m  i wynosi 527,0 µg/m3, wartość ta jest niższa od 0,1*D1 . 

Nie stwierdzono żadnych przekroczeń stężeń jednogodzinnych. Częstość przekroczeń= 0 %. 

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych amoniaku występuje w punkcie o współrzędnych 

X = 300 Y = 240 m  i wynosi 107,0 µg/m3. 

Nie stwierdzono żadnych przekroczeń stężeń jednogodzinnych. Częstość przekroczeń= 0 %. 

 

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych siarkowodoru występuje w punkcie o współrzędnych 

X = 340 Y = 260 m  i wynosi 0,33 µg/m3, wartość ta jest niższa od 0,1*D1 . 

Nie stwierdzono żadnych przekroczeń stężeń jednogodzinnych. Częstość przekroczeń= 0 %. 

 

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych pyłu zawieszonego PM 2,5 występuje w punkcie 

o współrzędnych X = 140 Y = 480 m  i wynosi 67,3 µg/m3. 

 

Nie stwierdzono żadnych przekroczeń stężeń jednogodzinowych. 

Przeprowadzono obliczenia w sieci obliczeniowej rozkładu stężeń substancji w powietrzu i 

sprawdzono, czy w każdym punkcie na powierzchni terenu został spełniony warunek: Sa ≤ Da – 

R. 

Najwyższa wartość stężeń średniorocznych pyłu PM10 występuje w punkcie o współrzędnych 

X = 280 Y = 520 m , wynosi 1,825 µg/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 

12 µg/m3. 

 

Najwyższa wartość stężeń średniorocznych dwutlenku siarki występuje w punkcie 

o współrzędnych X = 260 Y = 520 m , wynosi 0,190 µg/m3 i nie przekracza wartości 

dyspozycyjnej (Da-R)= 15,6 µg/m3. 

 

Najwyższa wartość stężeń średniorocznych tlenków azotu występuje w punkcie o współrzędnych 

X = 260 Y = 520 m , wynosi 0,252 µg/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 

21 µg/m3. 

 

Najwyższa wartość stężeń średniorocznych amoniaku występuje w punkcie o współrzędnych 
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X = 300 Y = 520 m , wynosi 8,364 µg/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 

45 µg/m3. 

 

Najwyższa wartość stężeń średniorocznych siarkowodoru występuje w punkcie o współrzędnych 

X = 300 Y = 520 m , wynosi 0,0261 µg/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 

4,5 µg/m3. 

 

Najwyższa wartość stężeń średniorocznych pyłu zawieszonego PM2,5  występuje w punkcie 

o współrzędnych  X = 260 Y = 520 m , wynosi 0,717 µg/m3 i nie przekracza wartości 

dyspozycyjnej (Da-R)= 4 µg/m3. 

 

Nie stwierdzono żadnych przekroczeń stężeń średniorocznych. 

Dodatkowo wyznaczono 3 punkty (A-C) w siatce dodatkowej. Punkty A- C zlokalizowano przy 

najbliższych budynkach mieszkalnych na wysokości 4,5 m n.p.t. W tabeli poniżej przedstawiono 

współrzędne punktu oraz wartości stężeń jednogodzinnych i średniorocznych występujące 

w analizowanym punkcie. 

 

Tabela 21 Zestawienie maksymalnych wartości stężeń w siatce dodatkowej 

 

A           X =    71,1 Y =   544,5 

Nazwa zanieczyszczenia Stężenie maksymalne 1h 

µg/m
3 

Częstość przekroczeń D1, % Stężenie średnioroczne, µg/m
3 

 Z, m Obliczone D1 Z, m Obliczona Dopuszcz. Z, m Obliczone Da - R 

pył PM-10 4,5 114,8   < 280 - 0,00   <  0,2   4,5 0,929    < 12 

dwutlenek siarki 4,5 18,3   < 350 - 0,00   <  0,274 4,5 0,055    < 15,6 

tlenki azotu jako NO2 4,5 24,2   < 200 - 0,00   <  0,2   4,5 0,073    < 21 

tlenek węgla 4,5 510,1   < 30000 - 0,00   <  0,2   4,5 1,533 - 

amoniak 4,5 103,6   < 400 - 0,00   <  0,2   4,5 3,959    < 45 

siarkowodór 4,5 0,33   < 20 - 0,00   <  0,2   4,5 0,0125    < 4,5 

pył zawieszony PM 2,5 4,5 103,0 brak - - - 4,5 0,263    < 4 

 

B           X =   151,6 Y =   524,5 

Nazwa zanieczyszczenia Stężenie maksymalne 1h 

µg/m
3 

Częstość przekroczeń D1, % Stężenie średnioroczne, µg/m
3 

 Z, m Obliczone D1 Z, m Obliczona Dopuszcz. Z, m Obliczone Da - R 

pył PM-10 4,5 184,0   < 280 - 0,00   <  0,2   4,5 1,912    < 12 

dwutlenek siarki 4,5 25,4   < 350 - 0,00   <  0,274 4,5 0,121    < 15,6 

tlenki azotu jako NO2 4,5 33,7   < 200 - 0,00   <  0,2   4,5 0,160    < 21 

tlenek węgla 4,5 710,5   < 30000 - 0,00   <  0,2   4,5 3,379 - 

amoniak 4,5 102,5   < 400 - 0,00   <  0,2   4,5 6,568    < 45 

siarkowodór 4,5 0,32   < 20 - 0,00   <  0,2   4,5 0,0207    < 4,5 

pył zawieszony PM 2,5 4,5 171,8 brak - - - 4,5 0,660    < 4 

 

C           X =   277,5 Y =   552,6 

Nazwa zanieczyszczenia Stężenie maksymalne 1h 

µg/m
3 

Częstość przekroczeń D1, % Stężenie średnioroczne, µg/m
3 

 Z, m Obliczone D1 Z, m Obliczona Dopuszcz. Z, m Obliczone Da - R 

pył PM-10 4,5 197,0   < 280 - 0,00   <  0,2   4,5 2,452    < 12 

dwutlenek siarki 4,5 27,0   < 350 - 0,00   <  0,274 4,5 0,186    < 15,6 

tlenki azotu jako NO2 4,5 35,8   < 200 - 0,00   <  0,2   4,5 0,247    < 21 

tlenek węgla 4,5 754,7   < 30000 - 0,00   <  0,2   4,5 5,204 - 

amoniak 4,5 106,6   < 400 - 0,00   <  0,2   4,5 7,141    < 45 

siarkowodór 4,5 0,32   < 20 - 0,00   <  0,2   4,5 0,0223    < 4,5 

pył zawieszony PM 2,5 4,5 186,4 brak - - - 4,5 1,026    < 4 

 

źródło: Opracowanie własne 
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Na podstawie przeprowadzonych obliczeń stwierdzono, że emisje substancji do powietrza nie 

stanowią zagrożenia dla czystości powietrza atmosferycznego poza terenem, do którego inwestor 

posiada tytuł prawny. 

 

9.3.9. Oddziaływanie na powietrze w fazie budowy i likwidacji 

 

Oddziaływanie na powietrze w fazie budowy i likwidacji wiązać się będzie jedynie z emisją 

niezorganizowaną, generowaną przez pojazdy, poruszające się po placu budowy / rozbiórki. 

 

Źródło emisji stanowić będą okresowo samochody firm zewnętrznych – wykonawców budowy / 

rozbiórki. Eksploatacja pojazdów powoduje emisję zanieczyszczeń, odprowadzanych do 

powietrza wraz ze spalinami. Przewiduje się, że wpływ ruchu pojazdów, związanego z budową / 

rozbiórką obiektów na stan zanieczyszczenia powietrza będzie niewielki. Decyduje o tym 

stosunkowo małe szacowane natężenie ruchu. Emisja zanieczyszczeń powietrza z pojazdów 

poruszających się po placu budowy/rozbiórki będzie pomijalnie mała. 

 

9.3.10. Środki organizacyjno – techniczne, minimalizujące negatywne oddziaływania na 

powietrze 

 

W celu ograniczenia emisji substancji do powietrza, zastosowane zostaną następujące środki 

organizacyjno – techniczne: 

• utrzymywanie budynków  inwentarskich w czystości, 

• stosowanie nowoczesnych i technicznie sprawnych urządzeń, 

• utrzymywanie terenów wokół gospodarstwa w czystości, w celu zapobiegania wtórnej 

emisji pyłu, 

• ograniczenie emisji amoniaku oraz pylenia dzięki zastosowaniu podłoża szczelinowego, 

• zastosowanie nowoczesnego podciśnieniowego systemu wentylacyjnego sterowanego 

elektronicznie w znacznym stopniu zmniejszającego uciążliwości związane z hodowlą 

zwierząt, 

• oparcie wentylacji na krzywej temperatury w związku z czym szybkość działania 

wentylatorów będzie uzależniona od temperatury co spowoduje mniejsze oddziaływanie na 

klimat akustyczny podczas pory chłodniejszej,  

• stosowanie systemu płynnego żywienia ogranicza pylenie do środowiska  

oraz korzystnie wpływa  na układ oddechowy zwierząt zmniejszając liczbę upadków, 

• magazynowanie gnojowicy w szczelnych kanałach gnojowicowych oraz zbiornikach na 

gnojowicę, 

• zastosowanie biologicznego preparatu Biomucha wpłynie znacznie na ograniczenie 

liczebności populacji much, 

• stosowanie, w celu ograniczenia emisji odorów, dodawanych do gnojowicy 

mikroorganizmów, 

• zastosowanie wielofazowego systemu żywienia umożliwiającego podanie zbilansowanej 

paszy odpowiednio dobranej do wieku zwierząt, co pozwoli na maksymalne wykorzystanie 

białka, a co za tym idzie zmniejszenie emisji amoniaku. 
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Podczas przeprowadzania oceny oddziaływania inwestycji na powietrze poddano całą inwestycję 

bardzo szczegółowej analizie. Zamieszczone w niniejszym opracowaniu obliczenia wykazały, iż 

nie ma obawy przekroczenia dopuszczalnych poziomów stężeń gazów i pyłów poza terenem, do 

którego inwestor posiada tytuł prawny. Przy zastosowaniu wszystkich opisanych metod 

techniczno-organizacyjnych należy uznać, iż wg obowiązujących norm działalność nie będzie 

uciążliwa pod względem zanieczyszczenia powietrza.  

 

9.4. Oddziaływanie na klimat akustyczny 

 

9.4.1. Wstęp 

 

Celem niniejszej części opracowania jest ocena wpływu realizacji przedsięwzięcia polegającego na 

budowie 2 budynków inwentarskich do produkcji trzody chlewnej w cyklu zamkniętym  wraz z 

niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działkach o nr ewid. 152 oraz 153/1, m. Szczytniki 

Czerniejewskie, obręb 0014, gmina Czerniejewo, powiat gnieźnieński, województwo 

wielkopolskie na stan akustyczny środowiska, tj. sprawdzenie czy po realizacji przedsięwzięcia 

będą spełnione wymagania w zakresie ochrony środowiska dotyczące emisji hałasu. Wartości 

dopuszczalne poziomu hałasu określa rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 

2007r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku(t.j. Dz.U. 2014 poz. 112.). 

 

Zgodnie z art. 112 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. 2013 

poz. 1232.),ochrona przed hałasem polega na zapewnieniu jak najlepszego stanu akustycznego 

środowiska, w szczególności poprzez: 

1)  utrzymanie poziomu hałasu poniżej dopuszczalnego lub co najmniej na tym poziomie; 

2)  zmniejszanie poziomu hałasu co najmniej do dopuszczalnego, gdy nie jest on dotrzymany. 

 

Zgodnie z art. 112a pkt 2 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. 

Dz.U. 2013 poz. 1232.), przez wskaźniki hałasu, rozumie się parametry hałasu określone 

poziomem dźwięku A wyrażonym w decybelach (dB), w tym m.in.: wskaźniki hałasu mające 

zastosowanie do ustalania i kontroli warunków korzystania ze środowiska w odniesieniu do jednej 

doby: 

a)  LAeq D – równoważny poziom dźwięku A dla pory dnia (rozumianej jako przedział czasu od 

godz. 600 do godz. 2200), 

b)  LAeq N – równoważny poziom dźwięku A dla pory nocy (rozumianej jako przedział czasu od 

godz. 2200 do godz. 600). 

 

Tereny zagrożone hałasem, to tereny, na których istnieje możliwość przekroczenia wartości 

dopuszczalnych poziomów hałasu, określonych Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia  

14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (t.j. Dz.U. 2014 

poz. 112.). 

 

9.4.2. Wyznaczenie normatywów akustycznych 

 

Wartości dopuszczalne poziomu hałasu określa rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia  

14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (t.j. Dz.U. 2014 
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poz. 112). W tabeli 1 do rozporządzenia określono dopuszczalne wartości równoważnego 

poziomu dźwięku A dla poszczególnych klas terenu, oddzielnie dla pory dziennej i nocnej. 

Dotyczą one równoważnych wartości poziomów dźwięku A, występujących w godzinach od 6.00 

do 22.00 dla przedziału czasu odniesienia równemu 8 najmniej korzystnym godzinom dnia oraz 

w godzinach 22.00 – 6.00 dla przedziału czasu odniesienia równemu 1 najmniej korzystnej 

godzinie nocy. 

Planowana inwestycja polegająca  na budowie 2 budynków inwentarskich do produkcji trzody 

chlewnej w cyklu zamkniętym  wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działkach o nr 

ewid. 152 oraz 153/1, m. Szczytniki Czerniejewskie, obręb 0014,  gmina Czerniejewo, powiat 

gnieźnieński, województwo wielkopolskie Tereny zlokalizowane w najbliższym otoczeniu terenu 

inwestycji to tereny charakterystyczne dla krajobrazu rolniczego. 

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

dopuszczalnych wartości poziomów hałasu w środowisku (t.j. Dz.U. 2014 poz. 112) 

dopuszczalne wartości równoważnego poziomu dźwięku A wynosi: 

 

• dla zabudowy zagrodowej: 

- w ciągu 8 najmniej korzystnych godzin dnia kolejno po sobie następujących – 55 dB 

- w ciągu 1 najmniej korzystnej godziny nocy – 45 dB. 

 

• dla zabudowy jednorodzinnej: 

- w ciągu 8 najmniej korzystnych godzin dnia kolejno po sobie następujących – 50 dB 

- w ciągu 1 najmniej korzystnej godziny nocy – 40 dB. 

 

9.4.3. Charakterystyka źródeł hałasu 

 

• Źródła emisji hałasu 

 

Źródłami hałasu emitowanego w wyniku funkcjonowania omawianego gospodarstwa będą: 

• transport wewnątrz zakładowy  

- transport zwierząt, 

- transport paszy, 

- wywóz odchodów zwierzęcych, 

-wywóz padłych zwierząt, 

- wywóz ścieków. 

 

• Metodyka oceny 

 

Do prognozowania emisji hałasu wokół gospodarstwa użyto programu LEQ Professional, który 

oparty jest na modelu obliczeniowym zawartym w normie PN-ISO 9613-2 oraz Instrukcji ITB 

Nr 308 i 338. Program LEQ Professional został zatwierdzony przez Instytut Ochrony 

Środowiska w Warszawie. 

Wszystkie czynności związane z obsługą gospodarstwa będą odbywać się w godzinach 

6.00-22.00. Wszystkie pojazdy wjeżdżać będą na teren inwestycji jedynie w porze dziennej. Także 

aktywność zwierząt w nocy jest znacznie ograniczona.  
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• Powierzchniowe źródła dźwięku 

 

Do powierzchniowych źródeł hałasu należy zaliczyć budynki inwentarskie Emisja hałasu 

następuje poprzez powierzchnie będące wtórnymi źródłami hałasu (ściany, dach) na skutek pracy 

urządzeń zlokalizowanych wewnątrz budynków. W przypadku powierzchni będących wtórnymi 

źródłami hałasu, poziom mocy akustycznej cząstkowej zastępczego źródła punktowego oblicza 

się z zależności:  

 

 

, dB 

gdzie: 

 

 - poziom dźwięku A wewnątrz budynku w odległości 1 metra od przegrody, 

 - powierzchnia ściany (dachu) 

 - izolacyjność akustyczna całej ściany (dachu) lub jej części przedstawiona jako  

W analizie akustycznej określono oddziaływanie skumulowane całego gospodarstwa. 

 

Przyjęty równoważny poziom hałasu wewnątrz omawianych budynków przedstawia poniższa 

tabela. Wartości określone zostały na podstawie danych emisji hałasu pochodzących z 

Dokumentu Referencyjnego o Najlepszych Dostępnych Technikach (BAT) dla intensywnego 

chowu drobiu i świń. Przyjęto, że równoważny poziom hałasu w porze dziennej wewnątrz w 

projektowanej chlewni rozrodu wynosił będzie 91 dB, natomiast w chlewni tuczu wynosił będzie 

87 dB.  W porze nocnej ze względu na niską aktywność przyjęto poziom hałasu dla wszystkich 

chlewni równy 45 dB.  Izolacyjność akustyczną przegród przyjęto na podstawie Instrukcji ITB 

338/2008 „ Metody określenia emisji i imisji hałasu przemysłowego w środowisku”. 

 
Tabela 22 Zestawienie projektowanych na działkach inwestycyjnych  źródeł powierzchniowych 

Obiekty 

Lwew – śr. poziom hałasu 

wewnątrz chlewni [dB] 

R – izolacyjność akustyczna 

przegród [dB] 

dzień noc ściana dach 

Projektowany budynek 

chlewni  

(rozród) 

 

91 45 45 25 

Projektowany budynek 

chlewni  

(tucz) 

 

87 45 45 25 

źródło: Opracowanie własne 
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• Źródła ruchome 

 

Wszystkie pojazdy poruszające się po drogach wewnętrznych z punktu widzenia propagacji 

hałasu stanowią punktowe ruchome źródła hałasu.  

Zgodnie z instrukcją ITB 338/2008, drogę przejazdu każdego źródła ruchomego lub obszar, po 

którym poruszają się pojazdy, należy zamienić na zbiór zastępczych punktowych źródeł dźwięku 

i/lub zidentyfikować każde miejsce postojowe, zastępując je punktowym źródłem hałasu. Dla 

każdego źródła zastępczego wyznacza się równoważny poziom mocy akustycznej wg zasady: 

 

 

 

, dB 

 

gdzie: LWeqn  – równoważny poziom mocy akustycznej dla n-tego pojazdu ciężkiego, dB,   

 LWn – poziom mocy akustycznej tła, przyjmowany LWAtł = 0, 

 ni  – ilość pojazdów, 

 ti – czas trwania pojedynczego sygnału, 

 tp – czas przerwy w działaniu źródła hałasu, 

To – czas oceny ekspozycji na hałas. 

 

Zgodnie z informacją przekazaną przez Właściciela instalacji przyjęto, że transport odbywa się 

wyłącznie w porze dziennej.  

W obliczeniach akustycznych wykorzystano poziomy mocy akustycznej dla pojazdów 

samochodowych zgodnie z załącznikiem nr 5 do instrukcji ITB 338/2008. 

 

Trasę przejazdów samochodów zamodelowano poprzez źródła punktowe. Przyjęto następujące założenia: 

• prędkość pojazdu: 15 km/h; 

• długość odcinka: 30 m; 

• czas operacji: 

• dojazd: 7,2 s; 

• odjazd: 7,2 s; 

• start: 5 s; 

• hamowanie: 3 s; 

• pompowanie nieczystości ciekłych: 900 s; 

• przeładunek paszy: 1800 s. 

 

W obliczeniach uwzględniono przeładunek paszy z samochodu. Przeładunek odbywa się pod 

ciśnieniem przy użyciu sprężarki zainstalowanej przy samochodzie, która napędzana jest za 

pomocą przekładni z silnika samochodu. W związku z powyższym, przy przeładunku paszy 

samochód ciężarowy musi mieć włączony silnik. Czas potrzebny do przeładunku paszy przyjęto 

na około 30 minut.  
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Tabela 23 Zestawienie zastępczych punktowych źródeł hałasu dla ruchu pojazdów poruszających się na działkach 

inwestycyjnych 

Źródło 

hałasu 
Operacja 

LAweq [dB] 

dla N=1 

Operacje N 

Liczba 

zdarzeń 

N 

LAweq [dB] 

 

P1 

Jazda ciężki 

• dostawa paszy 

• transport zwierząt 

 

67,0 dojazd, odjazd 2  70,0 

P2 

Manewrowanie 

• dostawa paszy 

 

70,6 
dojazd, hamowanie, 

start i odjazd 
1 70,6 

76,3 

Przeładunek paszy 75,0 
postój – obsługa 

sprężarki 
1 75,0 

P3 

Manewrowanie 

• transport zwierząt 

 

70,6 
dojazd, hamowanie, 

start i odjazd 
1 70,6 70,6 

P4 

Jazda ciężki 

• transport zwierząt 

• odbiór gnojowicy 

• odbiór padłych 

zwierząt 

• odbiór ścieków 

• dostawa opału 

 

67,0 dojazd, odjazd 5 74,0 74,0 

P5 

Jazda ciężki 

• transport zwierząt 

• odbiór gnojowicy 

• odbiór padłych 

zwierząt 

• odbiór ścieków 

 

67,0 dojazd, odjazd 4 73,0 

78,0 
Manewrowanie 

• odbiór ścieków  

 

70,6 
dojazd, hamowanie, 

start i odjazd 
1 70,6 

 

Pompowanie ścieków-

włączony silnik w 

samochodzie 

 

75,0 
postój – włączony 

silnik  
1 75,0 

P6 

Jazda ciężki 

• transport zwierząt 

• odbiór gnojowicy 

67,0 dojazd, odjazd 5 74,0 74,0 
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• odbiór padłych 

zwierząt 

• odbiór ścieków 

• dostawa opału 

 

P7 

Jazda ciężki 

• odbiór gnojowicy 

• odbiór padłych 

zwierząt 

• dostawa opału 

67,0 dojazd, odjazd 3 71,8 

78,4 

Manewrowanie 

• transport zwierząt 

• odbiór ścieków 

 

70,6 
dojazd, hamowanie, 

start i odjazd 
2 73,6 

Pompowanie scieków-

włączony silnik w 

samochodzie 

 

75,0 
postój – włączony 

silnik 
1 75,0 

P8 

 

Jazda ciężki 

• odbiór gnojowicy 

• odbiór padłych 

zwierząt 

67,0 
dojazd, odjazd  2 70,0 

73,3 

Manewrowanie 

• dostawa opału 

 

70,6 
dojazd, hamowanie, 

start i odjazd 
1 70,6 

P9-P17 

Jazda ciężki 

• odbiór gnojowicy 

• odbiór padłych 

zwierząt 

 

67,0 dojazd, odjazd 2 70,0 70,0 

P18 

Jazda ciężki 

• odbiór gnojowicy 

• odbiór padłych 

zwierząt 

 

67,0 dojazd, odjazd 2 70,0 

77,3 

Manewrowanie 

• odbiór gnojowicy 

 

70,6 
dojazd, hamowanie, 

start i odjazd  
1 70,6 

Pompowanie 

gnojowicy-włączony 

silnik w samochodzie 

 

75,0 
postój – włączony 

silnik 
1 75,0 
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P19 

Jazda ciężki 

• odbiór gnojowicy 

 

67,0 dojazd, odjazd 1 67,0 

77,2 Manewrowanie 

• odbiór padłych 

zwierząt 

 

70,6 
dojazd, hamowanie, 

start i odjazd  
1 70,6 

P20-P24 

Jazda ciężki 

• odbiór gnojowicy 

 

67,0 dojazd, odjazd 1 67,0 67,0 

P25 

Manewrowanie 

• odbiór gnojowicy 

 

70,6 
dojazd, hamowanie, 

start i odjazd  
1 70,6 

76,3 
Pompowanie 

gnojowicy-włączony 

silnik w samochodzie 

 

75,0 
postój – włączony 

silnik 
1 75,0 

źródło: Opracowanie własne 

 

 

• Źródła punktowe  

 

Za źródła punktowe przyjmuje się każde źródło, którego wymiar liniowy (wysokość, długość, 

szerokość) jest mniejszy od połowy odległości między źródłem, a najbliższym punktem 

obserwacji, tzn.: 

 

r ≥ 2l, m 

gdzie: 

 

- l – największy wymiar liniowy źródła dźwięku,  

- r – odległość od środka geometrycznego źródła, 

 

Źródła spełniające powyższy warunek to wentylatory umieszczone na dachach budynków 

inwentarskich.    

Karty katalogowe urządzeń podają z reguły poziom dźwięku LP, który nie jest tożsamy  

z poziomem mocy akustycznej LWA. Aby obliczyć moc akustyczną LWA tych źródeł, którą należy 

podstawić do programu obliczeniowego, posłużono się wzorem do obliczania LP w danej 

odległości od źródła, mając podaną LWA, który ma postać: 

 

LWA = Lp+ 20 * log10 (R) + 8 

Dane techniczne oraz ich rozmieszczenie przedstawiają zamieszczone tabele. 
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Tabela 24 Źródła punktowe hałasu w projektowanych budynkach 

Budynek Rodzaj / typ 
Symbol 

 

Minimalna 

wysokość 

emitora 

[m] 

Maksymalna 

średnica 

[m] 

Czas 

działania 

[h] 

Moc 

akustyczna  

[dB] 
dzień noc 

G Sektor tuczu Dachowy E1-E24 11500 16 8 78 

H 

Sektor 

porodowy 

Dachowy E25-E34 5950 
16 8 79 

Sektor krycia Dachowy E35-E36 5950 16 8 79 

Sektor odchowu 

prosiąt 

Dachowy E37-E52 7400 
16 8 78 

Sektor loch 

brakowanych 

Dachowy E53 7400 
16 8 78 

Sektor loch 

prośnych 

Dachowy E54-61 11500 
16 8 78 

źródło: Opracowanie własne 

 

• Ekranowanie 

 

Wartości ekranowania obliczono ze wzoru: 

 

Le = – 10 log [10 + 10 + 10 ],  dB 

 

gdzie: 

Le1 – ekranowanie przez krawędź górną, dB 

Le2 i Le3 – ekranowanie przez krawędzie boczne, dB 

Ekranowanie obliczono dla  = 500 Hz. 

 

• Obliczenia 

 

W obliczeniach uwzględniono najbardziej niekorzystną pod względem emisji hałasu sytuację, 

a mianowicie pracę wszystkich urządzeń oraz wjazd pojazdów równocześnie na teren 

gospodarstwa. Mało prawdopodobne jest również, aby dostawa paszy, transport zwierząt oraz 

wywóz odchodów zwierzęcych zbiegły się w czasie. 

 

Obliczenia wykonano przy użyciu programu LEQ Professional, który oparty jest na modelu 

obliczeniowym zawartym w normie PN-ISO 9613-2 oraz Instrukcji ITB Nr 308 i 338. 

Wyznaczono i zaznaczono na mapie oraz tabelach punkt emisji, dla którego odczytano wyniki z 

obliczeń rozprzestrzeniania się hałasu, od strony istniejącej zabudowy. Punkt imisji odzwierciedla 

poziom hałasu na granicach ww. terenów zagrożonych hałasem. 
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Tabela 25 Zestawienie punktów imisji wraz z wyliczonym równoważnym poziomem dźwięku A 

Punkty 

imisji 

Równoważny poziom dźwięku 

A – LAeq, dB 

Dopuszczalny równoważny poziom dźwięku 

A – LAeq, dB 

dzień 

1 39,0 

55 2 41,0 

3 47,3 

noc 

1 33,6 

45 2 35,9 

3 36,2 

źródło: Opracowanie własne 

 

Szczegółowe wyniki obliczeń oraz rozkład izofon na mapach, zawierają załączniki.  

 

9.4.4. Oddziaływanie na klimat akustyczny w fazie budowy i likwidacji 

 

W trakcie budowy i ewentualnej likwidacji przedsięwzięcia mogą pojawić się uciążliwości 

akustyczne, związane z prowadzeniem prac budowlanych / rozbiórkowych z użyciem ciężkiego 

sprzętu. Uciążliwości te będą miały jedynie charakter krótkotrwały. 

 

9.4.5. Środki organizacyjno – techniczne, minimalizujące negatywne oddziaływania na 

klimat akustyczny 

 

W celu ograniczenia negatywnego wpływu na klimat akustyczny omawianej inwestycji 

zastosowano następujące rozwiązania organizacyjno – techniczne: 

• stosowanie sprawnych technicznie pojazdów, spełniających normy emisji hałasu do 

otoczenia, 

• zastosowaniu odpowiednio dobranej wentylacji, wykorzystującej wentylatory 

charakteryzujące się niskim poziomem mocy akustycznej oraz niskim zużyciem energii 

elektrycznej, 

• wentylacja zostanie oparta na krzywej temperatury w związku z czym szybkość działania 

wentylatorów będzie uzależniona od temperatury co spowoduje mniejsze oddziaływanie na 

klimat akustyczny podczas pory chłodniejszej,  
• dostosowanie ruchu pojazdów wewnątrz fermy do godzin i tras minimalizujących ilość 

osób narażonych. 

Biorąc pod uwagę fakt, że przedsięwzięcie zlokalizowano na obszarze otoczonym terenami 

głównie użytkowanymi rolniczo, należy stwierdzić, że nie wystąpi uciążliwość akustyczna na 

granicy najbliższej, sąsiedniej zabudowy mieszkalnej.  

Najbliższe budynki mieszkalne, nie należące do Inwestora znajdują się na działce o nr ewid. 151  

w odległości ok. 90 m, na działce o nr ewid. 138 w odległości ok. 117 m oraz na działce nr ewid. 

141 w odległości ok. 205 m od projektowanych budynków.   
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9.5. Oddziaływanie na powierzchnię ziemi, z uwzględnieniem ruchów masowych ziemi, 

klimat  i krajobraz 

 

Zgodnie z art. 101 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. 2013 

poz. 1232.) ochrona powierzchni ziemi polega na: 

1)  zapewnieniu jak najlepszej jej jakości, w szczególności przez: 

a)  racjonalne gospodarowanie, 

b)  zachowanie wartości przyrodniczych, 

c)  zachowanie możliwości produkcyjnego wykorzystania, 

d)  ograniczanie zmian naturalnego ukształtowania, 

e)  utrzymanie jakości gleby i ziemi powyżej lub co najmniej na poziomie wymaganych 

standardów, 

f)  doprowadzenie jakości gleby i ziemi co najmniej do wymaganych standardów, jeżeli 

nie są one dotrzymane, 

g)  zachowanie wartości kulturowych, z uwzględnieniem zabytków archeologicznych; 

2)  zapobieganiu ruchom masowym ziemi i ich skutkom. 

 

Zgodnie z art. 104 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. 2013 

poz. 1232.), gleba i ziemia używane do prac ziemnych, w tym używane do tego celu osady 

pochodzące z dna zbiorników powierzchniowych wód stojących lub wód płynących, nie mogą 

przekraczać standardów jakości określonych Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 

września 2002 r. w sprawie standardów jakości gleby oraz standardów jakości ziemi (Dz.U. 2002 

nr 165 poz. 1359). Standard jakości określa zawartość niektórych substancji w glebie albo ziemi, 

poniżej których żadna z funkcji pełnionych przez powierzchnię ziemi nie jest naruszona. 

 

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

Dz.U. 2013 poz. 1232.), przez ruchy masowe ziemi rozumie się powstające naturalnie lub na 

skutek działalności człowieka osuwanie, spełzywanie lub obrywanie powierzchniowych warstw 

skał, zwietrzeliny i gleby. 

 

Teren przedmiotowej działki nie jest wpisany do rejestru, zawierającego informacje  

o terenach zagrożonych ruchami masowymi ziemi. 

 

Planowana inwestycja wymaga przekształcenia powierzchni ziemi na terenie wydzielonym pod 

budowę obiektów. Faza budowy/likwidacji wiązać się będzie także z możliwością uszkodzenia 

powierzchni ziemi przez wjeżdżające na teren inwestycji maszyny i środki transportu. Może 

wystąpić naruszenie struktury gleby i zmiana jej cech.  

 

W fazie eksploatacji przedsięwzięcia nie będzie zachodzić negatywne oddziaływanie na jakość 

powierzchni ziemi. 

Charakter działań inwestora, wyklucza negatywne oddziaływanie na klimat. 

 

Z dokonanej waloryzacji krajobrazowej wynika, że na przedmiotowym terenie wyróżnia się 

krajobraz antropogeniczny - przekształcony pod wpływem działalności człowieka – tereny 
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wiejskie, użytkowane w kierunku produkcji rolnej oraz predysponowane do lokalizacji  

i rozwoju obiektów i urządzeń związanych z produkcją rolną. 

 

Specyfika otoczenia inwestycji, znajdującego się w zasięgu jej oddziaływania oraz charakter 

działań inwestora, wykluczają negatywne oddziaływanie na krajobraz. 

 

9.6. Oddziaływanie na dobra materialne, zabytki i krajobraz kulturowy, objęte istniejącą 

dokumentacją, w szczególności rejestrem lub ewidencją zabytków 

 

Zgodnie z art. 3 pkt 1 i 14 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad 

zabytkami (Dz.U. Dz.U. 2014 poz. 1446), przez zabytek rozumie się nieruchomość lub rzecz 

ruchomą, ich części lub zespoły, będące dziełem człowieka lub związane z jego działalnością i 

stanowiące świadectwo minionej epoki bądź zdarzenia, których zachowanie leży  

w interesie społecznym ze względu na posiadaną wartość historyczną, artystyczną lub naukową, 

natomiast przez krajobraz kulturowy rozumie się przestrzeń historycznie ukształtowaną w wyniku 

działalności człowieka, zawierającą wytwory cywilizacji oraz elementy przyrodnicze. 

 

Zgodnie z art. 31 pkt 1a i 2 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad 

zabytkami (Dz.U. 2014 poz. 1446.), osoba fizyczna lub jednostka organizacyjna, która zamierza 

realizować: 

1)  roboty budowlane przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru lub objętym ochroną 

konserwatorską na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego lub znajdującym się w ewidencji wojewódzkiego konserwatora zabytków 

albo 

2)  roboty ziemne lub dokonać zmiany charakteru dotychczasowej działalności na terenie na 

którym znajdują się zabytki archeologiczne, co doprowadzić może do przekształcenia lub 

zniszczenia zabytku archeologicznego 

– jest obowiązana, z zastrzeżeniem art. 82a ust. 1 ww. ustawy, pokryć koszty badań 

archeologicznych oraz ich dokumentacji, jeżeli przeprowadzenie tych badań jest niezbędne  

w celu ochrony tych zabytków. Zakres i rodzaj niezbędnych badań archeologicznych ustala 

wojewódzki konserwator zabytków w drodze decyzji. 

 

Zgodnie z art. 32 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 

(Dz.U. 2014 poz. 1446), kto, w trakcie prowadzenia robót budowlanych lub ziemnych, odkrył 

przedmiot, co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem, jest obowiązany: 

1)  wstrzymać wszelkie roboty mogące uszkodzić lub zniszczyć odkryty przedmiot; 

2)  zabezpieczyć, przy użyciu dostępnych środków, ten przedmiot i miejsce jego odkrycia; 

3)  niezwłocznie zawiadomić o tym właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków,  

a jeśli nie jest to możliwe, właściwego wójta (burmistrza, prezydenta miasta). 

Na terenie inwestycyjnym nie znajdują się żadne obiekty, wpisane do Rejestru Zabytków 

województwa wielkopolskiego.  
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9.7. Gospodarka odpadami 

 

9.7.1. Wstęp 

 

Celem niniejszego rozdziału jest przedstawienie gospodarki odpadami na terenie inwestycji.  

 

Sposób postępowania z odpadami musi być zgodny z zasadami ochrony środowiska. Prowadzone 

prace powinny prowadzić do zabezpieczenia środowiska przed szkodliwym oddziaływaniem 

odpadów. 

 

9.7.2. Wymogi formalno – prawne 

 

Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 6 Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2013 r. poz. 21 

z późn. zm.), odpady oznaczają każdą substancję lub przedmiot, których posiadacz pozbywa się, 

zamierza pozbyć się lub do ich pozbycia jest zobowiązany. 

 

Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 32 Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2013 r. poz. 

21 z późn. zm.), przez wytwórcę odpadów rozumie się każdego, którego działalność lub 

bytowanie powoduje powstawanie odpadów (pierwotny wytwórca odpadów) oraz każdego, kto 

przeprowadza wstępną obróbkę, mieszanie lub inne działania powodujące zmianę charakteru lub 

składu tych odpadów; wytwórcą odpadów powstających w wyniku świadczenia usług w zakresie 

budowy, rozbiórki, remontu obiektów, czyszczenia zbiorników lub urządzeń oraz sprzątania, 

konserwacji i napraw jest podmiot, który świadczy usługę, chyba że umowa o świadczenie usługi 

stanowi inaczej. 

Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 19 Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2013 r. poz. 

21 z późn. zm.), przez posiadacza odpadów rozumie się wytwórcę odpadów lub osobę fizyczną, 

osobę prawną oraz jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej będące w 

posiadaniu odpadów; domniemywa się, że władający powierzchnią ziemi jest posiadaczem 

odpadów znajdujących się na nieruchomości. 

Zgodnie z art. 33 ust. 1 Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2013 r. poz. 21 z 

późn. zm.), posiadacz odpadów jest obowiązany do postępowania z odpadami w sposób zgodny 

z zasadami gospodarki odpadami, o których mowa w art. 16 – 31, w tym do prowadzenia 

procesów przetwarzania odpadów w taki sposób, aby procesy te oraz powstające w ich wyniku 

odpady nie stwarzały zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzi oraz dla środowiska, a także  

w sposób zgodny z przepisami o ochronie środowiska i planami gospodarki odpadami. 

 

Zgodnie z art. 5 Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku  

w gminach (Dz. U. 2013 poz. 1399), właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i 

porządku przez: 

• wyposażenie nieruchomości w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych oraz 

utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym  

i technicznym; 

• przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub, w przypadku gdy budowa 

sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, wyposażenie 

nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub  
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w przydomową oczyszczalnie ścieków bytowych, spełniające wymagania określone  

w przepisach odrębnych; […]; 

• zbieranie powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych zgodnie  

z wymaganiami określonymi w regulaminie. […] 

 
 

9.7.3. Rodzaje powstających odpadów 
 

9.7.3.1. Faza budowy 

 
Tabela 26 Zestawienie rodzajów powstających odpadów w fazie budowy 

Lp. Kod 
Rodzaj odpadu – klasyfikacja  wg Rozporządzenia  Ministra 

Środowiska z dnia 27.09.2001r. 

Ilość 

Mg/rok 

Faza budowy 

ODPADY NIEBEZPIECZNE 

1 15 01 10* 
Opakowania zawierające pozostałości substancji 

niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone 
0,1 

2 15 02 02* 

Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nie ujęte w 

innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami 

niebepiecznymi (np. PCB) 

0,1 

ODPADY INNE NIŻ NIEBEZPIECZNE 

1 17 01 07 

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych 

materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż 

wymienione w 17 01 06 
10 

2 17 04 05 Żelazo i stal 1 

3 17 09 04 
Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03 
10 

4 20 03 01 Niesegregowane odpady komunalne 0,1 

Źródło: Opracowanie własne 

 

 

9.7.3.2. Faza eksploatacji 

 
Tabela 27 Zestawienie rodzajów powstających odpadów w fazie eksploatacji 

Lp. Kod 
Rodzaj odpadu – klasyfikacja  wg Rozporządzenia  Ministra 

Środowiska z dnia 27.09.2001r. 

Ilość 

Mg/rok 

Faza eksploatacji 

ODPADY NIEBEZPIECZNE 

1 15 02 02* 

Sorbenty i materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania i 

ubrania przekazywane będą firmie posiadającej 

odpowiednie uprawnienia. 

 

0,1 

ODPADY INNE NIŻ NIEBEZPIECZNE 

1 15 01 01 Opakowania z papieru i tektury 0,5 

2 15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych 0,5 

3 15 01 04 Opakowania z metali 0,5 

4 15 02 03 

Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania ( 

np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż 

wymienione w 15 02 02 

0,1 
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5 16 02 14 
Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 

16 02 13 
0,01 

6 20 03 01 Niesegregowane  odpady komunalne 2,0 

źródło: Opracowanie własne 

 

Zgodnie z art. 2 ust. 10 Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013 poz. 21) nie 

stosuje się przywołanej ustawy do 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. Szacuje się, ze łącznie na 

terenie działek inwestycyjnych masa padłych zwierząt będzie wynosić ok. 54,74  ton/rok.  

Martwe zwierzęta będzie odbierać firma posiadającą stosowne pozwolenia.  

 

W przypadku odpadów powstających w wyniku leczenia oraz profilaktyki weterynaryjnej, 

wytwórcą odpadów jest lekarz weterynarii obsługujący gospodarstwo. Lekarz weterynarii ma 

obowiązek prowadzić ewidencję tych odpadów oraz posiadać stosowną umowę z firmą zajmującą 

się utylizacją lub odbiorem w/w odpadów. Inwestor nie będzie magazynował odpadów 

weterynaryjnych na terenie gospodarstwa. W/w odpady zabierać będzie lekarz weterynarii. 

 

Przedmiotowe gospodarstwo będzie producentem nawozów naturalnych w postaci  gnojowicy. 

 

Teren nie znajduje się w zasięgu OSN, jednakże w obliczeniach szacunkowej ilości powstających 

nawozów naturalnych bazowano na wytycznych zawartych w załączniku 4 do 

ROZPORZĄDZENIA DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI 

WODNEJ W POZNANIU z dnia 17 sierpnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia programu 

działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych.  

 

Dane do obliczeń oraz wyniki znajdują się w tabelach poniżej. 

 
Tabela 28 Szacunkowa ilość gnojowicy powstająca na terenie gospodarstwa  

Rodzaj zwierząt 

Liczba zwierząt 

wg stanu 

średniorocznego 

[szt.] 

Produkcja gnojowicy 

przez poszczególne 

rodzaje zwierząt 

[m3/rok/szt.] 

Ilość gnojowicy  

[m3/rok] 

Prosięta do 2m. 3760 0,7 2632 

Warchlaki od 2-4 2500 1,4 3500 

Tuczniki 1338 1,9 2542,2 

Lochy i loszki 746 4,6 3431,60 

Knury 4 4,6 18,4 

Razem: 12124,2 

Źródło: Opracowanie własne 
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Tabela 29 Zawartość azotu w powstającej gnojowicy 

Rodzaj 

zwierząt 

Liczba zwierząt wg 

stanu 

średniorocznego 

[szt.] 

 

Produkcja 

gnojowicy 

przez 

poszczególne 

rodzaje 

zwierząt 

[m3/rok]  

 

Zawartość 

azotu 

 (w kg / m3) 

Zawartość azotu w 

nawozach naturalnych 

wyprodukowanych 

przez poszczególne 

rodzaje zwierząt (w kg) 

Prosięta 3760 0,7 3,0 7896 

Warchlaki 2500 1,4 3,6 12600 

Tuczniki 1338 1,9 4,6 11694,12 

Lochy i loszki 

 
746 4,6 4,3 14755,88 

Knury 4 4,6 3,6 66,24 

Razem  47012,24  

Źródło: Opracowanie własne 

 

Powstająca w gospodarstwie gnojowica magazynowana będzie w projektowanym zbiorniku 

głównym na gnojowicę o pojemności do 800 m3 , w projektowanych kanałach  gnojowicowych, 

które wynoszą  ok. 7066 m³ [budynek G – 3398 m³, budynek H -  3668 m³] oraz  w istniejącym 

zbiorniku na gnojowicę o pojemności 50 m3. 

 

Ww. infrastruktura zapewni zmagazynowanie powstających odchodów przez wymagany prawem 

okres 4 miesięcy.  

Założenia inwestycyjne przewidują, iż w celu ochrony gruntu, wód gruntowych i podziemnych 

kanały gnojowicowe i zbiorniki na gnojowicę wykonane będą z materiałów zapewniających 

szczelność. Zastosowane materiały będą spełniać wymagania odpowiednich norm przedmiotowych 

lub aprobat technicznych.   

 

W celu maksymalnego zabezpieczenia zbiorników do magazynowania gnojowicy wykonane będą 

one z betonu o zalecanej klasie, a nie minimalnej wymaganej według norm. 

Całkowita zawartość azotu w nawozach naturalnych wyprodukowanych w wyniku 

funkcjonowania gospodarstwa wyniesie 47012,24 kg. Po realizacji przedsięwzięcia Inwestor 

będzie przekazywał  powstające nawozy naturalne na podstawie pisemnej umowy do biogazowni. 

Sposób  zagospodarowania powstających nawozów naturalnych będzie zgodny z prawem, w 

związku z powyższym nie przewiduje się negatywnego wpływu na wody powierzchniowe i 

podziemne.  

 

9.7.3.3. Faza likwidacji 

 

W fazie ewentualnej likwidacji przedsięwzięcia powstawać będą odpady związane z rozbiórką 

obiektów.  
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Tabela 30 Zestawienie odpadów, których powstanie jest możliwe w przypadku likwidacji inwestycji 

Lp. Kod 
Rodzaj odpadu – klasyfikacja  wg Rozporządzenia  Ministra 

Środowiska z dnia 27.09.2001r. 

Ilość 

Mg/rok 

Faza likwidacji 

ODPADY NIEBEZPIECZNE 

1 15 02 02* 

Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nie 

ujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone 

substancjami niebepiecznymi (np. PCB) 

0,1 

2 16 02 13* 
Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy 

inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12 
0,05 

ODPADY INNE NIŻ NIEBEZPIECZNE 

1 15 01 01 Opakowania z papieru i tektury 0,5 

2 15 02 03 

Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania 

(np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż 

wymienione w 15 02 02 

0,1 

3 17 01 01 
Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i 

remontów 
200 

4 17 01 07 

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, 

odpadowych materiałów ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06 

100 

7 17 04 05 Żelazo i stal 20 

8 17 09 04 
Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu 

inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03 
10 

9 20 03 01 
Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu 

inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03 
10 

źródło: Opracowanie własne. 

 

9.7.4. Miejsce powstawania odpadów 

 

9.7.4.1. Faza budowy 

 

W trakcie fazy budowy odpady powstawać będą na terenie placu budowy oraz na jego zapleczu. 

 

9.7.4.2. Faza eksploatacji 

 

W trakcie fazy eksploatacji odpady powstawać będą na terenie przedmiotowych działek.  

 

9.7.4.3. Faza likwidacji 

 

W trakcie ewentualnej fazy likwidacji odpady powstawać będą na terenie placu rozbiórki oraz na 

jego zapleczu. 

 

9.7.5. Sposoby postępowania z poszczególnymi rodzajami odpadów 

 

Sposób postępowania z poszczególnymi rodzajami odpadów w fazie budowy, eksploatacji oraz 

likwidacji, zamieszczony został w tabeli poniżej. 
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Tabela 31 Sposób postępowania z odpadami  

Lp. Rodzaj odpadu 
Kod 

odpadu 
Sposób zagospodarowania 

FAZA BUDOWY 

Odpady niebezpieczne 

1 

Opakowania 

zawierające 

pozostałości substancji 

niebezpiecznych lub 

nimi zanieczyszczone 

15 01 10* 

Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych 

magazynowane będą w szczelnym, opisanym pojemniku 

umieszczonym na placu budowy, na utwardzonej powierzchni. Czas 

magazynowania tego rodzaju odpadu będzie nie dłuższy niż 1 rok. 

Przekazywane będą firmie posiadającej odpowiednie uprawnienia. 

Ilości powstawania odpadów można ograniczyć poprzez stosowanie 

opakowań wielokrotnego użytku. 

2 

Sorbenty, materiały 

filtracyjne (w tym filtry 

olejowe nieujęte w 

innych grupach), 

tkaniny do wycierania 

(np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne 

zanieczyszczone 

substancjami 

niebezpiecznymi  

(np. PCB) 

15 02 02* 

Sorbenty i materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania 

magazynowane będą  

w szczelnym, opisanym pojemniku umieszczonym na placu 

budowy, na utwardzonej powierzchni. Czas magazynowania tego 

rodzaju odpadu będzie nie dłuższy niż 1 rok. Przekazywane będą 

firmie posiadającej odpowiednie uprawnienia. Można ograniczyć 

ilość powstających odpadów stosując materiały lepszej jakości, 

bardziej trwałe  

i wielokrotnego użytku. 

Odpady inne niż niebezpieczne 

1 

Zmieszane odpady  

z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych 

materiałów 

ceramicznych i 

elementów 

wyposażenia inne niż 

wymienione  

w 17 01 06 

17 01 07 

Odpady te do czasu odbioru przez upoważnione osoby 

magazynowane będą na placu budowy w specjalnie do tego celu 

przygotowanym kontenerze. Czas magazynowania tego rodzaju 

odpadu będzie nie dłuższy niż 1 rok. Odpady przekazywane będą 

firmie posiadającej odpowiednie uprawnienia. Można ograniczyć 

ilość powstających odpadów stosując materiały lepszej jakości, 

bardziej trwałe. 

2 Żelazo i stal 17 04 05 

Żelazo i stal magazynowane będą na placu budowy w specjalnie do 

tego celu przygotowanym, szczelnym kontenerze. Czas 

magazynowania tego rodzaju odpadu będzie nie dłuższy niż 3 lata. 

Po uzbieraniu ekonomicznie uzasadnionej ilości przekazywane będą 

do punktu skupu surowców wtórnych.. Można ograniczyć ilość 

powstających odpadów stosując materiały lepszej jakości, bardziej 

trwałe. 

3 

Zmieszane odpady  

z budowy, remontów  

i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 

01, 17 09 02 i 17 09 03 

17 09 04 

Odpady te, do czasu odbioru przez upoważnione firmy, 

magazynowane będą na placu budowy, w specjalnie do tego celu 

przygotowanym kontenerze. Czas magazynowania tego rodzaju 

odpadu będzie nie dłuższy niż 1 rok. Odpady będą przekazywane 

firmom, posiadającym stosowne zezwolenie. Można ograniczyć 

powstawanie tego typu odpadów poprzez racjonalne wykonywanie 

remontów i wtórne wykorzystanie tego typu odpadów, po 

spełnieniu wymagań określonych w odpowiednich przepisach. 

4 
Niesegregowane 

odpady komunalne 
20 03 01 

Odpady komunalne magazynowane będą w kontenerze 

podstawionym przez zakład usług komunalnych. Czas 

magazynowania tego rodzaju odpadów nie będzie dłuższy niż 1 

miesiąc. Odpady komunalne odbierane będą przez firmę 

posiadającą odpowiednie uprawnienia. 
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FAZA EKSPLOATACJI 

Odpady niebezpieczne 

1 

Sorbenty i materiały 

filtracyjne, tkaniny do 

wycierania i ubrania 

przekazywane będą 

firmie posiadającej 

odpowiednie 

uprawnienia. 

 

15 02 02* 

Sorbenty i materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania  

i ubrania magazynowane będą w opisanym pojemniku 

umieszczonym na placu budowy, na utwardzonej powierzchni. Czas 

magazynowania tego rodzaju odpadu będzie nie dłuższy niż 1 rok. 

Przekazywane będą firmie posiadającej odpowiednie uprawnienia. 

Odpady inne niż niebezpieczne 

1 
Opakowania z papieru  

i tektury 
15 01 01 

Odpady te magazynowane będą w odpowiednim pojemniku 

umieszczonym na utwardzonej powierzchni, w pomieszczeniu 

socjalnym. Czas magazynowania tego rodzaju odpadu  będzie nie 

dłuższy niż 3 lata. Po uzbieraniu ekonomicznie uzasadnionej ilości 

przekazywane są do punktu skupu surowców wtórnych. 

Ograniczenie ilości powstających odpadów poprzez stosowanie 

materiałów lepszej jakości, bardziej trwałych i wielokrotnego 

użytku. 

2 
Opakowania z tworzyw 

sztucznych 
15 01 02 

Odpady te gromadzone będą w odpowiednim pojemniku, 

umieszczonym na utwardzonej powierzchni, w pomieszczeniu 

socjalnym. Czas magazynowania tego rodzaju odpadu będzie  nie 

dłuższy niż 3 lata. Po uzbieraniu ekonomicznie uzasadnionej ilości 

przekazywane będą do punktu skupu surowców wtórnych. 

Ograniczenie ilości powstających odpadów poprzez stosowanie 

materiałów lepszej jakości, bardziej trwałych i wielokrotnego 

użytku. 

3 Opakowania z metali 15 01 04 

Odpady te magazynowane będą w szczelnym, opisanym pojemniku 

ustawionym na utwardzonej powierzchni w pomieszczeniu 

technicznym. Czas magazynowania tego rodzaju odpadu będzie nie 

dłuższy niż 3 lata. Po uzbieraniu ekonomicznie uzasadnionej ilości 

przekazywane będą do punktu skupu surowców wtórnych. Można 

ograniczyć ilość powstających odpadów stosując materiały lepszej 

jakości, bardziej trwałe i wielokrotnego użytku. 

4 

Sorbenty, materiały 

filtracyjne, tkaniny do 

wycierania (np. szmaty, 

ścierki) i ubrania 

ochronne inne niż 

wymienione w 15 02 02 

15 02 03 

Sorbenty i materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania 

magazynowane będą  

w szczelnym, opisanym pojemniku, umieszczonym na utwardzonej 

powierzchni  

w pomieszczeniu technicznym. Czas magazynowania tego rodzaju 

odpadu będzie nie dłuższy niż 1 rok. Przekazywane będą firmie 

posiadającej odpowiednie uprawnienia. Można ograniczyć ilość 

powstających odpadów stosując materiały lepszej jakości, bardziej 

trwałe i wielokrotnego użytku. Celem zmniejszenia negatywnego 

oddziaływania należy przekazywać odpad firmie, posiadającej 

stosowne zezwolenia. 

5 

Zużyte urządzenia inne 

niż wymienione w 16 

02 09 do 16 02 13 

 

16 02 14 

Zużyte urządzenia nie zawierające niebezpiecznych substancji oraz 

elementów magazynowane będą w szczelnym pojemniku, na 

utwardzonej powierzchni,  

w pomieszczeniu technicznym. Czas magazynowania tego rodzaju 

odpadu będzie nie dłuższy niż 1 rok. Odpady te oddawane będą do 

specjalistycznego punktu handlowego w momencie zakupu nowego 

towaru. Ograniczenie ilości powstających odpadów poprzez 

stosowanie urządzeń lepszej jakości, bardziej trwałych, stosowanie 
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się do zaleceń producenta sprzętu elektronicznego w celu 

maksymalnego wydłużenia żywotności. 

6 Odpady komunalne 20 03 01 

Odpady komunalne magazynowane będą w szczelnym pojemniku 

na odpady komunalne, umieszczonym na terenie inwestycji, na 

utwardzonej powierzchni.  Odpady komunalne przekazywane będą 

firmie posiadającej odpowiednie uprawnienia. 

FAZA LIKWIDACJI 

Odpady niebezpieczne 

1 

Sorbenty, materiały 

filtracyjne (w tym filtry 

olejowe nieujęte w 

innych grupach), 

tkaniny do wycierania 

(np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne 

zanieczyszczone 

substancjami 

niebezpiecznymi  

(np. PCB) 

15 02 02* 

Sorbenty i materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania 

magazynowane będą  

w szczelnym, zamkniętym, opisanym pojemniku umieszczonym na 

placu rozbiórki na utwardzonej, zabezpieczonej przed wpływem 

czynników atmosferycznych powierzchni. Czas magazynowania 

tego rodzaju odpadu będzie nie dłuższy niż 1 rok. Przekazywane 

będą firmie posiadającej odpowiednie uprawnienia. 

2 

Zużyte urządzenia 

zawierające 

niebezpieczne elementy 

inne niż wymienione w 

16 02 09 do 16 02 12 

16 02 13* 

Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy, tj. żarówki 

energooszczędne, świetlówki, magazynowane będą w specjalnym, 

szczelnym, zamkniętym, opisanym pojemniku, umieszczonym na 

placu rozbiórki, na utwardzonej powierzchni. Oddawane będą do 

specjalistycznej firmy. 

Odpady inne niż niebezpieczne 

1 
Opakowania z papieru  

i tektury 
15 01 01 

Odpady te magazynowane będą w opisanym, szczelnym pojemniku, 

zabezpieczonym przed wpływem czynników atmosferycznych, na 

placu rozbiórki.  

Przekazane będą do punktu skupu surowców wtórnych. 

2 

Sorbenty, materiały 

filtracyjne, tkaniny do 

wycierania (np. szmaty, 

ścierki) i ubrania 

ochronne inne niż 

wymienione w 15 02 02 

15 02 03 

Odpady magazynowane będą w specjalnym kontenerze, 

umieszczonym na placu rozbiórki, na utwardzonej powierzchni. 

Sorbenty i materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania 

przekazane będą firmie posiadającej odpowiednie uprawnienia. 

3 

Odpady betonu oraz 

gruz betonowy z 

rozbiórek  

i remontów 

17 01 01 

Odpady te magazynowane będą w specjalnym kontenerze, 

umieszczonym na placu rozbiórki, na utwardzonej powierzchni. 

Odebrane będą przez firmę, posiadającą odpowiednie uprawnienia. 

4 

Zmieszane odpady  

z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych 

materiałów 

ceramicznych i 

elementów 

wyposażenia inne niż 

wymienione  

w 17 01 06 

17 01 07 

Odpady te magazynowane będą w specjalnym kontenerze, 

umieszczonym na placu rozbiórki, na utwardzonej powierzchni. 

Odebrane będą przez firmę, posiadającą odpowiednie uprawnienia. 

 

5 Żelazo i stal 17 04 05 

Żelazo i stal magazynowane będą w specjalnym kontenerze, 

umieszczonym na placu rozbiórki, na utwardzonej powierzchni. 

Przekazane będą do punktu skupu surowców wtórnych.  

6 
Zmieszane odpady  

z budowy, remontów  
17 09 04 

Odpady te magazynowane będą w specjalnym kontenerze, 

umieszczonym na placu rozbiórki, na utwardzonej szczelnej 
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i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 

01, 17 09 02 i 17 09 03 

powierzchni. Odebrane będą przez firmę, posiadającą odpowiednie 

uprawnienia. 

7 
Niesegregowane 

odpady komunalne 
20 03 01 

Odpady komunalne magazynowane będą w szczelnym pojemniku 

na odpady komunalne, umieszczonym na utwardzonej powierzchni, 

na placu rozbiórki. Odpady komunalne przekazywane będą firmie, 

posiadającej odpowiednie uprawnienia. 

Źródło: Opracowanie własne. 

 

Postępowanie z olejami odpadowymi będzie zgodne z wymaganiami zawartymi  

w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 4 sierpnia 2004 r. w sprawie 

szczegółowego sposobu postępowania z olejami odpadowymi (Dz.U. 2004 nr 192 poz. 1968). 

 

9.7.6. Miejsce i sposoby magazynowania odpadów 

 

9.7.6.1. Faza budowy 

 

Odpady powstałe w trakcie fazy budowy będą w pierwszej kolejności, bezpośrednio z placu 

budowy, wywożone do odzysku lub unieszkodliwiania. 

Ewentualne czasowe magazynowanie będzie odbywać się na terenie utwardzonym. Oleje, smary  

i inne substancje niebezpieczne będą przechowywane w szczelnych, opisanych pojemnikach. 

 

9.7.6.2. Faza eksploatacji 

 

• Czasowe magazynowanie odbywać się będzie z zachowaniem zasad ochrony środowiska  

w odpowiednio do tego celu przystosowanych, opisanych (kodem i rodzajem odpadu) 

kontenerach lub pojemnikach. 

• Opady niebezpieczne magazynowane będą w szczelnych, opisanych pojemnikach/ 

kontenerach, umieszczonych na utwardzonej, szczelnej powierzchni, zabezpieczającej 

środowisko gruntowo-wodne przed możliwością zanieczyszczenia. 

• Odpady komunalne magazynowane będą w odpowiednim, opisanym kontenerze. 

• Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB) magazynowane będą na terenie inwestycji na betonowym, 

szczelnym placu, w pojemnikach chroniących magazynowany odpad przed wpływem 

czynników atmosferycznym, następnie odpady te przekazane zostaną do firmy 

posiadającej stosowne zezwolenia. 

• Zwierzęta padłe lub ubite z konieczności będą odbierane przez wyspecjalizowany 

podmiot na podstawie stosownej umowy. Padlina odbierana będzie zawsze w dniu 

dokonania zgłoszenia przez inwestora, a najpóźniej w dniu następnym. Do czasu 

przyjazdu specjalistycznej firmy, padłe zwierzęta magazynowane będą w oddzielnym 

kontenerze zaznaczonym na planie zagospodarowania terenu literą J.  

Kontener będzie zabezpieczony przed dostępem osób trzecich oraz zwierząt. Ze względu 

na krótki czas magazynowania padłych zwierząt (kilka do kilkunastu godzin), wymagany z 

przepisów sanitarno-weterynaryjnych, nie stanowi to jakiegokolwiek zagrożenia dla 

środowiska i pozostałego inwentarza. 
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9.7.6.3. Faza likwidacji 

 

Odpady powstałe w trakcie fazy likwidacji, podobnie jak powstałe podczas fazy budowy, będą  

w pierwszej kolejności, bezpośrednio z placu rozbiórki, wywożone do odzysku lub 

unieszkodliwiania. 

 

Ewentualne czasowe magazynowanie będzie odbywać się na terenie utwardzonym. Oleje, smary  

i inne substancje niebezpieczne będą przechowywane w szczelnych, opisanych pojemnikach. 

 

9.7.7. Środki organizacyjno – techniczne, minimalizujące ilości powstających odpadów 

 

Działalność prowadzona przez inwestora będzie generować pewne ilości odpadów 

niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne. Odpady niebezpieczne do momentu odbioru przez 

uprawnione podmioty będą magazynowane w szczelnych pojemnikach, w pomieszczeniu 

zabezpieczonym przed dostępem osób trzecich. Miejsca magazynowania odpadów będą 

oznakowane. W celu minimalizacji ilości odpadów trafiających na składowisko będzie 

prowadzona selektywna zbiórka odpadów, nadających się do ponownego wykorzystania. Cały 

teren przedsięwzięcia będzie wyposażony w wystarczającą ilość sorbentów oraz materiałów 

filtracyjnych do przechwytywania ewentualnie powstających wycieków substancji 

niebezpiecznych. Instalacja będzie  wyposażona w niezbędny sprzęt gaśniczy.  

Inwestor powinien uregulować gospodarkę odpadami zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie 

przepisami. 

 

9.8. Skumulowane oddziaływanie przedsięwzięcia z innymi przedsięwzięciami 
 

W niniejszym opracowaniu przedstawiono oddziaływanie skumulowane całego gospodarstwa. 

 

9.10 Wzajemne oddziaływanie między elementami  

Poszczególne elementy środowiska przyrodniczego są ze sobą ściśle skorelowane. Ewentualny 

wpływ przedsięwzięcia na jeden komponent skutkuje oddziaływaniem na inne z nim powiązane. 

Przykładowo zanieczyszczenie gleby może skutkować negatywnym oddziaływaniem na wody 

powierzchniowe, co w dalszych konsekwencjach może stanowić ryzyko dla ludzi, roślin i 

zwierząt. 

Analiza przedstawiona w raporcie wykazała, że oddziaływanie ponadnormatywne planowanego 

przedsięwzięcia na poszczególne komponenty środowiska zamknie się w granicach działki 

inwestycyjnej. 

W Raporcie wykonano obliczenia emisji amoniaku, siarkowodoru, a więc substancji, które mogą 

mieć wpływ na zdrowie ludzi. Obliczenia wykazały, że nie dojdzie do ponadnormatywnego 

oddziaływania na obszarach zamieszkałych przez ludzi.  

Zaproponowane rozwiązania techniczne powodują, iż poziom oddziaływania przedsięwzięcia 

znajduje się poniżej ustalonych przepisami dopuszczalnych wartości. Wszystkie obliczenia 

wykonano zgodnie z metodyką ustaloną według polskiego i unijnego prawa. Wyniki obliczeń 

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

Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w 

powietrzu (Dz.U. 2012 poz. 1031). 

Po wykonaniu obliczeń i symulacji komputerowej, a następnie porównaniu z dopuszczalnymi 

wartościami równoważnego poziomu dźwięku A w środowisku, które określa Rozporządzenie 

Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w 

środowisku (Dz.U. 2014 poz. 112.), nie stwierdzono przekroczeń wartości dopuszczalnych na 

terenach, mogących być zagrożonymi hałasem.  

Wyposażenie budynków w szczelne posadzki oraz budowa szczelnych kanałów i zbiorników na 

odchody zwierzęce o pojemności umożliwiającej zmagazynowanie gnojowicy przez okres co 

najmniej 4 miesięcy oraz zbiornika na ścieki bytowe zminimalizuje możliwość zanieczyszczenia 

środowiska gruntowo-wodnego.  

Planowana inwestycja znajdować się będzie na terenach rolniczych. Zgodnie z danymi 

dostępnymi na stronie Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w bliskiej odległości od 

planowanej inwestycji nie znajdują się obszarowe formy ochrony przyrody.  

Eksploatacja projektowanego przedsięwzięcia zgodnie z założeniami przyjętymi w raporcie  nie 

będzie powodować ponadnormatywnej emisji zanieczyszczeń do powietrza i hałasu, ani stanowić 

zagrożenia dla środowiska  gruntowo-wodnego.   

 

 

10. OPIS PRZEWIDYWANYCH DZIAŁAŃ MAJĄCYCH NA CELU ZAPOBIEGANIE, 

OGRANICZANIE LUB KOMPENSACJĘ PRZYRODNICZĄ NEGATYWNYCH 

ODDZIAŁYWAŃ NA ŚRODOWISKO 

 

Zgodnie z art. 3 pkt 8 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. 

2013 poz. 1232.), przez kompensację przyrodniczą rozumie się zespół działań obejmujących w 

szczególności roboty budowlane, roboty ziemne, rekultywację gleby, zalesianie, zadrzewianie lub 

tworzenie skupień roślinności, prowadzących do przywrócenia równowagi przyrodniczej na 

danym terenie, wyrównania szkód dokonanych w środowisku przez realizację przedsięwzięcia i 

zachowanie walorów krajobrazowych. 

Przy przygotowywaniu inwestycji, pracach budowlanych i eksploatacji, zastosowany zostanie 

szereg rozwiązań, mających na celu zapobieganie i  ograniczanie negatywnych oddziaływań na 

środowisko: 

• posadzki i kanały gnojowicowe w obiektach inwentarskich oraz zbiorniki na gnojowicę 

będą szczelne, 

• stosowany będzie szczelny system poideł, co zapewni oszczędność zużycia wody, 

• odpady niebezpieczne magazynowane będą wewnątrz budynków, na szczelnej posadzce,  

w wydzielonym do tego celu miejscu, 

• budynki inwentarskie będą utrzymywane w czystości oraz zapewniona zostanie 

odpowiednia temperatura i wilgotność wewnątrz budynków, 

• stosowane będą nowoczesne i technicznie sprawne urządzenia, 

• wentylacja zostanie oparta na krzywej temperatury w związku z czym szybkość działania 

wentylatorów będzie uzależniona od temperatury co spowoduje mniejsze oddziaływanie na 

klimat akustyczny podczas pory chłodniejszej,  
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• tereny wokół gospodarstwa utrzymywane będą w czystości, w celu zapobiegania wtórnej 

emisji pyłu, 

• stosowane będą sprawnie technicznie pojazdy, spełniające normy emisji hałasu do 

otoczenia, 

• ruch pojazdów wewnątrz fermy będzie dostosowany do godzin i tras minimalizując tym 

samym  ilość osób narażonych, 

• zastosowanie biologicznego preparatu Biomucha wpłynie znacznie na ograniczenie 

liczebności populacji much, 

• w celu ograniczenia emisji odorów stosowane będą mikroorganizmy dodawane do 

gnojowicy. 

 

W wyniku realizacji przedmiotowej inwestycji równowaga przyrodnicza nie ulegnie negatywnej 

zmianie w stopniu powodującym konieczność zastosowania kompensacji przyrodniczej.  

W ramach projektowanej inwestycji nie zachodzi potrzeba usuwania elementów przyrodniczych.  

 

 

11. PORÓWNANIE PROPONOWANEJ TECHNOLOGII Z TECHNOLOGIĄ 

SPEŁNIAJĄCĄ WYMAGANIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 143 USTAWY Z DNIA 

27 KWIETNIA 2001 R. – PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA ORAZ Z 

NAJLEPSZYMI DOSTĘPNYMI TECHNIKAMI 

 

 

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;  

• stosowanie 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.  

 

Wymagania powyższego przepisu prawa realizowane będą poprzez następujące rozwiązania 

związane z planowaną inwestycją: 
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Stosowanie substancji o małym potencjale zagrożeń 

Na etapie realizacji i potem w trakcie eksploatacji omawianego przedsięwzięcia stosowane będą 

materiały i środki posiadające stosowne świadectwa. Na gospodarstwie nie będą stosowane 

substancje chemiczne stwarzające zagrożenie dla środowiska naturalnego i dla zdrowia ludzi. 

 

Efektywne wytwarzanie oraz wykorzystanie energii 

Celem planowanego przedsięwzięcia nie jest produkcja energii. Inwestycja wiązać się będzie z 

małym zapotrzebowaniem na energię, gdyż zastosowane zostaną m.in. energooszczędne 

oświetlenie oraz automatyczne sterowanie wentylacją. 

 

Zapewnienie racjonalnego zużycia wody i innych surowców oraz materiałów i paliw 

Woda wykorzystywana będzie głównie do pojenia zwierząt i zapotrzebowanie na nią jest ściśle 

uwarunkowane ich potrzebami. Aby zapewnić wysoką higienę wody pitnej w planowanych 

budynkach zostaną zainstalowane odpowiednio dobrane poidełka, które w celu ograniczenia strat 

wody będą posiadać możliwość regulacji wysokości. 

Zgodnie z BAT przy chowie zwierząt na ruszcie pełnym ilość wody potrzebnej na codzienne 

spłukiwanie podłóg równa jest 0. Mycie powierzchni rusztów w planowanych budynkach  będzie 

następować tylko za pomocą wysokociśnieniowych myjek i jedynie po każdym cyklu. 

 

 

Stosowanie technologii bezodpadowych i małoodpadowych oraz możliwość odzysku 

powstających odpadów 

Odpowiednio dobrana technologia i wdrożenie szeregu działań organizacyjno-technicznych 

zapewni dobre wykorzystanie surowców minimalizując tym samym ilość powstających odpadów. 

Powstające na gospodarstwie odpady będą segregowane i czasowo magazynowane w sposób 

dostosowany do ich rodzaju, a następnie przekazywane będą firmom posiadającym odpowiednie 

uprawnienia.  

 

Rodzaj, zasięg oraz wielkość emisji 

Wyniki przeprowadzonych analiz oddziaływań wskazują, że gospodarstwo nie będzie 

oddziaływało ponadnormatywnie na tereny sąsiadujące. Odpowiednio dobrana technologia i 

wdrożenie szeregu działań organizacyjno-technicznych opisanych w przedłożonym raporcie 

zapewni znaczne ograniczenie emisji.   

 

Wykorzystywanie porównywalnych procesów i metod, które zostały skutecznie zastosowane w 

skali przemysłowej 

Projekt technologiczny uwzględnia najnowsze rozwiązania dostępne obecnie w hodowli zwierząt 

oraz spełnia wymagania Unii Europejskiej, prawa krajowego i Kodeksu Dobrej Praktyki 

Rolniczej. 
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Postęp naukowo-techniczny  

Wraz z postępem naukowo-technicznym oraz zgodnie z potrzebami wymogów prawnych i 

własnymi możliwościami Inwestor będzie unowocześniał gospodarstwo ograniczając coraz 

skuteczniej jego  potencjalny wpływ na środowisko, a także zapewniając odpowiednie warunki dla 

utrzymywanego inwentarza. 

Zgodnie z art. 3 pkt 10 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 

2013 poz. 1232 z późn. zm.), przez najlepsze dostępne techniki rozumie się najbardziej efektywny 

oraz zaawansowany poziom rozwoju technologii i metod prowadzenia danej działalności, 

wykorzystywany jako podstawa ustalania granicznych wielkości emisyjnych, mających na celu 

eliminowanie emisji lub, jeżeli nie jest to praktycznie możliwe, ograniczanie emisji i wpływu na 

środowisko jako całość, z tym że pojęcie: 

a) „technika” oznacza zarówno stosowaną technologię, jak i sposób, w jaki dana instalacja 

jest projektowana, wykonywana, eksploatowana oraz likwidowana, 

b) „dostępne techniki” oznacza techniki o takim stopniu rozwoju, który umożliwia ich 

praktyczne zastosowanie w danej dziedzinie przemysłu, z uwzględnieniem warunków 

ekonomicznych i technicznych oraz rachunku kosztów inwestycyjnych i korzyści dla 

środowiska, a które to techniki prowadzący daną działalność może uzyskać, 

c) „najlepsza technika” oznacza najbardziej efektywną technikę w osiąganiu wysokiego 

ogólnego poziomu ochrony środowiska jako całości. 

Porównana została zgodność zastosowanych technologii z technologiami opisanymi  

w najbardziej adekwatnym dokumencie referencyjnym: Zintegrowane Zapobieganie i Kontrola 

Zanieczyszczeń. Dokument Referencyjny o Najlepszych Dostępnych Technikach dla Intensywnego Chowu Drobiu 

i Świń, 2003: Ministerstwo Środowiska, Warszawa. Wyniki porównania przedstawione zostały  

w tabeli poniżej. 

 

Tabela 32 Porównanie zastosowanych technologii z najlepszymi dostępnymi technikami (BAT)  

Zastosowana technika Zgodność z BAT Wpływ na  środowisko 

Czyszczenie pomieszczeń dla zwierząt  

i sprzętu przy użyciu metod 

zeskrobywania zanieczyszczeń oraz 

zużywaniu niewielkich ilość wody pod 

ciśnieniem bez dodatku środków 

powierzchniowo czynnych  

w końcowym etapie mycia. 

Zgodna 

Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do 

środowiska przyrodniczego, 

ograniczenie zużycia wody, 

ograniczenie ilości powstających 

ścieków. 

W pomieszczeniu socjalno-technicznym 

zainstalowane są zawory odcinające. 

Regularna kalibracja instalacji pojenia 

zwierząt w celu zapobiegania rozlewowi 

wody. 

Zgodna 
Ograniczenie zużycia wody. 

  

Pasza podawana mechanicznie za pomocą 

paszociągów. 
Zgodna 

Optymalne wykorzystanie energii. 

Nowoczesny system podawania  

i magazynowania paszy zapobiega 

emitowaniu pyłów do środowiska. 

Zainstalowanie zaworów odcinających  Zgodna W przypadku wystąpienia awarii 
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i kranów spustowych w sieci 

wodociągowej. 

istnieje możliwość odcięcia dopływu 

wody do poszczególnych elementów 

instalacji. 

Odczytywanie i rejestrowanie wskazań 

wodomierzy, co najmniej raz w miesiącu, 

przez co monitorowany jest pobór  

i zużycie wody i możliwe wykrycie 

wycieków. 

Zgodna 

Łatwość wykrycia nieszczelności 

systemu oraz kontrola nad 

zużywanymi ilościami wody. 

Budynki z izolacją termiczną ścian. Zgodna 
Ograniczenie emisji zanieczyszczeń ze 

spalania paliw. 

Optymalnie zaprojektowany system 

wentylacyjny, zapewniający odpowiednią 

kontrolę temperatury i minimalne tempo 

wentylacji w zimie. 

Zgodna 

Minimalizacja emisji zanieczyszczeń 

pod względem ilościowym i 

jakościowym. 

   

Padłe sztuki gromadzone w specjalnym 

kontenerze. 
Zgodna 

Obniżenie do niezbędnego minimum 

rozprzestrzeniania się chorób na 

zwierzęta na terenie i poza terenem 

przedsięwzięcia. 

Źródło: Opracowanie własne 

 

12. WSKAZANIE, CZY DLA PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA JEST 

KONIECZNE USTANOWIENIE OBSZARU OGRANICZONEGO UŻYTKOWANIA 

 

Zgodnie z art. 135 ust. 1 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 

2013 poz. 1232 z późn. zm.), jeżeli z przeglądu ekologicznego albo z oceny oddziaływania 

przedsięwzięcia na środowisko wymaganej przepisami ustawy z dnia 3 października 2008 r.  

o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 

środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, albo z analizy porealizacyjnej wynika, 

że mimo zastosowania dostępnych rozwiązań technicznych, technologicznych i organizacyjnych 

nie mogą być dotrzymane standardy jakości środowiska poza terenem zakładu lub innego 

obiektów, to dla oczyszczalni ścieków, składowiska odpadów komunalnych, kompostowni, trasy 

komunikacyjnej, lotniska, linii i stacji elektroenergetycznej oraz instalacji radiokomunikacyjnej, 

radionawigacyjnej i radiolokacyjnej tworzy się obszar ograniczonego użytkowania. 

 

Przeprowadzona analiza oddziaływania projektowanej inwestycji na środowisko dowiodła, że 

wszelkie uciążliwości, związane z prowadzeniem działalności, będą się zamykać w granicach 

terenu, do którego inwestor posiada tytuł prawny. 

Jednocześnie należy zaznaczyć, iż przedmiotowe przedsięwzięcie nie należy do inwestycji, dla 

których zgodnie z art. 135 ust. 1 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 

(Dz.U. 2013 poz. 1232 z późn. zm.), tworzy się obszar ograniczonego użytkowania. 

 

 

13. ANALIZA MOŻLIWYCH KONFLIKTÓW SPOŁECZNYCH 

 

Wyniki przeprowadzonych analiz oddziaływań wskazują, że gospodarstwo nie będzie 

oddziaływało ponadnormatywnie na tereny sąsiadujące. Realizacja przedsięwzięcia nie wymaga 
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wywłaszczeń oraz wykupu terenów sąsiednich. Nie ma również potrzeby wyznaczania obszarów 

ograniczonego użytkowania. Realizacja przedmiotowej inwestycji nie spowoduje również 

zakłóceń i ograniczeń dla osób trzecich w zakresie korzystania z dróg publicznych, sieci 

wodociągowej i energetycznej. Inwestycja nie emituje pól elektromagnetycznych, mogących 

spowodować zakłócenia w korzystaniu ze sprzętu elektrycznego i elektronicznego. 

Wariant alternatywny został odrzucony ze względu na większe oddziaływanie na środowisko. 

Przewidywał chów trzody chlewnej z zastosowaniem jednofazowego systemu żywienia oraz 

wentylacji opartej na systemie przewietrzania czasowego.  

Wybrany wariant inwestorski jest wariantem najkorzystniejszym dla środowiska, dobrostanu 

zwierząt oraz ogranicza możliwość wystąpienia uciążliwości związanych z eksploatacją chlewni 

dla okolicznych mieszkańców.  

Zastosowany wielofazowy system żywienia umożliwi podanie zbilansowanej paszy odpowiednio 

dobranej do wieku zwierząt, co pozwoli na maksymalne wykorzystanie białka, a tym samym 

zmniejszenie produkcji gazów. 

 Wybrana ostatecznie lokalizacja chlewni skutecznie ogranicza możliwość wystąpienia 

uciążliwości związanych z jej eksploatacją dla okolicznych mieszkańców i tym samym ogranicza 

ryzyko wystąpienia konfliktów. 

Realizacja inwestycji spowoduje rozwój rynku lokalnego,  poprzez zmniejszenie ilości warchlaków 

sprowadzanych z zagranicy. Produkcja prosiąt w rodzimym gospodarstwie spowoduje eliminację 

dużego stresu zwierząt związanego z długim transportem z zagranicy. 

Nowoczesny system wentylacji pozwoli na ograniczenie emisji hałasu, zużycia energii oraz 

przyczyni się do utrzymania optymalnych warunków mikroklimatu wewnątrz budynków.  

Zastosowanie pełnych rusztów znacząco wpłynie na ograniczenie emisji amoniaku. 

Wszelkie działania inwestora odbywać się będą zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

Zastosowane przy inwestycji  środki i rozwiązania techniczne zapewniają ochronę środowiska 

gruntowo-wodnego przed zanieczyszczeniem oraz ograniczają do minimum odory. Należy w tym 

miejscu wymienić choćby wykorzystanie podłóg rusztowych; aplikację mikroorganizmów do 

gnojowicy, wreszcie dużą częstotliwość czyszczenia komory i wanien z gnojowicą oraz 

systematyczne czyszczenie pomieszczeń inwentarskich.  

W polskim systemie prawnym rodzaje substancji wprowadzanych do powietrza i ich 

dopuszczalne poziomy zostały określone w rozporządzeniu Ministra środowiska z dnia 26 

stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz.U. Nr 

16, poz. 87) oraz w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie 

poziomów niektórych substancji w powietrzu.  

Zaproponowane rozwiązania techniczne powodują, iż poziom oddziaływania przedsięwzięcia 

znajduje się poniżej ustalonych przepisami dopuszczalnych wartości. Wszystkie zamieszczone w 

Raporcie obliczenia wykonano zgodnie z metodyką ustaloną według polskiego i unijnego prawa. 

Wyniki obliczeń odniesiono 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) oraz 

rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych 

substancji w powietrzu.  

Wyniki obliczeń oddziaływania na klimat akustyczny planowanego przedsięwzięcia porównano z 

zapisami rozporządzenia Ministra Środowiska z 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych 

poziomów hałasu w środowisku (Dz.U. 2014 poz. 112.). Wyniki obliczeń są niższe niż 

dopuszczalne wartości określone w/w rozporządzeniu. 
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Przy przygotowywaniu inwestycji, pracach budowlanych i eksploatacji, zastosowany zostanie 

szereg rozwiązań, mających na celu zapobieganie i  ograniczanie negatywnych oddziaływań na 

środowisko: 

• posadzki i kanały gnojowicowe w obiektach inwentarskich oraz zbiorniki na gnojowicę 

będą szczelne, 

• stosowany będzie szczelny system poideł, co zapewni oszczędność zużycia wody, 

• odpady niebezpieczne magazynowane będą wewnątrz budynków, na szczelnej posadzce,  

w wydzielonym do tego celu miejscu, 

• budynki inwentarskie będą utrzymywany w czystości oraz zapewniona zostanie 

odpowiednia temperatura i wilgotność wewnątrz budynków, 

• stosowane będą nowoczesne i technicznie sprawne urządzenia, 

• wentylacja zostanie oparta na krzywej temperatury w związku z czym szybkość działania 

wentylatorów będzie uzależniona od temperatury co spowoduje mniejsze oddziaływanie na 

klimat akustyczny podczas pory chłodniejszej,  

• tereny wokół gospodarstwa utrzymywane będą w czystości, w celu zapobiegania wtórnej 

emisji pyłu, 

• stosowane będą sprawnie technicznie pojazdy, spełniające normy emisji hałasu do 

otoczenia, 

• ruch pojazdów wewnątrz fermy będzie dostosowany do godzin i tras minimalizując tym 

samym  ilość osób narażonych, 

• zastosowanie biologicznego preparatu Biomucha wpłynie znacznie na ograniczenie 

liczebności populacji much, 

• w celu ograniczenia emisji odorów stosowane będą mikroorganizmy dodawane do 

gnojowicy. 

 

Postępowanie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wymaga udziału 

społeczeństwa, które może zgłaszać uwagi i wnioski w ramach postępowania. Inwestor  dbając o 

utrzymanie dobrych relacji w przyszłości z mieszkańcami wsi chętnie odniesie się do uwag oraz 

udzieli wyczerpujących odpowiedzi na wszystkie ewentualne wątpliwości. 

 

14. PRZEDSTAWIENIE PROPOZYCJI MONITORINGU ODDZIAŁYWANIA 

PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA 

 

Monitoring emisji do powietrza: 

 

Proponuje się prowadzenie monitoringu liczby stanowisk w budynkach inwentarskich, zaleca się 

również przeprowadzanie regularnych kontroli stanu technicznego budynków ze szczególnym 

uwzględnieniem systemów wentylacyjnych. 

 

Monitoring poboru wody: 

 

Należy prowadzić regularne odczyty zużycia wody. 
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Monitoring gospodarki odpadami: 

 

należy prowadzić monitoring wytwarzanych odpadów w oparciu o karty ewidencji odpadów oraz 

karty przekazania odpadów według obowiązującego wzoru; zbiorcze zestawienia danych należy 

sporządzać zgodnie z przepisami szczegółowymi w tym zakresie i przekazywać odpowiednim 

organom. 

 

Monitoring hałasu: 

 

dla przedmiotowej inwestycji nie istnieje obowiązek prowadzenia monitoringu emisji hałasu. 

 

Monitoring zużycia energii elektrycznej: 

 

proponuje się prowadzenie monitoringu ilości zużywanej energii elektrycznej, celem szybkiego 

wykrycia nadmiernego i nieracjonalnego zużycia. 

 

 

15. WSKAZANIE TRUDNOŚCI WYNIKAJĄCYCH Z NIEDOSTATKÓW TECHNIKI 

LUB LUK WE WSPÓŁCZESNEJ WIEDZY, JAKIE NAPOTKANO PODCZAS 

SPORZĄDZANIA OPRACOWANIA 

 

Nie napotkano na trudności podczas sporządzania niniejszego opracowania. 

 

 

16.  STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM 

 

16.1. Wstęp 

 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest Raport o oddziaływaniu na środowisko 

przedsięwzięcia, polegającego na budowie 2 budynków inwentarskich do produkcji trzody 

chlewnej w cyklu zamkniętym  wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działkach o nr 

ewid. 152 oraz 153/1, m. Szczytniki Czerniejewskie, obręb 0014, gmina Czerniejewo, powiat 

gnieźnieński, województwo wielkopolskie. 

 

Planowane przedsięwzięcie zgodnie z § 2 ust. 2 pkt 2 oraz § 2 ust. 1 pkt 51 Rozporządzenia Rady 

Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 

środowisko (Dz.U. 2010 nr 213 poz. 1397z późn. zm.), zaliczane jest do przedsięwzięć mogących 

zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, dla których ocena odziaływania na środowisko jest  

wymagana. 

  

Raport sporządzony został na etapie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. 

 

Zgodnie z pismem Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo,  znak: PGN.6727.2.2014.MS dla 

działek o nr ewid. 152 oraz 153/1, obręb 0014  Szczytniki Czerniejewskie brak jest miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego. 



Budowa 2 budynków inwentarskich do produkcji trzody chlewnej  w cyklu zamkniętym wraz z niezbędną infrastrukturą 

towarzyszącą na działkach  o  nr ewid. 152 oraz 153/1,m. Szczytniki Czerniejewskie, obręb 0014, gmina Czerniejewo, 

powiat gnieźnieński, województwo wielkopolskie.   

 

87 
BUDOWNICTWO ŚRODOWISKO DORADZTWO 

 

Obecnie Inwestor prowadzi chów trzody chlewnej w budynku zlokalizowanym na jednej z 

działek inwestycyjnych nr 152. Po realizacji zakładanego przedsięwzięcia wszystkie zwierzęta 

zostaną przeniesione do 2 planowanych budynków inwentarskich  w obsadzie łącznej 700,22 DJP 

znajdujących się na dz. 152 oraz 153/1.  

Wymiary zewnętrzne budynków wynosić będą: budynek tuczu  do 146 m długości i do 35,5 m 

szerokości oraz budynek rozrodu: do 132 m długości i do 43,5 m szerokości. Wymiary 

uwzględniają korytarz centralny, wymiary komór i ściany wewnętrzne.  

 

Podczas sporządzania raportu wzięto pod uwagę trzy warianty założeń omawianego 

przedsięwzięcia. Wariant zerowy polegał na braku realizacji przedsięwzięcia polegającego na 

budowie 2 budynków inwentarskich do produkcji trzody chlewnej w cyklu zamkniętym  wraz z 

niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działkach o nr ewid. 152 oraz 153/1, m. Szczytniki 

Czerniejewskie, obręb 0014, gmina Czerniejewo, powiat gnieźnieński, województwo 

wielkopolskie. 

Wariant polegający na niepodjęciu przedsięwzięcia nie będzie się wiązał z budową nowych 

budynków  do produkcji trochy chlewnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą i powiększeniem 

obsady zwierząt utrzymywanych w gospodarstwie. Jednakże wariant ten jest niekorzystny dla 

Inwestora, gdyż blokuje rozwój hodowli.  

Wariant alternatywny został odrzucony ze względu na większe oddziaływanie na środowisko. 

Przewidywał chów trzody chlewnej z zastosowaniem jednofazowego systemu żywienia oraz 

wentylacji opartej na systemie przewietrzania czasowego 

Wybrany przez Inwestora wariant przewiduje posadowienie budynków inwentarskich wraz z 

infrastrukturą towarzyszącą na terenie działki na której prowadzi już gospodarstwo oraz działki 

graniczącej. Planowana inwestycja będzie się znajdować w głębi działek  w kierunku 

południowym. 

Wybrany wariant inwestorski jest wariantem najkorzystniejszym dla środowiska, dobrostanu 

zwierząt oraz ogranicza możliwość wystąpienia uciążliwości związanych z eksploatacją chlewni 

dla okolicznych mieszkańców.  

Zastosowany wielofazowy system żywienia umożliwi podanie zbilansowanej paszy odpowiednio 

dobranej do wieku zwierząt, co pozwoli na maksymalne wykorzystanie białka. 

Zastosowanie pełnych rusztów znacząco wpłynie na ograniczenie emisji amoniaku. 

Odpowiednio dobrany system wentylacji pozwoli na ograniczenie emisji hałasu, zużycia energii 

oraz przyczyni się do utrzymania optymalnych warunków mikroklimatu wewnątrz budynków.  

Na etapie realizacji wybrany wariant będzie się wiązał z większymi kosztami niż wariant 

alternatywny. 

Wybrany wariant inwestorski jest wariantem najkorzystniejszym dla środowiska, dobrostanu 

zwierząt oraz ogranicza możliwość wystąpienia uciążliwości związanych z eksploatacją chlewni 

dla okolicznych mieszkańców. Realizacja inwestycji spowoduje rozwój rynku lokalnego,  poprzez 

zmniejszenie ilości warchlaków sprowadzanych z zagranicy. Produkcja prosiąt w rodzimym 

gospodarstwie spowoduje eliminację dużego stresu zwierząt związanego z długim transportem z 

zagranicy. 

Założenia inwestycyjne planowanego przedsięwzięcia spełniają wymagania zawarte w  art. 143 

ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2013 poz. 1232 z późn. zm.). 
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16.2. Wpływ przedsięwzięcia na poszczególne elementy środowiska  

 

Wpływ na ludzi, rośliny, zwierzęta, grzyby i siedliska przyrodnicze 

 

Teren inwestycyjny stanowią działki o nr ewid.  152 oraz 153/1, obręb 0014. Zgodnie z wypisem 

z rejestru gruntów powierzchnie działek o nr ewid. 152 oraz 153/1 wynoszą  razem: 3,7141 ha, w 

tym: 

 Dz. 152: 

• użytki rolne zabudowane – B-RIIIa – 0,1900 ha,  

• sad-S-RIIIa- 0,1700 ha, 

• grunty orne - RIIIa– 0,6600 ha, 

• grunty orne - RIVa – 0,9700 ha. 

 

Dz. 153/1: 

• grunty orne - RIIIa– 0,4635 ha, 

• grunty orne - RIVa – 1,2606 ha. 

 

Zamierzone przedsięwzięcie planowane jest w centralnej części działek inwestycyjnych nr 152 

oraz 153/1. Aktualnie  jedna  z działek inwestycyjnych  nr 152 jest zabudowana w północnej 

części. Zabudowania istniejącego gospodarstwa stanowią: budynek inwentarski, budynki 

gospodarcze oraz dom mieszkalny Inwestora.   Druga z działek inwestycyjnych  nr 153/1 jest 

niezabudowana. 

Obecne zagospodarowanie terenu inwestycyjnego przedstawiają zamieszczone zdjęcia. Teren na 

którym zaplanowano inwestycje aktualnie jest wykorzystywany do uprawy kukurydzy.  

Na terenie inwestycyjnym nie występują zarośla i łąki mogące stanowić miejsce występowania 

rzadkich i cennych gatunków flory i fauny. W związku z planowaną inwestycją nie planuje się 

usuwania zieleni. Rzeczony teren znajduje się poza obszarami wodno-błotnymi.  

W trakcie wizji dokonanych na terenie przeznaczonym pod budowę nie stwierdzono 

występowania gniazd, nor, schronień, miejsc lęgowych dzikich zwierząt. 

Zważywszy na obecne przekształcenie i sposób użytkowania części działki inwestycyjnej nie 

stanowi ona dogodnego siedliska dla zwierząt i roślin.  

Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest poza obszarami Natura 2000.  

Lokalizacja przedsięwzięcia oraz charakter działań Inwestora, wykluczają negatywne 

oddziaływanie ww. formy ochrony przyrody. 

Realizacja i eksploatacja omawianego przedsięwzięcia zgodnie z wytycznymi zamieszczonymi w 

niniejszym opracowaniu nie spowoduje negatywnego oddziaływania na środowisko przyrodnicze 

oraz wyklucza negatywne oddziaływanie na ludzi poza terenem inwestycji. 

 

Wpływ na wodę i środowisko gruntowo – wodne 

 

Omawiany teren znajduje się w zasięgu 2 udokumentowanych Głównych Zbiorników Wód 

Podziemnych: Nr 144 ( Dolina kopalna Wielkopolska) o typie ośrodka porowym, średniej 

głębokości - 46 m, zbiornik czwartorzędowy oraz Nr 143 (Subzbiornik Inowrocław – Gniezno) o 

typie ośrodka porowym, średniej głębokości - 120 m , zbiornik trzeciorzędowy. 
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Teren działek znajduje się w obszarze jednolitej części wód podziemnych oznaczonym 

europejskim kodem JCWPD (161)- PLGW650063 , JCWPD(172) – PLGW600061  w obszarze 

dorzecza Odry, region Warty, której stan ilościowy i stan chemiczny oceniony  jest jako dobry. 

Obszar inwestycyjny znajduje się w zasięgu jednostki hydrogeologicznej 1bcQII/Tr. Głównym 

użytkowym poziomem w obrębie jednostki jest poziom wód wgłębnych wielkopolskiej doliny 

kopalnej – międzyglinowy środkowy. Strop użytkowej warstwy wodonośnej zalega najczęściej w 

przedziale głębokości 55-75 m. Warstwa wodonośna wykształcona głownie w postaci piasków i 

piasków ze żwirem ma zróżnicowana miąższość od 9,4 -30 m , przeważnie 20 m i zróżnicowaną 

wodoprzewodność najczęściej ok 500 m2/24h.moduł zasobów odnawialnych i dyspozycyjnych 

jednostki wynosi 170 m3/24*km2 . 
 W odległości ok 3,2km w kierunku zachodnim  od planowanych budynków przebiega rzeka 

Wrześnianka.  

 

Teren działki znajduje się w obszarze jednolitej części wód powierzchniowych oznaczonej 

europejskim kodem PLRW60001718389, w regionie wodnym Odry.  

 

Charakterystyka jednolitej części wód powierzchniowych: 

 

Nazwa: Wrześnica 

Typ JCWP: 17 

Status: naturalna część wód  

Ocena stanu: zły 

Ocena ryzyka: zagrożona 

Derogacje: 4(4)-1/4(4)-2/4(7)-1 

Uzasadnienie derogacji: ponad 70% powierzchni zlewni zajmują tereny rolne; wysoka gęstość 

zaludnienia= 102,83 m/km2 , planowana budowa zbiornika Gozdowo. 

Najbliżej planowanej inwestycji zlokalizowane są ujęcia wody: 

CBDH 4740029(Wodociąg-12) w odległości ok 0,3 km w kierunku wschodnim, 

CBDH4740027(Wodociąg-11) w odległości ok 0,61 km w kierunku północno-wschodnim. 

Po planowanej inwestycji , woda dla całego gospodarstwa będzie pobierana z wodociągu. 

W raporcie przedstawiono jedynie szacunkowe obliczenia dotyczące zapotrzebowania na wodę, 

która może ulec zmianie w  późniejszym etapie realizowanej inwestycji. 

Woda na terenie fermy zużywana będzie do pojenia zwierząt, mycia pomieszczeń inwentarskich i 

na cele socjalne.  

 

Łączne średnioroczne zapotrzebowanie na wodę na terenie przedsięwzięcia kształtowało się 

będzie na poziomie ~ 23782,66 m3/rok.  

Mycie pomieszczeń przy użyciu wody za pomocą wysokociśnieniowych myjek następować będzie 

zawsze po zakończeniu cyklu. Woda z mycia będzie spływała do kanałów. Na żadnym z etapów 

czyszczenia obiektów nie będą stosowane środki chemiczne mogące przedostać się do gnojowicy. 

W związku z powyższym woda z mycia pomieszczeń inwentarskich będzie mogła być 

wykorzystywana na polach.  

Ładunek zanieczyszczeń w ściekach bytowych powstających na terenie gospodarstwa będzie 

zbliżony do wielkości ładunku w ściekach odprowadzanych z gospodarstw domowych. Ścieki 
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bytowe z planowanej inwestycji trafiały będą do szczelnego zbiornika o poj. 10m3, a następnie 

będą wywożone przez firmę posiadającą stosowne pozwolenie, do oczyszczalni ścieków.  

Drogi i place będą utwardzone kruszywem, nie będą szczelne.  

Wody opadowe i roztopowe, pochodzące z powierzchni dachowych i utwardzonych, nie będą 

ujmowane w żadne systemy zbierające i kanalizacyjne. Wody te będą odprowadzane 

powierzchniowo na tereny zielone pokryte roślinnością trawiastą, należące do Inwestora. 

Zaproponowany sposób odprowadzenia wód opadowych i roztopowych na teren biologicznie 

czynne nie spowoduje zmiany stosunków wodnych gruntów sąsiednich.  

Teren nie znajduje się w zasięgu OSN. W związku z powyższym wymagana jest pojemność 

zbiorników umożliwiających przechowywanie odchodów zwierzęcych przez okres 4 miesięcy.  

Powstająca w gospodarstwie gnojowica magazynowana będzie w projektowanym zbiorniku 

głównym na gnojowicę o pojemności do 800 m3 oraz  w projektowanych kanałach  

gnojowicowych, które wynoszą  ok. 7066 m³ [budynek G – 3398 m³, budynek H -  3668 m³] oraz 

w istniejącym zbiorniku na gnojowicę o pojemności ok. 50m3. 

Całkowita zawartość azotu w nawozach naturalnych wyprodukowanych w wyniku 

funkcjonowania gospodarstwa wyniesie 47012,24  kg. Po realizacji przedsięwzięcia Inwestor 

będzie przekazywał powstające nawozy naturalne na podstawie pisemnej umowy do biogazowni. 

Sposób  zagospodarowania powstających nawozów naturalnych będzie zgodny z prawem, w 

związku z powyższym nie przewiduje się negatywnego wpływu na wody powierzchniowe i 

podziemne.  

Wszystkie rozwiązania technologiczne opisane w Raporcie projektowane są w sposób mający na 

celu zapobiec zanieczyszczeniu wód powierzchniowych i podziemnych.  

W związku z powyższym projektowana inwestycja nie będzie miała negatywnego wpływu na 

osiągnięcie wyznaczonych celów środowiskowych. 

 

Wpływ na powietrze 

 

Projektowana inwestycja będzie źródłem zorganizowanej i niezorganizowanej emisji 

zanieczyszczeń do powietrza.  

Źródłem emisji zorganizowanej zanieczyszczeń do powietrza będą systemy wentylacyjne w 

budynkach chlewni.  Głównymi substancjami emitowanymi do powietrza w wyniku produkcji 

trzody chlewnej dla których zostały określone wartości odniesienia w powietrzu oraz 

dopuszczalne poziomy substancji w powietrzu są amoniak i siarkowodór. 

W  projektowanych budynkach  zainstalowanych będzie 61 sztuk wentylatorów dachowych.  

W celu obliczenia emisji przyjęto następujące założenia:  

• czas pracy instalacji – 8760 h/rok. Chlewnie będą obsadzone zwierzętami przez cały rok.  

• liczba wentylatorów dachowych w projektowanych budynkach chlewni wyniesie 61 szt., w 

tym:, 32 szt. wentylatorów o maksymalnej średnicy 63 cm i wydajności maksymalnej 11500 

m3/h, 17 szt. wentylatorów o maksymalnej średnicy 50 cm i wydajności maksymalnej 7400 

m3/h i 12 szt. wentylatora o średnicy 45 cm i wydajności  ok. 5950 m3/h, 

 

W analizie rozprzestrzeniania się substancji w powietrzu określono oddziaływanie skumulowane 

dla całego gospodarstwa. 
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W celu obliczenia emisji przyjęto następujące założenia:  

• czas pracy instalacji – 8760 h/rok. Chlewnie będą obsadzone zwierzętami przez cały rok.  

 

Budynek  oznaczony na zagospodarowaniu jako G 

24 szt. wentylatorów o średnicy 63 cm i wydajności ok. 11500  m3/h,  

 

Budynek oznaczony na zagospodarowaniu jako H 

8 szt. wentylatorów o średnicy 63 cm i wydajności ok. 11 500  m3/h.  

17 szt. wentylatorów o średnicy 50 cm i wydajności ok. 7400  m3/h,  

12 szt. wentylatorów o średnicy 45 cm i wydajności ok. 5950  m3/h, . 

 

Mimo przyjętych rozwiązań techniczno – technologicznych, budynki inwentarskie będą źródłami 

emisji substancji odorowych, powstających w wyniku rozkładu produktów przemiany materii 

zwierząt podczas chowu. Źródłem ciągłej emisji odorów do powietrza są systemy wentylacyjne. 

Inwestycja będzie źródłem emisji niezorganizowanej. Będzie to emisja spalin z pojazdów, 

poruszających się po terenie przedsięwzięcia. 

Podczas przeprowadzania oceny oddziaływania inwestycji na powietrze poddano całą inwestycję 

bardzo szczegółowej analizie. Zamieszczone w niniejszym opracowaniu obliczenia wykazały, iż 

nie ma obawy przekroczenia dopuszczalnych poziomów stężeń gazów i pyłów poza terenem, do 

którego inwestor posiada tytuł prawny. Przy zastosowaniu wszystkich opisanych metod 

techniczno-organizacyjnych należy uznać, iż wg obowiązujących norm działalność nie będzie 

uciążliwa pod względem zanieczyszczenia powietrza.  

 

Wpływ na klimat akustyczny 

 

Założono, że maksymalnie na teren inwestycji w ciągu 8 najmniej korzystnych godzin  

w porze dziennej, wjeżdżało będzie  5  pojazdów ciężkich. 

Na gospodarstwie łącznie pracowało będzie 61 wentylatorów, które stanowiły będą źródło 

hałasu zarówno w porze dziennej, jak i w porze nocnej. 

Na podstawie wykonanej analizy akustycznej należy stwierdzić, że inwestycja wraz  

z instalacjami, które usytuowane zostaną na jej terenie, nie przekracza dopuszczalnych poziomów 

hałasu w środowisku w strefach mogących być zagrożonymi w porze dziennej i nocnej. Po 

wykonaniu obliczeń i symulacji komputerowej na wysokości 4 m, a następnie porównaniu z 

dopuszczalnymi wartościami równoważnego poziomu dźwięku A w środowisku, które określa 

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

poziomów hałasu w środowisku (Dz.U. 2014 poz. 112.), nie stwierdzono przekroczeń wartości 

dopuszczalnych na terenach, mogących być zagrożonymi hałasem. 

 

Wpływ na powierzchnię ziemi z uwzględnieniem ruchów masowych ziemi, klimat i krajobraz 

 

Teren przedmiotowych działek nie jest wpisany do rejestru, zawierającego informacje  

o terenach zagrożonych ruchami masowymi ziemi. 
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Planowana inwestycja wymaga przekształcenia powierzchni ziemi na terenie wydzielonym pod 

budowę obiektów i infrastruktury towarzyszącej. Faza budowy/likwidacji wiązać się będzie także 

z możliwością uszkodzenia powierzchni ziemi przez wjeżdżające na teren inwestycji maszyny i 

środki transportu. Może wystąpić naruszenie struktury gleby i zmiana jej cech.  

W fazie eksploatacji przedsięwzięcia nie będzie zachodzić negatywne oddziaływanie na jakość 

powierzchni ziemi. 

Charakter działań inwestora, wyklucza negatywne oddziaływanie na klimat. 

Specyfika otoczenia inwestycji, znajdującego się w zasięgu jej oddziaływania oraz charakter 

działań inwestora, wykluczają negatywne oddziaływanie na krajobraz. 

 

Wpływ na dobra materialne, zabytki i krajobraz kulturowy 

 

Na terenie inwestycyjnym nie znajdują się żadne obiekty, wpisane do rejestru zabytków 

województwa wielkopolskiego. 

 

Gospodarka odpadami 

 

Działalność prowadzona przez inwestora będzie generować pewne ilości odpadów 

niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne. Odpady niebezpieczne do momentu odbioru przez 

uprawnione podmioty będą magazynowane w szczelnych pojemnikach, zabezpieczając 

pomieszczenie przed dostępem osób trzecich. Miejsca magazynowania odpadów będą 

oznakowane. W celu minimalizacji ilości odpadów trafiających na składowisko należy prowadzić 

selektywną zbiórkę odpadów, nadających się do ponownego wykorzystania. Cały teren 

przedsięwzięcia będzie wyposażony w wystarczającą ilość sorbentów oraz materiałów 

filtracyjnych do przechwytywania ewentualnie powstających wycieków substancji 

niebezpiecznych. Instalacja będzie wyposażona w niezbędny sprzęt gaśniczy. Inwestor powinien 

uregulować gospodarkę odpadami zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 

 

Skumulowane oddziaływanie przedsięwzięcia z innymi przedsięwzięciami 

 

W niniejszym opracowaniu przedstawiono oddziaływanie skumulowane całego gospodarstwa.  

 

Przeprowadzona analiza oddziaływania projektowanej inwestycji na środowisko dowiodła, że 

wszelkie uciążliwości, związane z prowadzeniem działalności, będą się zamykać w granicach 

terenu, do którego inwestor posiada tytuł prawny. 

Jednocześnie należy zaznaczyć, iż przedmiotowe przedsięwzięcie nie należy do inwestycji, dla 

których zgodnie z art. 135 ust. 1 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 

(Dz.U. 2013 poz. 1232 z późn. zm.),tworzy się obszar ograniczonego użytkowania. 

 

Postępowanie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wymaga udziału 

społeczeństwa, które może zgłaszać uwagi i wnioski w ramach postępowania. Na dzień 

wykonania raportu Inwestorowi nie spotkał się ze sprzeciwem społecznym odnośnie planowanej 

przez siebie inwestycji ze strony okolicznych mieszkańców. Inwestor  dbając o utrzymanie 

dobrych relacji w przyszłości z mieszkańcami wsi chętnie odniesie się do uwag oraz udzieli 

wyczerpujących odpowiedzi na wszystkie ewentualne wątpliwości. 



Budowa 2 budynków inwentarskich do produkcji trzody chlewnej  w cyklu zamkniętym wraz z niezbędną infrastrukturą 

towarzyszącą na działkach  o  nr ewid. 152 oraz 153/1,m. Szczytniki Czerniejewskie, obręb 0014, gmina Czerniejewo, 

powiat gnieźnieński, województwo wielkopolskie.   

 

93 
BUDOWNICTWO ŚRODOWISKO DORADZTWO 

 

16.3. Wnioski  

 

Wnioski do niniejszego opracowania zostały przedstawione w układzie tabelarycznym. 

 
Tabela 33 Oddziaływanie na poszczególne komponenty środowiska 

Lp. 
Komponent 

środowiska 

Oddziaływanie 

bezpośrednie pośrednie 
wtórne i 

skumulowane 

1 

ludzie, rośliny, 

zwierzęta, grzyby i 

siedliska 

przyrodnicze 

emisja związków 

odorotwórczych 
brak brak 

2 
woda i środowisko 

gruntowo – wodne 

 

w normalnych warunkach pracy 

środowisko gruntowo – wodne 

nie jest narażone na 

bezpośrednie oddziaływanie 

fermy 

brak brak 

3 powietrze 

emisja zanieczyszczeń  

z rozkładu produktów 

przemiany materii,  instalacja 

energetyczna  

i niezorganizowana (pojazdy) 

brak brak 

4 klimat akustyczny 

na granicy terenów zagrożonych 

hałasem spełnione normy 

akustyczne 

brak brak 

5 

powierzchnia ziemi  

z uwzględnieniem 

ruchów masowych 

ziemi, klimat  

i krajobraz 

oddziaływanie na glebę  

w otoczeniu fermy  

w normalnych warunkach pracy 

nie wystąpi; brak oddziaływania 

na klimat i krajobraz 

średnie - 

po zakończeniu funkcjonowania 

gospodarstwa istnieje możliwość 

powrotu do poprzedniego 

sposobu zagospodarowania 

terenu  

brak 

6 

dobra materialne, 

zabytki  

i krajobraz kulturowy 

brak brak brak 

Źródło: Opracowanie własne. 

Tabela 34 Oddziaływanie na środowisko z uwagi na czas jego trwania 

Lp. 
Komponent 

środowiska 

Oddziaływanie 

krótkoterminowe średnioterminowe długoterminowe 

1 

ludzie, rośliny, 

zwierzęta, grzyby i 

siedliska przyrodnicze 

brak brak brak 

2 
woda i środowisko 

gruntowo – wodne 
brak brak brak 

3 powietrze emisja niezorganizowana 

emisja zanieczyszczeń  

z rozkładu produktów 

przemiany materii  

i z instalacji energetycznej 

sezonowa zmienność 

emisyjna 

4 klimat akustyczny 

na granicy terenów 

zagrożonych hałasem 

spełnione normy 

akustyczne 

na granicy terenów 

zagrożonych hałasem 

spełnione normy 

akustyczne 

na granicy terenów 

zagrożonych hałasem 

spełnione normy 

akustyczne 
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5 

powierzchnia ziemi  

z uwzględnieniem 

ruchów masowych 

ziemi, klimat  

i krajobraz 

lokalna zmiana 

powierzchni 

terenu związana z fazą 

budowy, poza nią brak; 

brak oddziaływania na 

klimat  

i krajobraz 

brak 

zmiana trwała aż 

do momentu 

likwidacji 

inwestycji poprzez 

rozbiórkę fermy; brak 

oddziaływania na klimat  

i krajobraz 

6 

dobra materialne, 

zabytki  

i krajobraz kulturowy 

brak brak brak 

Źródło: Opracowanie własne. 

 

Tabela 35 Oddziaływanie na środowisko z uwagi na okres oddziaływania danego czynnika 

Lp. 
Komponent 

środowiska 

Oddziaływanie 

stałe chwilowe 

1 

ludzie, rośliny, 

zwierzęta, grzyby i 

siedliska przyrodnicze 

emisja związków odorotwórczych brak znaczących oddziaływań 

2 
woda i środowisko 

gruntowo – wodne 

odprowadzanie wód opadowych na 

tereny zielone 
brak znaczących oddziaływań 

3 powietrze 

emisja zanieczyszczeń  

z rozkładu produktów przemiany 

materii  

emisja niezorganizowana, 

generowana przez środki transportu,  

4 klimat akustyczny 

oddziaływanie związane z hałasem 

generowanym przez same zwierzęta, 

emitory punktowe  

i urządzenia pracujące wewnątrz 

obiektów 

oddziaływanie związane z logistyką  

(źródła ruchome)  

5 

powierzchnia ziemi  

z uwzględnieniem 

ruchów masowych 

ziemi, klimat  

i krajobraz 

na skutek trwałej (długookresowej) 

zabudowy terenu – zmiana sposobu 

wykorzystania terenu; brak 

oddziaływania na klimat 

tylko w fazie budowy; 

brak oddziaływania na klimat 

6 

dobra materialne, 

zabytki  

i krajobraz kulturowy 

brak znaczących oddziaływań brak znaczących oddziaływań 

Źródło: Opracowanie własne. 

Tabela 36  Potencjalna skala oddziaływania na środowisko 

Lp. Komponent środowiska Skala oddziaływania 

1 
ludzie, rośliny, zwierzęta, grzyby i 

siedliska przyrodnicze 
mała  

2 woda i środowisko gruntowo – wodne mała 

3 powietrze mała 

4 klimat akustyczny średnia 

5 

powierzchnia ziemi z uwzględnieniem 

ruchów masowych ziemi, klimat i 

krajobraz 

mała, obszar zmian w granicach działek;  

brak oddziaływania na klimat i krajobraz 

6 
dobra materialne, zabytki i krajobraz 

kulturowy 
brak 

Źródło: Opracowanie własne. 
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17. DECYZJE I POZWOLENIA Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA, DO 

KTÓRYCH UZYSKANIA INWESTOR JEST ZOBOWIĄZANY 

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajów 

instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów 

przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz.U. 2014 poz. 1169), ww. przedsięwzięcie nie 

jest zaliczane do instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych 

elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości. 

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach jest niezbędna dla uzyskania kolejnych decyzji na 

dalszych etapach procesu inwestycyjnego. Po uzyskaniu decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach inwestor występować będzie: 

• zgodnie z art. 72 ust. 1 pkt 3 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu 

informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska 

oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. 2013 nr 0 poz. 1235),– o wydanie 

decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, wydawanej na podstawie 

ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 

2015 poz. 199 z późn zm.), 

• zgodnie z art. 72 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu 

informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska 

oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. 2013 poz. 1235),– o wydanie 

decyzji o pozwoleniu na budowę, wydawanej na podstawie Ustawy  

z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2013 poz. 1409 z poźn. zm.). 

 

 

18. ŹRÓDŁA INFORMACJI STANOWIĄCE PODSTAWĘ DO SPORZĄDZENIA 

OPRACOWANIA 

 

18.1.  Akty prawne 
 

• Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz.U. 2014 poz. 1153 z późn. zm.), 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. 2013 poz. 1409 z późn. zm), 

• Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz.U 2015 poz. 909), 

• Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 

2013 poz. 1399), 

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

• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2013 poz. 1232), 

• Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania 

niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej (Dz.U. 2014 poz. 

1413), 

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

odprowadzaniu ścieków (Dz.U. 2015 poz. 139), 

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

zasobów naturalnych kraju (Dz.U. 2001 nr 97 poz. 1051 z późn. zm.), 

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

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20140001413&min=1
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20140001413&min=1
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150000139
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• Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony środowiska, 

ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. 2001 nr 100 poz. 1085  

z późn. zm.), 

• Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (2015 

poz. 199), 

• Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2014 

poz. 1446.), 

• Ustawa z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin (Dz.U. 2014 poz. 621 z poźn. zm.), 

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

• Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym  

(t.j. Dz.U. 2013 nr 0 poz. 1155.), 

• Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie 

(Dz.U. 2014 poz. 1789), 

• Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania  

na środowisko (t.j. Dz.U. 2013 poz. 1235), 

• Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (t.j. Dz.U. 2015 poz. 196), 

• Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013 poz. 21 z późn. zm), 

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów 

(Dz.U. 2014 poz. 1923), 

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie rodzajów 

odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów 

(Dz.U. 2014 poz. 1974), 

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

przeciętnych norm zużycia wody (Dz.U. 2002 nr 8 poz. 70), 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 10 października 2013 r. w sprawie rodzajów i 

ilości substancji niebezpiecznych, których znajdowanie się w zakładzie decyduje o 

zaliczeniu go do zakładu o zwiększonym ryzyku albo zakładu o dużym ryzyku wystąpienia 

poważnej awarii przemysłowej (Dz.U. 2013 poz. 1479), 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 

poz. 690 z późn. zm.), 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 24 czerwca 2002 r. w sprawie wymagań  

w zakresie wykorzystywania i przemieszczania substancji stwarzających szczególne 

zagrożenie dla środowiska oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń,  

w których były lub są wykorzystywane substancje stwarzające szczególne zagrożenie dla 

środowiska (Dz.U. 2002 nr 96 poz. 860), 

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajów 

instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów 

przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz.U. 2014 poz. 1169),  

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002 r. w sprawie standardów 

jakości gleby oraz standardów jakości ziemi (Dz.U. 2002 nr 165 poz. 1359), 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie rodzajów 

odpadów, które mogą być składowane w sposób nieselektywny (Dz.U. 2015 poz. 110), 

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20140001923
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• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie 

najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w 

środowisku pracy (Dz.U. 2014 poz. 817), 

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie poważnych 

awarii objętych obowiązkiem zgłoszenia do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska 

(Dz.U. 2003 nr 5 poz. 58), 

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 września 2003 r. w sprawie późniejszych 

terminów do uzyskania pozwolenia zintegrowanego (Dz.U. 2003 nr 177 poz. 1736), 

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2003 r. w sprawie substancji 

stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska (Dz.U. 2003 nr 217 poz. 2141), 

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 maja 2004 r. w sprawie warunków,  

w których uznaje się, że odpady nie są niebezpieczne (Dz.U. 2004 nr 128 poz. 1347), 

• Rozporządzenie Ministra Środowiska 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej 

grzybów (Dz.U. 2014 poz. 1408), 

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie dopuszczalnych mas 

substancji, które mogą być odprowadzane w ściekach przemysłowych (Dz.U. 2004 nr 180 

poz. 1867), 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 4 sierpnia 2004 r. w sprawie 

szczegółowego sposobu postępowania z olejami odpadowymi (Dz.U. 2004 nr 192 poz. 

1968), 

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie rodzajów, typów  

i podtypów rezerwatów przyrody (Dz.U. 2005 nr 60 poz. 533), 

• Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 kwietnia 2005 r. w sprawie szkodliwych 

czynników biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia 

pracowników zawodowo narażonych na te czynniki (Dz.U. 2005 nr 81 poz. 716 z późn. 

zm.), 

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2005 r. w sprawie substancji 

szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, których wprowadzenie w ściekach 

przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych wymaga uzyskania pozwolenia 

wodnoprawnego (Dz.U. 2005 nr 233 poz. 1988 z późn. zm.), 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych 

wymagań dla urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu  

do środowiska (Dz.U. 2005 nr 263 poz. 2202 z późn. zm.), 

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie listy rodzajów 

odpadów, które posiadacz odpadów może przekazywać osobom fizycznym lub jednostkom 

organizacyjnym niebędącym przedsiębiorcami, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku 

(Dz.U. 2006 nr 75 poz. 527 z późn. zm.), 

• Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji 

obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków 

do urządzeń kanalizacyjnych (Dz.U. 2006 nr 136 poz. 964), 

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, 

jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie 

substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. 2014 poz. 1800), 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 stycznia 2007 r. w sprawie szczegółowych 

wymagań dotyczących ograniczenia emisji lotnych związków organicznych powstających w 

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20140000817
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20140001408
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wyniku wykorzystywania rozpuszczalników organicznych w niektórych farbach i lakierach 

oraz w preparatach do odnawiania pojazdów (Dz. U. 2013 poz. 1569), 

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych 

poziomów hałasu w środowisku (t.j. Dz.U. 2014 poz. 112), 

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie kryteriów 

wystąpienia szkody w środowisku (Dz.U. 2008 nr 82 poz. 501), 

• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 października 2008 r. w sprawie opłat  

za korzystanie ze środowiska (Dz.U. 2008 nr 196 poz. 1217), 

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2014 r. w sprawie wymagań  

w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody 

(Dz.U. 2014 poz. 1542), 

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie rodzajów 

wyników pomiarów prowadzonych w związku z eksploatacją instalacji lub urządzenia  

i innych danych oraz terminów i sposobów ich prezentacji (Dz.U. 2008 nr 215 poz. 1366), 

• 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 30 marca 2010 r. w sprawie szczegółowych 

sposobów i form składania informacji o kompensacji przyrodniczej (Dz.U. 2010 nr 64 poz. 

402), 

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk 

przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty,  

a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia, jako 

obszary Natura 2000 (Dz.U. 2014 poz. 1713), 

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie przypadków,  

w których wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji nie wymaga 

pozwolenia (Dz.U. 2010 nr 130 poz. 881), 

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, 

których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz.U. 2010 nr 130 poz. 880), 

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

mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. 2010 nr 213 poz. 1397 z późń. 

zm), 

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie obszarów 

specjalnej ochrony ptaków (Dz.U. 2011 nr 25 poz. 133 z późn. zm.), 

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 stycznia 2015 r. w sprawie procesu odzysku 

R10 (Dz.U. 2015 poz. 132), 

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie standardów 

emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania 

lub współspalania odpadów (Dz.U. 2014 poz. 1546), 

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 października 2014 r. w sprawie ochrony 

gatunkowej zwierząt (Dz.U. 2014 poz. 1348), 

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony 

gatunkowej roślin (Dz.U. 2014 poz. 1409), 

• Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia  

25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów 

budowlanych (Dz.U. 2012 poz. 463), 
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• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów 

niektórych substancji w powietrzu (Dz.U. 2012 poz. 1031), 

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 września 2012 r. w sprawie dokonywania 

oceny poziomów substancji w powietrzu (Dz.U. 2012 poz. 1032). 
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