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1.0 ZAKRES I CEL OPRACOWANIA 

 

Podstaw> opracowania niniejszego raportu jest zlecenie inwestora  

Sebastiana Sidorka zamieszkałego w miejscowoWci bywa Woda,  gmina 

Jeleniewo na wykonanie  opracowania pt. 

 

„Budowa  chlewni   o obsadzie do  207 DJP, 2 zewnętrznych, 
zamkniętych  zbiorników na gnojowicę o V= 1150,0 m3 kacdy oraz 

wykonanie wymaganych podłączeń infrastruktury i utwardzenia terenu 
 na działce nr geod. 103/6 połoconej w miejscowoWci bywa Woda, gmina 

Jeleniewo” 
 

Według Rozporz>dzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. W 
sprawie przedsiCwziCć mog>cych znacz>co oddziaływać na Wrodowisko 
inwestycje obejmuj>ceŚ 
 

„chów lub hodowlę zwierząt ...... w liczbie niemniejszej  
niż 40 dużych jednostek przeliczeniowych inwentarza (DJP), jeżeli 

działalnoWć ta prowadzona będzie ...... na obszarach objętych formami 
ochrony przyrody lub w otulinach form ochrony przyrody” 

 

zalicza siC  do przedsiCwziCć mog>cych potencjalnie znacz>co 
oddziaływać na Wrodowisko  (Źz. U. Nr 2ń3/2ŃńŃ poz. ń397,     § 3. ń 
pkt 103 podpunkt b).  

 

Inwestycja zlokalizowana jest: 

w Obszarze Chronionego Krajobrazu Pojezierze Północnej Suwalszczyzny 
 

Obowi>zek sporz>dzenia Raportu nałocył na Inwestora Wójt żminy 
Jeleniewo po zasiCgniCciu opinii Regionalnej Źyrekcji Ochrony 

Vrodowiska w Białymstoku,  Wydział Spraw Trenowych w Suwałkach. 
 

Raport o oddziaływaniu na Wrodowisko sporz>dzany jest na ucytek 
postCpowania wi>c>cego siC z realizacj> analizowanej inwestycji 
budowlanej i jest dokumentem prywatnym bCd>cym dowodem w sprawie 
administracyjnej przedkładanym przez Inwestora, natomiast inne 
podmioty uczestnicz>ce w postCpowaniu administracyjnym jako strony 
lub na prawach strony, maj> wynikaj>c> z przepisów o postCpowaniu 
dowodowym w administracji, normowanym przepisami Kodeksu postCpowania 
administracyjnego, mocliwoWć zgłaszania wniosków dowodowych 
zmierzaj>cych do podwacenia miarodajnoWci tego dowodu, np. w postaci 
opinii sporz>dzonej przez inn> osobC posiadaj>c> odpowiedni> wiedzC 
(Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 23.2.2007 r.ś II OSK 
363/06.). Raport został sporz>dzony z godnie Art. 66 Ustawy z dnia 3 
paadziernika 2ŃŃ8 r. o udostCpnianiu informacji o Wrodowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeMstwa w ochronie Wrodowiska oraz o ocenach  
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oddziaływania na Wrodowisko (Dz. U. z 24 października 2013 r. poz. 
1235). 

  

Planowana jest realizacja Inwestycji z wykorzystaniem Vrodków 
unijnych z Programu PROW 2014-2020 MODERNIZACJA GOSPODARSTW ROLNYCH 

 

 

2.0 ZASTOSOWANź MźTODY OCźNY, PRZYJBTź ZAŁObźNIA, WYKORZYSTANź  DANź 
O VRODOWISKU 

 

2.1  Zakres  i lokalizacja Inwestycji  

 

Według koncepcji technologicznej planowane zamierzenie inwestycyjne  

polegało bCdzie na budowieŚ 
Na działce o numerze geod. ńŃ3/6  połoconej w miejscowoWci bywa Woda   
projektuje siCŚ 
 

 budynek chlewni  o obsadzie  do 207 DJP wraz z podrusztowymi  

kanałami na gnojowicę o głębokoWci 1m, 
 2 zewnętrzne, zamknięte, okrągłe zbiorniki na gnojowicę o V= 

1150,0 m3 kacdy. 
 oraz wykonanie wymaganych podłączeń infrastruktury i utwardzenia 

terenu 

zachowując narzucone linie zabudowy i odpowiednie odległoWci od 
granicy działki.   

Zgodnie z zapisami Planu (UCHWAŁA NR XXXIII/ń88/06 RADY GMINY 

JELENIEWO Z DNIA 27 KWIETNIA 2006R.) w sprawie miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego czCWci wsi bywa Woda inwestycja 

połocona jest w strefie osadnictwa wiejskiego, na terenach rolniczych 
zabudowanych (oznaczonych symbolem mr) objCtych granicami planu w 
skali ńŚ2ŃŃŃ gdzie  dopuszcza siC prawo zabudowy zgodnie z 
ustaleniami zawartymi w niniejszej uchwale.  

„Projektowane posadowienie chlewni o obsadzie do 2Ń7 ŹJP  o zwartej 
bryle (dwa budynki o wymiarach 5Ń m x 2Ń m kacdy, poł>czone 
ł>cznikiem)) z dachem dwuspadowym o koncie nachylenia 2Ńº,pokrytym 
blach> trapezow> koloru br>zowego. Budynek wysokoWci w kalenicy około 
4,5  m. Architektura budynku dobrze wkomponuje siC w otoczenie. 
Vciany zewnCtrzneŚ Wykonane w technologii tradycyjnej z pustaka 

gazobetonowego gruboWci 24 cm, wiCaba dachowa drewniana”. Zastosowana 
technologia zgodna z wymaganiami Planu § 33.ń.  

W celu ochrony wód podziemnych i powierzchniowych  przed zanieczyszczeniem ze 
aródeł rolniczych zastosowane zostan>Ś 

 materiały do wybudowania zbiornika na gnojowicC nie pozwol> na 
mocliwoWć wycieku gnojowicy do gruntu, ze wzglCdu na  
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 zastosowanie betonu szczelnego B 25 z dodatkiem uszczelniaj>cym 
w8 (B25w8) 

 zabezpieczenie kanałów gnojowych dodatkowo podwójn> warstw> 
uszczelniaczy pochodzenia bitumicznego (Izolbet) 

 pod całym budynkiem rozłocona bCdzie folia budowlana czarna 

celem odciCcia mocliwoWci nasi>kania betonu oraz podci>gania wód 
gruntowych (które na poziomie posadowienia budynku nie 
wystCpuj>).  
 

UwzglCdnienie powycszych warunków w znacznym stopniu zminimalizuje 
mocliwoWć ewentualnego zanieczyszczenia gruntu i wód w trakcie 

eksploatacji przedmiotowej inwestycji i tym samym nie bCdzie miała 
ona negatywnego wpływu na osi>gniCcie wyznaczonych celów 
Wrodowiskowych.  
 

Planowana Inwestycja nie jest objCta zakazem realizacji na terenie 
Chronionego Krajobrazu Pojezierze Północnej Suwalszczyzny.  
 

Planowane posadowienie tuczarni jest zgodne z Zapisami Planu 

 

Planowane przedsięwzięcie nie będzie strukturalnie powiązane z 
działkami nr geod. 101/7, 101/13, 92/2, 90 oraz 99/3. 
 

 
 

Mapa nr 1. Lokalizacja Inwestycji na ternie gminy  

 

 

Lokalizacja Inwestycji na 
terenie gminy Jeleniewo 



Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko: 

Budowa chlewni  207 DJP, hywa Woda  

7 

 

Prawa autorskie zastrzeione. Powielanie lub kopiowanie za zgodą autora 

 

 

Planowane przedsiCwziCcie to projekt polegaj>cy na budowie budynku 
inwentarskiego, niezbCdnego do prowadzenia hodowli trzody chlewnej w  
 

miejscowoWci bywa Woda, wył>cznie w systemie bezWciółkowym (na 
rusztach).  

W gospodarstwie rolnym Inwestora prowadzona bCdzie hodowla macior 
w kierunku produkcji prosi>t i ich sprzedac. Powstaj>ca gnojowica 
bCdzie przetrzymywana w kanałach podrusztowych  oraz  w 2 szczelnych 
zewnCtrznych zbiornikach na gnojowicC. żnojowica za pomoc> 
przepompowni bCdzie przepompowywana  z kanałów do zbiornika na 

gnojowicC.  
Celem okreWlenia skumulowanego oddziaływania przedsiCwziCcia, w 

niniejszym „Raporcie (…)” uwzglCdniono wszystkie obiekty i aródła 
emisji wchodz>ce w skład przedmiotowej instalacji. 

 

Na podstawie danych z koncepcji  wyszczególniono nastCpuj>ce 
elementy inwestycji stwarzaj>ce najwiCksze prawdopodobieMstwo 
naruszenia wartoWci WrodowiskowychŚ 
 budynki   inwentarskie o ł>cznej obsadzie 2Ń7 DJP  z podrusztowymi 

kanałami na gnojowicC o V= 1753,98 m3 
 zbiorniki na gnojowicC o V = 1150 m3 (kacdy) 
 zagospodarowanie gnojowicy 

 

Zasadniczym celem opracowania jest ocena oddziaływania instalacji (Na  
podstawie art. 201 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo 
ochrony Wrodowiska (Źz. U. z 2Ńń3 r. poz. ń232, z póan. zm.3) na 
Wrodowisko w planowanym przedsiCwziCciu inwestycyjnym rozumianym jako 
całoWć. System kompleksowej oceny skutków Wrodowiskowych zastosowany 
w niniejszym opracowaniu odnosi siC do wymagaM okreWlonych w 
krajowych przepisach prawnych, ale równiec do dodatkowych wytycznych 
zakładowych wykonawcy opracowania. Potrzeba kompleksowego podejWcia 
do oceniania skutków Wrodowiskowych jest jednoznacznie zapisana w 
przepisach, zaleceniach oraz dobrej praktyce procedury ocen 

oddziaływania na Wrodowisko. 
 

Z analizy danych, elementów Wrodowiska i inwestycji stwierdzono, ce 
czynnikami Wrodowiskowymi najbardziej obci>conymi przez eksploatacjC 
rozpatrywanego obiektu bCd>Ś 
 

 Zagrocenie Wrodowiska wodnego  
 Skacenie gleby 
 Zagrocenie jakoWci powietrza. 
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2.2 PrzyjCte załocenia 
  

Załocono, ceŚ 
 DziałalnoWć inwestycji nie wpłynie na pogorszenie jakoWci 

Wrodowiska we wszystkich jego komponentach, 
 Obiekt powinien posiadać takie zabezpieczenia, rozwi>zania i 

urz>dzenia techniczne aby ewentualne uci>cliwoWci zawierały siC w 
granicach działki na której jest zlokalizowany. 

 

2.3 Metody oceny 

 

W niniejszym raporcie zastosowano metodC porównawcz> oceny 
oddziaływania na Wrodowisko w stosunku do podobnych rozwi>zaM, 
urz>dzeM i wartoWci normowych, ale jednoczeWnie metodC prostego 
prognozowania wynikowego, polegaj>cego na ocenie projektowanego 
rozwi>zania i analizie mocliwego wpływu omawianego obiektu na 
otaczaj>ce Wrodowisko, z uwzglCdnieniem jego połocenia w terenie. 

Jako podstawC merytoryczn> ocen wartoWci Wrodowiskowych przyjCto 
metodC polegaj>c> na porównaniu z wartoWci> normow>. 

 

Zastosowano dwuetapow> metodC oceny. 
 

 W pierwszym etapie dokonano identyfikacji cech i elementów 
Wrodowiska przedłoconego do oceny obiektu. 

 W drugim etapie w oparciu o przedstawione załocenia inwestycji 
dokonano: 

 oceny zagroceMŚ iloWciowej i półiloWciowej czynników szkodliwych 
wydzielanych do powietrza, wód i glebyś 

 symulacji komputerowej w, zakresie  imisji  zanieczyszczeM  
gazowych  

 porównania otrzymanych danych i wyników obliczeM z obowi>zuj>cymi 
wartoWciami normowanymi oraz nienormowanymi; 

 okreWlenia przekroczeM, krótko- i długotrwałego wpływu na 
Wrodowiskoś 

 wyboru elementów inwestycji, które w sposób szczególny mog> to 
Wrodowisko naruszać. 

 

2.4  WartoWci normatywne poszczególnych komponentów Wrodowiska 
 

2.4.1 Powietrze atmosferyczne 

  

Dokonuj>c oceny oddziaływania inwestycji na stan powietrza 
atmosferycznego nalecy obliczyćŚ 
 najwycsze z chwilowych stCceM maksymalnych Smm w odniesieniu do ń 

godziny na poziomie terenu – dla poszczególnych substancji 
wprowadzanych do powietrza przez emitory obiektu, 



Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko: 

Budowa chlewni  207 DJP, hywa Woda  

9 

 

Prawa autorskie zastrzeione. Powielanie lub kopiowanie za zgodą autora 

 

 

 stCcenia Wrednioroczne Sa tych zanieczyszczeM, 
 a nastCpnie otrzymane wyniki porównać z wartoWciami odniesienia 

zawartymi w zał. Nr ń do rozporz>dzenia Ministra Vrodowiska w 
sprawie wartoWci odniesienia niektórych substancji w powietrzu. 
Warunki rozporz>dzenia nalecy uznać za dotrzymane, jeceli 
przynajmniej Smm w odniesieniu do 1 godziny na poziomie terenu, a 

takce Sa nie przekraczaj> wartoWci odniesienia.  
Ponadto nalecy sprawdzić, czy budynki mieszkalne lub biurowe wycsze 
nic parterowe, a takce budynki cłobków, przedszkoli, szkół, szpitali 
lub sanatoriów, znajduj>ce siC w odległoWci mniejszej nic ńŃ h (gdzie 
h – wysokoWć emitora – 6 m.), nie s> naracone na przekroczenia 
wartoWci odniesienia substancji w powietrzu lub dopuszczalnych 
poziomów substancji w powietrzu. W tym celu nalecy obliczyć 
maksymalne stCcenia substancji w powietrzu dla odpowiednich 
wysokoWci. Wszystkie wartoWci stCceM obliczone ze wzglCdu na budynki 
znajduj>ce siC w poblicu emitorów nie mog> przekraczać wartoWci 
odniesienia uWrednionych dla ń godziny, w przeciwnym razie nalecy 
obliczyć czCstoWci ich przekraczania. WartoWci odniesienia substancji 
w powietrzu lub dopuszczalne poziomy substancji w powietrzu uwaca siC 
za dotrzymane, jeceli czCstoWć przekraczania wartoWci odniesienia 
uWrednionych dla ń godziny jest nie wiCksza nic Ń,274% czasu w roku w 
przypadku dwutlenku siarki, a Ń,2% czasu w roku dla pozostałych 
substancji, (co oznacza w efekcie, ce spełniony jest odpowiedni 
percentyl, tj. S99,726 dla SO2 i S99,8 dla pozostałych substancji). 

Zgodnie z rozporz>dzeniem Ministra Vrodowiska z dnia 26 stycznia 
2010 r. w sprawie wartoWci odniesienia dla niektórych substancji w 
powietrzu (Dz. U. Nr 16 poz. 87 z 2010 r.)  dla analizowanych 

zanieczyszczeM wynosz> (w g/m3). 
 

Tab. ńŚ WartoWci odniesienia 
 

Zanieczyszczenie StCcenie D1 StCcenie Da 
 amoniak 400 50 

 siarkowodór 20 5 

 kwas propionowy brak normy brak normy 

 kwas masłowy brak normy brak normy 

** - zanieczyszczenia nie objCte Zał>cznikiem Nr ń do rozporz>dzenia. W zwi>zku z 
powycszym nie bCd> one rozpatrywane w dalszej czCWci opracowania tj. w  analizie 
stCceM i emisjach dopuszczalnych 

Źo obliczeM przyjCto tło zanieczyszczeM w wielkoWci ńŃ % Źa zgodnie z 
pkt ń.ń zał>cznika nr 3 do Rozporz>dzenia Ministra Vrodowiska z dnia 
26 stycznia 2ŃńŃ r. w sprawie wartoWci odniesienie dla niektórych 
substancji w powietrzu (Dz.U. 2010 nr 16 poz. 87). 
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2.4.2 Klimat akustyczny 

 

Oceniaj>c uci>cliwoWć inwestycji w zakresie klimatu akustycznego 

nalecy odnieWć siC do norm dotycz>cych hałasu zawartych w 
rozporz>dzeniu Rozporz>dzenie  Ministra Vrodowiska z dnia ń4 czerwca 
2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w Wrodowisku (tekst 
jednolity Dz.U. z 2014 r. poz. 112) 

Zgodnie z Tabel> ń Zał>cznika do powycszego rozporz>dzenia 
dopuszczalne poziomy hałasu w Wrodowisku powodowanego przez 

poszczególne grupy aródeł hałasu, z wył>czeniem hałasu powodowanego 
przez drogi i linie kolejowe, linie elektryczne oraz starty, 

l>dowania i przeloty statków powietrznych wynosz>. 
 

Tab.2Ś Źopuszczalne poziomy hałasu 
 

Lp. Przeznaczenie terenu 

Dopuszczalny poziom 

Hałasu A [dB] 
Pora dnia 

600-2200 

Pora nocy 

2200-600 

1. a) obszary  A ochrony uzdrowiskowej 

b) tereny szpitali poza miastem 

45 40 

2. a) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 

b) treny zabudowy zwi>zanej ze stałym lub 
wielogodzinnym pobytem dzieci i młodziecy  

c) tereny domów opieki 
d) tereny szpitali w miastach 

50 40 

3. a) Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej 

i zamieszkania zbiorowego 

b) Tereny zabudowy zagrodowej 

c) Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe 

d) Tereny mieszkaniowo-usługowe  

55 45 

4. a) tereny w strefie Wródmiejskiej miast powycej 
ńŃŃ tyW. mieszkaMców ze zwart> zabudow> 
mieszkaniow>  i koncentracj> obiektów 
administracyjnych, handlowych i usługowych 

55 45 

 

 W chwili obecnej działka  o nr geod. ńŃ3/6 o powierzchni ń,8ń27  
ha przeznaczona pod inwestycjC jest niezagospodarowana i 
niezabudowana. Źziałka wykorzystywana jest rolniczoŚ stanowi 
pastwiska trwałe, grunty orne klasy IV a i b, oraz sad. Teren 

inwestycyjny charakteryzuje siC krajobrazem wiejskim. Najblicej 
(granic posadowienie budynków inwentarskich) terenu inwestycyjnego 
znajduj> siC budynki mieszkalne zlokalizowaneŚ 

 w kierunku północnym, w odległoWci ok. 45,2ń m (dz. nr ńŃń/6) 
 w północno-zachodnim, w odległoWci ok. 47,ń2 m (dz. nr 95/6) 
 od  strony południowej, wschodniej i zachodniej tereny s>siednie  

to grunty orne i ł>ki.    
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Na terenach zabudowy zagrodowej  powinny być dotrzymane nastCpuj>ce 
poziomy hałasu (na działce nr 96Ń/2 
 

 w porze dnia (600 - 2200) 55 dB (A) – przedział czasu odniesienia 
równy 8 najmniej korzystnym godzinom dnia, kolejno po sobie 

nastCpuj>cymś 
 

 w porze nocy (2200 - 600) 45 dB (A)  - przedział czasu 
odniesienia równy ń najmniej korzystnej godzinie nocy;  

 

 
 

 

Mapa 2: Lokalizacja inwestycji na tle ortofotomapy 

 

 

Dla terenów rolnych i dróg nie zostały okreWlone dopuszczalne 
poziomy hałasu, dlatego tec  działki s>siednie nie nalec> do terenów 

chronionych.  

 

Zgodnie z art. ń44 ustawy Prawo ochrony Wrodowiska  eksploatacja 
instalacji nie powinna  powodować przekroczenia standartów jakoWci 
Wrodowiska poza terenem, do którego prowadz>cy instalacjC ma tytuł 
prawny. Źlatego tec zarówno ponadnormatywne poziomy stCceM 
zanieczyszczeM w powietrzu, jak i poziomy hałasu wycsze nic 
przewidziane w rozporz>dzeniu mog> wyst>pić jedynie na terenie 
prawnie nalec>cym do  Inwestora. 

 

 

 

Lokalizacja Inwestycji na 
terenie gminy Jeleniewo 
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2.4.3  Wody podziemne i grunty 

 

 Wody deszczowe i Wcieki 
 

W ocenie uci>cliwoWci działalnoWci gospodarstwa  w zakresie 

oddziaływania na Wrodowisko gruntowo-wodne, wody powierzchniowe i 

podziemne posłucono siC wartoWciami normowymi.  
 

Warunki wprowadzania Wcieków do wód i do ziemi okreWla Rozporz>dzenie 
Ministra Vrodowiska  r. z dnia ń8 listopada 2Ńń4 w sprawie  warunków, 
jakie nalecy spełnić przy wprowadzaniu Wcieków do wód lub do ziemi 
oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla Wrodowiska 
wodnego (DZ.U. z 2014  poz. 1800).  

 Odprowadzenie wód opadowych  - promieniWcie na teren własnej 
działki 

 Odprowadzanie Wcieków sanitarnych (z pomieszczeM socjalnych 
obsługi chlewni) do szczelnego szamba o pojemnoWci 9,5 m3 a 

nastCpnie przewocone beczkowozem na poblisk> oczyszczalniC 
Wcieków. 
 

 Zagospodarowanie odchodów zwierzCcych 
 

Rolnictwo i gospodarka komunalna  na obszarach rolniczych  stanowi> 
podstawowe aródło zanieczyszczenia wód gruntowych i powierzchniowych. 
Wody gruntowe czCsto s> zanieczyszczone azotanami, co po 

przekroczeniu okreWlonych norm wyklucza ich jako wody pitnej.   
Zanieczyszczenie wód powierzchniowych zwi>zkami biogennymi stanowi 

powacany problem ochrony Wrodowiska poniewac prowadzi doŚ 
 degradacji gleb (zakwaszenie, zmniejszenia zawartoWci substancji 

organicznej, erozji), 

 skacenia wód powierzchniowych i wgłCbnych 
NajwiCkszym ich aródłem s> niewłaWciwie składowane i  

wykorzystywane  do nawocenia odchody zwierzCce zwieraj>ce ńŃŃ razy 
wiCcej biogenów nic Wcieki komunalne. NiewłaWciwe przechowywanie 
nawozów naturalnych - brak szczelnych  zbiorników do gromadzenia i 
przechowywania  gnojowicy, a takce nie przestrzeganie prawidłowego 
sposobu nawocenia (nie nalecy przekraczać ń7Ń kg azotu w czystym 
składniku na hektar ucytków rolnych w ci>gu roku)  jest powodem 

przedostawania siC azotu i fosforu do wód. 
Kacda budowa zwi>zana z gospodark> odpadami z produkcji zwierzCcej 

musi spełniać podstawowe wymogiŚ 
 Wrodowiskowe – eliminacja aródeł zanieczyszczeM w zagrodzie i ich 

ujemnego oddziaływania na ludzi, zwierzCta i roWliny uprawne, 
 ekonomiczne – poprawa jakoWci składowanych odchodów zwierzCcych w 

celu właWciwego wykorzystania własnoWci nawozowych, a w koMcowym 
rezultacie uzyskania wiCkszych plonów i przychodów. 
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Odchody pochodz>ce z hodowli zwierz>t wykorzystywane s> zgodnie z 

obowi>zuj>cym prawem jako nawozy organiczne. W zalecnoWci od systemu 
utrzymywania zwierz>t wymagaj> one odpowiedniego zagospodarowania. 
 

Obiekty i zbiorniki do składowania odchodów zgodnie z Ustaw> z 
dnia 10 lipca 2007 r., o nawozach i nawoceniu (Źz. U. z 2015 poz. 
625), winny mieć pojemnoWć uwzglCdniaj>c> co najmniej 4 miesiCczny 
okres ich przechowywania.  

 

ChlewniC  zaprojektowano jako  2 budynki  parterowe, z dachem  
dwuspadowym, pokryte blach> trapezow> o wymiarach   zewnCtrznych 
kacdy 50 m x 20 m, wysokoWci w kalenicy do 4,5 m, poł>czone 
ł>cznikiem.   Wykonane w technologii tradycyjnej z pustaka 
gazobetonowego o gruboWci 24 cm, wiCaba dachowa drewniana, zagłCbiony 
w gruncie  do 1,5 m. Zbiorniki  na gnojowicC zaprojektowano jako 

zewnCtrzne, okr>głe,  zamkniCte  o promieniu ńń m kacdy, V=1150,0 m3. 
 

Pod chlewni> zaprojektowano kanały na gnojowicC głCbokoWć  ń m. 
 

PojemnoWć podrusztowych kanałów pod kacd> chlewni> wynosiŚ  ń753,98 
m3. Wymiary kanałów pod kacd> chlewni> wynosi:  

 13,60 m x 114,73m x 0,58 m   

 13,60m x 52,71m x 0,58 m   

 13,60 m x 54,92 m x 0,58 m  

 żłCbokoWć kanałów 58 cm  
 

żdy kanały siC zapełni> gnojowica grawitacyjnie przeleje siC do 
zewnCtrznych, zamkniCtych zbiorników  na gnojowicC. żnojowica 
napowietrzana (mieszana) bCdzie przed wywiezieniem na pole za pomoc> 
mieszadła ci>gnikowego. Po czym zostanie wypompowana do beczkowozu. 
Przewidywany cykl oprócniania zbiornika  2 razy do roku w dogodnych 
okresach agrotechnicznych.  

Zgodnie z Ustaw> o Nawozach i nawoceniu zbiorniki do przechowywania 
nawozów naturalnych jakimi s> odchody zwierz>t powinny zapewniać 
minimum 4- miesiCczny okres składowania. 
Nawozy naturalne 2 razy do roku w dogodnych okresach agrotechnicznych 

wywocone s> na pola.   Inwestor jest właWcicielem gruntów rolnych 
połoconych w gminie Jeleniewo, Inwestor  dysponuje areałem  o 
powierzchni  około 85,6  ha.  Jest właWcicielem 47,5 ha  i dziercawi 
39 ha Ponicej wykaz dziercawŚ 

 ŹZ 63/7 9,7ń26 HA OBRźB SUWAŁKI 
 ŹZ 63/6 9,2759 HA OBRźB SUWAŁKI 
 DZ 106 10,6591 HA OBRźB SUWAŁKI 
 ŹZ ń56/2 8,2346 HA OBRźB SUWAŁKI 
 DZ 31 0,5206 HA OBREB SUWALKI 

 ŹZ 26 Ń,66Ń8 HA OBRźB SUWAŁKI 
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Zabrania siC stosować nawozy na gleby zalane wod>, przykryte Wniegiem 
lub zamarzniCte do głCbokoWci 3Ń cm, a w postaci płynnej na gleby bez 
okrywy roWlinnej połoconych na stokach o nachyleniu wiCkszym nic ńŃ% 
i podczas wegetacji roWlin przeznaczonych do bezpoWredniego spocycia 
dla ludzi. 

 

żnojowica wpływa równiec korzystnie na cyznoWć gleby poprzez 

wzbogacanie jej w materiC organiczn> i pobudzenie jej aktywnoWci 
biologicznej. żleby nawocone nawozami naturalnymi w optymalnych 
dawkach charakteryzuj> siC trwał> strukturC gruzełkowat>, która 
gwarantuje dobre stosunki powietrzno wodne, w zwi>zku z tym gleby s> 
mniej zlewne i bardziej urodzajne od gleb nawoconych wył>cznie 
nawozami mineralnymi. Nie nalecy jednak przesadzać z ich stosowaniem, 
gdyc, np. nadmiar gnojowicy moce zmniejszać iloWć dcdcownic w glebie. 
Źlatego tec nie zaleca siC wylewać gnojowicy na gleby słabo 
przepuszczalne i zbyt wilgotne oraz przestrzegać zalecanych dawek, 
które musz> być zgodne z wymogami ochrony Wrodowiska oraz wymaganiami 
pokarmowymi roWlin. 
Gnojowica znacznie rócni> siC działaniem od obornika. Ich nawozowe 
działanie jest szybsze nic obornika, poniewac wiCkszoWć substancji 
nawozowych znajduje siC w formie mineralnej. 
 

Azot z gnojowicy jest wiCc lepiej wykorzystywany nic z obornika. 
Jednak nalecy liczyć siC z tym, ce podczas stosowania gnojowicy 
dochodzi do strat azotu. Z tego wzglCdu gnojowicC nalecy stosować w 
bezwietrzne dni, a nastCpnie szybko przykryć gleb>. Przy jesiennym 
wylewaniu gnojowicy na pole azot jest wykorzystywany przez roWliny w 
5Ń%. Żosfor i potas w gnojowicy s> tak samo dostCpne dla roWlin, jak 
z nawozów mineralnych. W zwi>zku z tym te składniki pokarmowe w 
całoWci odejmujemy od planowanej dawki nawozów mineralnych pod 
roWliny, pod których uprawC stosujemy te nawozy. 
 

żnojowica moce być stosowana pod wszystkie roWliny  w uprawie polowej 
i na trwałych ucytkach zielonych. 
 

W uprawie polowej mocna stosować gnojowicC. 
 na wiosnC przed siewem roWlin okopowych, 
 w okresie wczesnego lata przed siewem poplonów Wcierniskowych, 
 w okresie póanego lata i wczesnej jesieni – przed siewem rzepaku i 

zbóc ozimych, 
 po sprzCcie zbóc, gdy słoma jest przyorywana na polu,  
 w okresie póanej jesieni pod orkC zimow> 

 

Nawozy naturalne wywiezione na pole powinny być jak najszybciej 
przykryte gleb>Ś gnojowica zabronowana. Jest to wacne ze wzglCdu na 
to, ce ulatnianie siC amoniaku jest najintensywniejsze w pierwszych 
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godzinach po  rozlaniu gnojowicy. Zaleca siC zastosowanie beczkowozów 
z rozlewaniem gnojowicy doglebowym.  Nie nalecy nawozić pól nawozami 
naturalnymi gdy grunt jest przemarzniCty. 
  

            2.4.4  Odpady 

 

 W czasie prowadzonej hodowli powstaj>  odpady w tym równiec 
padlina   (martwe zwierzCta). Rozporz>dzenie Parlamentu źuropejskiego 
i Rady (Wź) nr ńŃ69/2ŃŃ9 z dnia 2ń paadziernika 2ŃŃ9 r. okreWlaj>ce 
przepisy sanitarne dotycz>ce produktów ubocznych pochodzenia 
zwierzCcego, nieprzeznaczonych do spocycia przez ludzi, wprowadziło 
podział odpadów zwierzCcych i okreWliło sposób  postCpowania z nimi. 
S> toŚ 
 materiał niskiego ryzyka – odpady  kategorii 3 
 materiał wysokiego ryzyka – odpady kategorii 2 
 materiał szczególnego ryzyka – odpady  kategorii 1  
 

Z powycszego wynika, ce obecnie zwłoki zwierz>t nie podlegaj> ustawie 
o odpadach, gdy postCpowanie z nimi jest zgodne z rozporz>dzeniem nr 
ńŃ69/2ŃŃ9/Wź. Źotyczy to wiCc zwierz>t, które padły z innych przyczyn 
nic ubój lub zabijanie z przeznaczeniem do spocycia przez ludzi, w 
tym zwierz>t zabitych w celu zwalczania chorób, z którymi postCpuje 
siC zgodnie z wymaganiami rozporz>dzenia nr ńŃ69/2ŃŃ9/Wź jako z 
produktami ubocznymi pochodzenia zwierzCcego nieprzeznaczonymi do 
spocycia przez ludzi. Zwolnienie ze stosowania przepisów ustawy o 
odpadach dotyczy wiCc padłych zwierz>t, gdy kwalifikowane s> one do 
materiału kategorii 2 na podstawie art. 9 rozporz>dzenia nr 
ńŃ69/2ŃŃ9/Wź. Padłe zwierzCta usuwane musz> być  zgodnie z art. ń3,  
albo  zgodnie z art. ńń, ń7 lub ń8 rozporz>dzenia nr ńŃ69/2ŃŃ9/Wź i z 
zachowaniem innych wymagaM tego rozporz>dzenia, wiCc powinny być 
przekazane do Zakładu Utylizacyjnego np. w Strudze Jezuickiej,  w 
celu utylizacji ciWnieniowej, lub przekazanie do skarmiania za zgod> 
Powiatowego  Lekarza Weterynarii, który w wyj>tkowych sytuacjach moce 
wskazać teren w celu zagrzebania zwłok.  
 

Oprócz powycszych odpadów bCd> powstawały odpady infrastrukturalne 
(odpady komunalne, opakowania zbierane selektywnie, lampy jarzeniowe, 

odpady leków weterynaryjnych), które nalecy sklasyfikować na 

podstawie   Katalogu Odpadów. 
 

 

3.0 CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNO - TECHNOLOGICZNA INWESTYCJI 

 

ChlewniC  zaprojektowano jako  2 budynki  parterowe, z dachem  
dwuspadowym, pokryte blach> trapezow> o wymiarach   zewnCtrznych 
kacdy 50 m x 20 m, wysokoWci w kalenicy do 4,5 m, poł>czone 
ł>cznikiem. Wykonane w technologii tradycyjnej z pustaka  
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gazobetonowego o gruboWci 24 cm, wiCaba dachowa drewniana, zagłCbiony 
w gruncie  do 1,5 m. Zbiorniki  na gnojowicC zaprojektowano jako 
zewnCtrzne, okr>głe,  zamkniCte  o promieniu ńń m kacdy, V=1150,0 m3. 
Pod chlewni> zaprojektowano kanały na gnojowicC głCbokoWć  ń m. 
PojemnoWć podrusztowych kanałów pod kacd> chlewni> wynosiŚ  ń753,98 
m3. Wymiary kanałów pod kacd> chlewni> wynosiŚ  

 13,60 m x 114,73m x 0,58 m   

 13,60m x 52,71m x 0,58 m   

 13,60 m x 54,92 m x 0,58 m  

 żłCbokoWć kanałów 58 cm  
żdy kanały siC zapełni> gnojowica grawitacyjnie przeleje siC do 
zewnCtrznych, zamkniCtych zbiorników  na gnojowicC. 
żnojowica napowietrzana (mieszana) bCdzie przed wywiezieniem na pole 
za pomoc> mieszadła ci>gnikowego. Wjazd do chlewni zaprojektowano  od  
strony istniej>cej drogi dojazdowej. (droga gminna publiczna) poprzez 
utwardzony plac manewrowy. WejWcia i wjazdy do budynku znajduj> siC w 
Wcianach szczytowych. W ramach inwestycji nie planuje siC wykonania 
miejsc parkingowych ani postojowych.   

 

 

 
 

Mapa 3Ś Projektowane gospodarstwo na działce nr geod. ńŃ3/6 
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Projekt obejmuje równiec wykonanie podjazdów niezbCdnych  do 
prawidłowej pracy chlewni. Źo budynków zostanie doprowadzona woda i 
pr>d elektryczny z projektowanych przył>czy.   Budynek  zalicza siC 
do klasy ź odpornoWci pocarowej. 
 

Źo opracowania doł>czono model chlewni.  
 

Wentylacja budynków – mechaniczna,  wlot powierza - otwory nawiewne  
po stropodachem, wywiew  wywietrzakami - kominkami dachowymi sztuk 

ń6(kacdy budynek). Wyposacone w  wentylatory  niskoszumowe,   
wyposacone w tłumiki i filtry włókninowe. ŹoWwietlenie – okna w 

Wcianach bocznych.   
W kojcach ruszty celbetowe, prefabrykowane, oparte na Wcianach 
kanałów podrusztowych. Kanały bCd> odkryte w miejscu rusztów. a takce 
w miejscach lecenia zwierz>t bCd> szczeliny ułatwiaj>ce odpływ 
powietrza ze zbiorników. 
Chlewnia wyposacona bCdzie w   instalacjeŚ 
 elektryczn> oWwietlenia i siły 
 odgromow> 
 wodn> 
z projektowanych przył>czy.  
 

Zastosowane materiały  oraz konstrukcja  wyeliminuj> koniecznoWć 
podgrzewania obiektu w okresach zimowych. 

 

Tab.3 : Powierzchnia przeznaczona na cele przetrzymania zwierz>t 
 

Lp. Nazwa pomieszczenia Pow. ucytkowa  m2 
1. Sektor krycia 305,60 

2. Póana ci>ca 370,03 

96,58 

3. 

 

Porodówka  139,43 

225,60 

4. Korytarz technologiczny 64,86 

64,86 

5. Loszki remontowe 50,86 

6. Ekspedycja  

z WC 

6,58 

3,60 

7. Konfiskacja padłych zwierz>t  
z WC 

38,97 

3,60 

8. Kuchnia paszowa 67,73 

9. ProsiCta do 8 tygodnia (odchowalnia) 370,20 

10 Pomieszczenie gospodarcze 41,74 

11. WC 3,60 

12. Agregat  6,87 

13. Stanowiska dla knurów 9,80 

RAZźM Σ 1869,8 
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 PROCES HODOWLANY  

 

W chlewni bCdzie prowadzona hodowla prosi>t metod> otwart>. 
 

Ci>ca u maciory trawa ńń2-ńń4 dni (3 miesi>ce, 3 tygodnie i 3 dni. 
Maciora rodzi Wrednio ń0 prosi>t.  W Wwietle obowi>zuj>cych przepisów 
Ustawy o ochronie zwierz>t,  prosi>t nie mocna odsadzać przed 2ń 
dniem cycia,  a zaleca siC odsadzanie w 28 dniu cycia.  

 W tym wieku prawidłowo odchowane prosiC powinno wacyć minimum 5 
kg.  

 Vrednia waga urodzeniowa prosiCcia wyniosła ń,5Ń5 kg.  
 Vrednio dobowy przyrost dobowy na wadze wynosi około ń2Ń g. Po 

tym czasie prosiCta zostan>  przeniesione do drugiego budynku i 
tam hodowane bCd> przez kolejny miesi>c.  
 

 ProsiCta s> hodowane do 8 tygodnia cycia i 22 kg masy ciała. 
Potem zostan> sprzedane do dalszego odchowu w innym hodowcom (to 
jest cykl otwarty). W ci>gu roku mocliwe s> takie 2,3 cyklu  
 

 W omawianej technologii nie bCdzie warchlaków.  
 

Kacda locha przechodzi przez nastCpuj>cy cykl, zaczynaj>c od poroduŚ 
 

 28 dni trwa okres laktacji (prosiCta razem z macior> do 
odsadzenia) 

 7 dni locha jest luana (od odsadzenia do kolejnego krycia), jest 
to moment odpoczynku, w którym locha znajduje siC w sektorze 
krycia, w kojcu pojedynczym i przygotowuje siC do kolejnej rui 
lub jest w sektorze brakowania a w jej miejsce wprowadzana jest 

loszka remontowa 

 ńŃ7 dni ci>cy (z czego 28 dni po pokryciu znajduje siC ona w 
kojcu pojedynczym, 79 dni w kojcu grupowym) 

 7 dni przed porodem wchodzi na porodówkC w celu zbudowania 
odpornoWci immunologicznej, któr> przekace prosiCtom 

Suma ww. dni tworzy okres miCdzymiotu równy ń49. Co w teorii daje nam 
365/ń49=2,45 miotu w ci>gu roku. Nalecy jednak pamiCtać, ce 
skutecznoWć krycia jest zmienna i wynosi od 85 do 9Ń%, wiCc do 
wyliczeM przyjCto 2,25 miotu na rok. Co daje okres miotu równy ń62 
dni.   

 

Kojce dla tuszek remontowych to kojce w których bCd> przebywały 
lochy, które słuc> do remontu stada których nie zaproszono. Ogólna 
iloWć sztuk (4ŃŃ sztuk loch nie ulega zmianie).  
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Załocono ceŚ 
 10 prosi>t urodzonych od loch (2,3 miotu w roku); 
 365 loch aktywnych 

 wyliczenie liczby urodzonych prosi>t (365*10*2,3 = 8395,0); 
 upadki prosi>t 8% urodzonychś 
 4 knury 

Produkcja ma cykl tygodniowy i jest ci>gła. Wszelkie czynnoWci 
zwi>zane z myciem i dezynfekcj> budynku czy oprócnianiem kanałów z 
gnojowic> przeprowadza siC bez przerywania ci>głoWci produkcji. 
Umocliwia to podział budynku na sektory i zwierz>t na grupy 
produkcyjne.  

 

W momencie odsadzenia i przegnania loch na kojce pojedyncze, 

pomieszczenie „porodówki” jest myte i dezynfekowane tuz przed 
wprowadzeniem kolejnej grupy  loch na tydzieM przed porodem.Kojców 
dla prosi>t na odchowalni jest wiCcej aby zachować 2 tygodniow> 
kwarantannC dla utrzymania odpowiedniej higieny.  
Kojce grupowe i pojedyncze dla loch s> sprz>tane na biec>co bez 
oprócniania całego sektora. 
 

 Stany Wrednioroczne bCd> nastCpuj>ceŚ 
     

Lochy  365  

ProsiCta (do 4 tygodnia)  646 wyliczenie  

Warchlaki (4-10 tydz.)  594 wyliczenie   

Loszki remontowe   35  

Kury                         4 

 

Tab.4 Obsada zwierz>t w przeliczeniu na Źuce Jednostki Przeliczeniowe   
na działce ńŃ3/6 po realizacji inwestycji (stan Wrednioroczny) 

Grupa technologiczna 
Maksymalna 
obsada 

Mnocnik DJP 

Kojce porodowe lochy 65 0,35 22,75 

Kojce grupowe  lochy 90 0,35 31,5 

Póana ci>ca  210 0,35 73,5 

Loszki remontowe 35 0,35 12,25 

ProsiCta w kojcach do 4 
tygodnia  

646 0,02 12,92 

ProsiCta na odchowalni do 
8 tygodnia  

594 0,02 11,88 

Knury 4 0,40 1,6 

SUMA   166,4 DJP 
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 Stany maksymalne  bCd> nastCpuj>ceŚ 
 

Tab.5 Obsada zwierz>t w przeliczeniu na Źuce Jednostki Przeliczeniowe   
na działce ńŃ3/6 po realizacji inwestycji (stan maksymalny) 

Grupa technologiczna 
Maksymalna 
obsada 

Mnocnik DJP 

Kojce porodowe lochy 65 0,35 22,75 

Kojce grupowe  lochy 90 0,35 31,5 

Póana ci>ca  210 0,35 73,5 

Loszki remontowe 35 0,35 12,25 

ProsiCta w kojcach 
porodowych (65*10) 

650 0,02 13,0 

ProsiCta na odchowalni 
(4*650) do 8 tyg. 

2600 0,02 52,0 

Knury   4 0,4 1,6 

SUMA   ≈207 DJP 
 

 Całkowita  maksymalna obsada gospodarstwa:   ≈ 2Ń7 DJP 
 

 

 
 

Żot.ńŚ Legowiska dla loch z prosiCtami 
 

Odsadzanie prosi>t 
BłCdy popełniane w okresie odsadzania prosi>t od lochy, skutkuj> nie 
tylko duc> WmiertelnoWci> prosi>t. Pogarszaj> takce wyniki 
produkcyjne całego tuczu. Najtrudniejszym okresem w czasie całego 
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cyklu produkcji trzody chlewnej, jest moment odsadzania prosi>t od 
lochy. Zaburzenia wystCpuj>ce w tym czasie powoduj> w wielu 
gospodarstwach znacz>ce straty. Prowadz> do licznych, siCgaj>cych 
niekiedy nawet kilkudziesiCciu procent upadków. Źo schorzeM 
wystCpuj>cych w czasie odsadzania, zaliczamy dolegliwoWci bakteryjne 
(kolibakterioza, salmonelloza) lub wirusowe (rotawirusowe zapalenie 

jelit, zakaane zapalenie coł>dka i jelit). CzCsto wystCpuj> takce 
kokcydiozy, wywołane przez pierwotniaki z grupy Isospora Suis. Do 

poWrednich przyczyn wystCpowania zaburzeM układu pokarmowego zaliczyć 
mocemy niedostateczny rozwój układu immunologicznego. U prosi>t 
odsadzanych w 4-5 tygodniu cycia zanika juc odpornoWć nabyta wraz z 
przyjCciem siary, a odpornoWć czynna zaczyna siC dopiero rozwijać. 
Czas odsadzania pokrywa siC, wiCc z luk> immunologiczn>. Dodatkowym 
czynnikiem pogarszaj>cym kondycjC zdrowotn> prosi>t, jest całkowite 
zaprzestanie pobierania mleka, oraz przejWcie na cywienie mieszank> 
treWciw>. Przewód pokarmowy tak młodego prosiCcia nie jest jeszcze 
przystosowany do skutecznego trawienia paszy roWlinnej. Skutkuje to 
zaleganiem treWci w przewodzie pokarmowym. Równolegle, na skutek 
wysokiej zawartoWci białka w paszy, podwycszone zostaje pH treWci 
przewodu pokarmowego, co stwarza doskonałe warunki rozwoju patogennej 
mikroflory. Innym czynnikiem sprzyjaj>cym problemom zdrowotnym w 
trakcie odsadzania, jest stres zwi>zany z brakiem matki czy zmian> 
otoczenia. Osłabia on wydzielanie enzymów trawiennych (w tym kwasu 
solnego obnicaj>cego pH coł>dka), oraz ogólnemu spadkowi 
odpornoWci. Głównym czynnikiem decyduj>cym o prawidłowym przebiegu 
odsadzenia jest odpowiednie cywienie prosi>t. Celowe jest jak 
najszybsze przyzwyczajanie zwierz>t do pobierania paszy treWciwej. 
Usuwanie gnojowicy  

żnojowica w  projektowanej chlewni gromadzona   bCdzie w kanałach 
podrusztowych pod chlewni>. Po zapełnieniu kanałów gnojowica 
grawitacyjnie bCdzie przepływała do zewnCtrznych zamkniCtych, 
okr>głych  zbiorników na gnojowicC o V=ńń5Ń m3 kacdy.  Po czym 
zostanie wypompowana do beczkowozu. Przewidywany cykl oprócniania 
zbiornika  2 razy do roku w dogodnych okresach agrotechnicznych.  

Zgodnie z Ustaw> o Nawozach i nawoceniu zbiorniki do przechowywania 
nawozów naturalnych jakimi s> odchody zwierz>t powinny zapewniać 
minimum 4- miesiCczny okres składowania. 
Nawozy naturalne 2 razy do roku w dogodnych okresach agrotechnicznych 

wywocone s> na pola.   Inwestor jest właWcicielem gruntów rolnych 
połoconych w gminie Jeleniewo, Inwestor  dysponuje areałem  o 
powierzchni  około 85,6  ha.  Jest właWcicielem 47,5 ha  i dziercawi 
39 ha Ponicej wykaz dziercawŚ 

 ŹZ 63/7 9,7ń26 HA OBRźB SUWAŁKI 
 ŹZ 63/6 9,2759 HA OBRźB SUWAŁKI 
 ŹZ ńŃ6 ńŃ,659ń HA OBRźB SUWAŁKI 
 ŹZ ń56/2 8,2346 HA OBRźB SUWAŁKI 
 DZ 31 0,5206 HA OBREB SUWALKI 

 ŹZ 26 Ń,66Ń8 HA OBRźB SUWAŁKI 
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Technika cywienia przystosowana jest do rozdziału paszy o odmiennych 
właWciwoWciach. W kojcach bCd> znajdować siC autokarmniki w 
zalecnoWci od iloWci i wielkoWci sztuk przebywaj>cych w 
poszczególnych sektorach kojców. Źoprowadzanie wody przy karmniku z 
zamontowanych poidełek lub smoczków dla prosi>t. Pasze przygotowywane 
bCd> w kuchni paszowej. Zastosowane zostan> pasze wilgotne, 
wykluczaj>ce pylenie.  Zadawanie pasz treWciwych wózkiem paszowym. 
 

Budowa zbiornika do mieszania paszy, w systemie cywienia WwiM na 
mokro, jest kluczowa w przygotowaniu jednorodnej mieszanki paszowej. 

żłówn> rolC odgrywa tutaj mieszadło. Nowoczesny system cywienia WwiM 
na mokro hydromix instalowany przez firmC Big Źutchman jest sterowany 
za pomoc> komputera i przeznaczony do cywienia loch i tuczników 
mieszankami pełnoporcjowymi i CCM, wilgotnymi zbocami, odpadami 
mleczarskimi, a takce pochodz>cymi z browarów i przetwórstwa 
ziemniaczanego. W paszarni znajduj> siC silosy na mieszanki, 
zbiorniki na inne pasze odpadowe, np. serwatkC, zbiornik do 
mieszania, pompy, waga elektroniczna, steruj>cy mechanizm komputerowy 
i osprzCt w postaci zaworów pneumatycznych i kompresorów. Za pomoc> 
rur i zaworów rCcznych lub automatycznych, mieszanina paszy płynnej 
jest dostarczana do poszczególnych kojców i koryt. Zawory rCczne s> 
stosowane w cywieniu loch, natomiast w tuczu cywienie jest zwykle w 
pełni zautomatyzowane. Centrala paszowa przygotowuje pasze i przesyła 
do koryt w okreWlonych godzinach i dawkach do kacdego kojca. W ten 
sposób mocna cywić tuczniki Wwiec> pasz> trzy razy dziennie. 
 

 

 

Żot. 3Ś Serce układu – System cywienia WwiM na mokro Hydromix 
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Fot.4 Mieszalnik paszy Hydromix 

 

System cywienia na mokro to  system, powoduj>cy znaczne obnicenie pH 
paszy, ogranicza wystCpowanie biegunek, lepsza jest strawnoWć i 
wykorzystanie paszy i uwaca siC go za alternatywC do wycofywanych 
antybiotykowych stymulatorów wzrostu. Pasza jest chCtnie wyjadana 
przez zwierzCta. Płynne i wilgotne pasze s> przewacnie niedrogie. 
Nakłady na cywienie mog> ulec wtedy znacznemu obniceniu. Ponadto 
stosowanie pasz półpłynnych zapobiega zapyleniu pomieszczeM, 
zmniejsza straty paszy z tego powodu, poprawia warunki higieniczne w 

chlewni. Nie nalecy jednak dodawać zbyt duco wody do paszy, gdyc zbyt 
duce rozcieMczenie pogarsza wyniki tuczu i wydajnoWć rzean>. Przy 
cywieniu pasz> płynn> nalecy stosować na ń kg paszy 2,5 do 3 l wody. 
Musi być ona dostarczona ze aródła czystej wody pitnej.  
 

 

PostCpowanie ze zwierzCtami chorymi lub podejrzanymi o chorobC, 
zabiegi medyczne. Prawidłowe postCpowanie ze zwierzCtami chorymi, 
zranionymi oraz wykonywanie zabiegów na zwierzCtach Opieka nad 
chorymi zwierzCtami - w przypadku zauwacenia u zwierz>t jakichkolwiek 
objawów chorobowych, zranieM nalecy je natychmiast otoczyć właWciw> 
opiek>, a jeWli opieka właWciciela nie pomaga zasiCgn>ć pomocy 
lekarza weterynarii. Pomoc lekarza weterynarii musi być odnotowana w 
ksi>cce leczenia zwierz>t. Izolowanie zwierz>t chorych - w kacdym 
gospodarstwie nalecy zapewnić mocliwoWć izolowania zwierz>t, 



Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko: 

Budowa chlewni  207 DJP, hywa Woda  

24 

 

Prawa autorskie zastrzeione. Powielanie lub kopiowanie za zgodą autora 

 

szczególnie gdy zwierzCta utrzymywane s> grupowo, jeWli wymaga tego 
ich stan zdrowia. Chorym zwierzCtom nalecy zapewnić suche, wygodne 
podłoce najlepiej ze Wciółk>. PostCpowanie ze zwierzCtami chorymi, 
zranionymi oraz wykonywanie zabiegów lekarsko - weterynaryjnych 

Jakiekolwiek zabiegi wykonywane na zwierzCtach zwi>zane z ingerencj> 
w ich organizm mog> być wykonywane tylko i wył>cznie przez osobC 
uprawnion> w tym zakresie. Prawo polskie do wykonywania zabiegów na 
zwierzCtach uprawnia lekarzy i techników weterynarii. W przypadku 
WwiM wykonywanie takich zabiegów jakŚ skracanie kłów (dopuszczalne 
jest tylko wtedy, jeWli zauwacono poranienie sutków macior) czy 
obcinanie ogona (w przypadku uszkodzeM ogona spowodowanych przez inne 
Wwinie). Zabiegów tych nie wolno wykonywać „na wszelki wypadek”. 
Obowi>zkiem właWciciela jest sprawdzenie czy mocna sytuacjC poprawić 
poprzez poprawC warunków Wrodowiskowych. Kastracji WwiM i obcinania 
ogona powinno dokonywać siC przed ukoMczeniem 7 dnia cycia, dlatego 
obowi>zkiem rolnika jest odpowiednio wczesne zgłoszenie potrzeby 
wykonania tych zabiegów u osób, które maj> prawo takie zabiegi 
wykonywać. Zabiegi kastracji po 7 dniu cycia mog> być wykonywane 
tylko po zastosowaniu znieczulenia i tylko przez lekarza weterynarii. 

Wszelkie odpady z diagnostyki leczenia zabierane s> przez lekarza 

weterynarii wykonuj>cego zabiegi -  do szczelnego pojemnika. Lekarz 
weterynarii posiada umowC na odbiór odpadów weterynaryjnych i 
medycznych z uprawnionymi do odbioru podmiotami.    

 

Podstawowe zasady mycia i dezynfekcji chlewni (opracowane zgodnie z 

wytycznymi WIS). Jednym z załoceM dobrej praktyki produkcyjnej żMP 
jest wdrocenie na fermie procedury mycia i dezynfekcji pomieszczeM 
inwentarskich. Odpowiednio dobrana i zastosowana procedura redukcji 

szkodliwych mikroorganizmów z chlewni, oczywiWcie nie rozwi>ce 
wszystkich naszych bol>czek i problemów, ale na pewno w znacznym 
stopniu poprawi warunki zoohigieniczne objektów, co zwiCkszy szansC 
na wzrost efektywnoWci produkcji trzody chlewnej na fermie. 
 

4 PODSTAWOWź źTAPY SKUTźCZNźJ źLIMINACJI PATOżźNÓW Z POWIERZCHNI 
CHLEWNI 

Etap I - Sprz>tanie Pierwszym niezwykle wacnym elementem eliminacji 
niekorzystnych drobnoustrojów z chlewni jest sprz>tanie-czyszczenie 
objektu. W praktyce nie jest to nic innego jak usuniCcie materiału 
organicznego z danego pomieszczenia tj. usuniCcie  płynnych i/lub 
wyschłych odchodów w systemie  rusztowym utrzymania WwiM. Źo 
czyszczenia objektu ucywane s> zwykleŚ sprzCt mechaniczny np. małe 
ładowarki skrobaczki, miotły, łopaty. żeneralnie dobrze zorganizowane 
sprz>tanie nie powinno zajmować bardzo duco czasu. Najbardziej 
pracochłonnym zadaniem jest zwykle oprócnianie oraz ewentualne 
demontowanie karmników. 
Etap II-Mycie  - Mycie danego objektu jest zajCciem najbardziej 
czaso- i pracochłonnym dla osób z obsługi chlewni. Z drugiej zaW  



Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko: 

Budowa chlewni  207 DJP, hywa Woda  

25 

 

Prawa autorskie zastrzeione. Powielanie lub kopiowanie za zgodą autora 

 

 

strony dobrze wykonane mycie eliminuje ponad 99% mikroorganizmów z 
powierzchni danego pomieszczenia. żłównym celem mycia jest usuniCcie 
pozostałoWci organicznych, wci>c obecnych na danej powierzchni po 
uprzednim etapie czyszczenia. Do mycia powierzchni ucywane s> głównie 
urz>dzenia-myjki wysokociWnieniowe. 
Proces mycia zanieczyszczonych powierzchni, mocemy usprawnić poprzez 
kilka dodatkowych czynnoWci Ś 

 namaczanie powierzchni-ułatwia proces mycia poprzez stopniow> 
eliminacjC wyschniCtych cz>stek organicznych. W praktyce 

namaczanie wykonywane jest poprzez wstawienie do danego objektu 

rotacyjnych spryskiwaczy ogrodowych. 

 ucywanie detergentów-czyli Wrodków czyszcz>cych, które na 
przykład poprzez zmniejszanie napiCcia powierzchniowego wody, 
zmianC pH, właWciwoWci pianotwórcze i/lub enzymatyczne znacznie 
ułatwiaj> usuwanie materii organicznej z mytej powierzchni. 

Źobry detergent to taki, który spełnia miCdzy innymi kryteria takie 
jakŚ dobrze usuwa materiał organiczny  

 działa skutecznie w obecnoWci rócnych zanieczyszczeM  
 ma dobre właWciwoWci odtłuszczaj>ce  
 ma dobre właWciwoWci penetruj>ce  
 nie pozostawia po sobie toksycznych pozostałoWci  
 jest aktywny w twardej wodzie  

 jest nie toksyczny  

 po naniesieniu nie pozostawia Wliskiej powierzchni  
 jest biodegradowalny 

 

Etap III -Dezynfekcja Kolejnym etapem eliminacji drobnoustrojów z 
danej powierzchni jest dezynfekcja. Dezynfekcja ma na celu zabicie 

tych drobnoustrojów, które wci>c pozostaj> po przeprowadzeniu dwóch 
pierwszych etapów. Źobry Wrodek dezynfekcyjny to taki, który spełnia 
miCdzy innymi kryteria takie jakŚ 

 szybkie działanie przeciwko wirusom, bakteriom i grzybom  
 działanie dezynfekuj>ce w niskich stCceniach roboczych  
 aktywny w obecnoWci materii organicznej  
 posiada długi okres aktywnoWci dezynfekcyjnej  
 mocliwy do stosowania w kilku formach npŚ oprysk, zamgławienie 

na zimno, zamgławienie termiczne-na gor>co 
 mocliwy do stosowania bezpoWrednio poprzez urz>dzenie  

Źo ucytku na fermie stosowane s> zwykle takie zwi>zki chemiczne jakŚ 
 CzwartorzCdowe sole amonowe-  
 Aldehydy 

 Fenole 

 Kwasy 

 Zasady 

 Preparaty na bazie jodu  

 Preparaty na bazie chloru 
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Etap IV - Suszenie zdezynfekowanej powierzchni Jest to właWciwie 
najwiCksze wyzwanie dla producentów trzody chlewnej. Z zasady, 
zdezynfekowane pomieszczenie powinno całkowicie wyschn>ć przed jego 
ponownym zasiedleniem. Okres potrzebny do wyschniCcia to zwykle 48-
72h.Problem polega na tym, ce mało kogo „stać” na tak długi czas 
oczekiwania, w szczególnoWci dotyczy to ferm o cyklu tygodniowym 
produkcji. 

Mycie i dezynfekcjC przeprowadza siC w przerwach technologicznych. 
Woda z mycia wraz ze Wrodkami spływa do gnojowicy. Vrodki zastosowane 
do mycia i dezynfekcji   s> bezpieczne dla Wrodowiska naturalnego 
całkowicie biodegradowalne.  Mycie i dezynfekcja odbywa siC pod 
nadzorem Lekarza WIS. 

 

 

3.1 Dane architektoniczno-konstrukcyjne 

 

 Budynek inwentarski: Projektowane posadowienie chlewni o obsadzie 

do 207 DJP  o zwartej bryle (dwa budynki o wymiarach 50 m x 20 m 

kacdy, poł>czone ł>cznikiem o wymiarach 48,65 m x 9,47 m, h= 4,5 m 
w kalenicy) z dachem dwuspadowym o koncie nachylenia 2Ńº,pokrytym 
blach> trapezow> koloru br>zowego. Budynek wysokoWci w kalenicy 
około 4,5  m. Architektura budynku dobrze wkomponuje siC w 
otoczenie. 

- Vciany zewnCtrzneŚ Wykonane w technologii tradycyjnej z pustaka 
gazobetonowego gruboWci 24 cm, wiCaba dachowa drewniana, 
zagłCbiony w gruncie  do 1,5 m. 

- Gromadzenie gnojowicy: pod budynkiem zaprojektowano kanały na 
gnojowicC o głCbokoWci ńm,  wykonane z celbetu, beton szczelny 
B25 z dodatkiem uszczelniaj>cym w 8 (B25w8). Zaprojektowano 
równiec 2 zewnCtrzne zamkniCte zbiorniki  na gnojowicC o V=ńń5Ń 
m3 o  promieniu ńń m. wykonany z celbetu, beton szczelny B25 z 
dodatkiem uszczelniaj>cym w 8 (B25w8). PojemnoWć podrusztowych 
kanałów pod kacd> chlewni> wynosiŚ  ń753,98 m3. Wymiary kanałów 
pod kacd> chlewni> wynosiŚ  

 13,60 m x 114,73m x 0,58 m   

 13,60m x 52,71m x 0,58 m   

 13,60 m x 54,92 m x 0,58 m  

 żłCbokoWć kanałów 58 cm  
 żnojowica napowietrzana (mieszana) bCdzie przed 

wywiezieniem na pole za pomoc> mieszadła ci>gnikowego.  
- Budynek chlewni o izolacyjnoWci akustycznej Wcian nie mniejszej 

nic 46 dB oraz izolacyjnoWci akustycznej dachu nie mniejszej nic  
28 dB, 

 Instalacje: 

- wodoci>gowaŚ Pobór wody z projektowanego  przył>cza miejskiej 
sieci wodoci>gowej.  
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- Kanalizacyjna: odprowadzanie Wcieków socjalnych do szczelnego 
szamba o V=9,5 m3 

- deszczowa: za pomoc> systemu rynien i rur spustowych 
promieniWcie na teren własnej działki na teren nie utwardzony. 

- elektrycznaŚ Projektowane przył>cze do sieci energetycznej 
kablem ziemnym. Zapotrzebowanie 2000 kW/rok   

- przeciwporaceniowaŚ szybkie wył>czanie w układzie TN lub TT. 
- odgromowa: Drutem stalowym ocynkowany Ø 6 mm układanym na dachu 

jako zwód niski. Wokół budynku ułocony zostanie uziom otokowy z 
płaskownika ŻeZn 3Ńx4 mm 

- Nie przewiduje siC niwelacji terenu zmieniaj>cej naturalny spływ 
wód opadowych. 

- Podjazdy wykonane bCd> w technologii tradycyjnej lanej – beton 
B20 – szczelny o powierzchni 900 m2 

 

Tab.6 Bilans zagospodarowania działki nr geod. ńŃ3/6 
 

Ogólna powierzchnia działki 1,8127 ha 

Projektowana zabudowa: budynek 2300,0 m2 

                       zbiorniki 780,0 m2 

Projektowane utwardzenie 900,0 m2 

Istniej>ca zabudowa 0,0 m2 

Powierzchnia biologicznie czynna pozostałe 
% powierzchni biologicznie czynnej wył>czonej   16 % 

 

Zgodnie z zapisami planu (UCHWAŁA Nr XXXIII/ń88/Ń6 RAŹY żMINY 
JELENIEWO z dnia 27 kwietnia 2006r.) W sprawie miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego czCWci wsi bywa Woda inwestycja 

połocona jest w strefie osadnictwa wiejskiego, na terenach rolniczych 
zabudowanych (oznaczonych symbolem mr) objCtych granicami planu w 
skali ńŚ2ŃŃŃ gdzie  dopuszcza siC prawo zabudowy zgodnie z 
ustaleniami zawartymi w niniejszej uchwale. 

Planowane posadowienie hodowli jest zgodne z Zapisami Planu 

 

 

3.2  Technologia a warunki aerosanitarne 

Intensyfikacja i koncentracja chowu zwierz>t na wzglCdnie małej 
powierzchni moce stanowić aródło zagrocenia lokalnych warunków 
aerosanitarnych. W wyniku funkcjonowania praktycznie kacdego obiektu 
hodowlanego wystCpuje mniejsze lub wiCksze zanieczyszczenie 
powietrza. `ródłem ci>głej emisji zanieczyszczeM chemicznych, 
pyłowych, mikrobiologicznych i odorowych z ferm hodowlanych do 
powietrza atmosferycznego s> głównie ich systemy wentylacyjne i 
grzewcze (w analizowanych obiektach instalacje grzewcze nie 

wystCpuj>).  
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W wyniku oddychania zwierz>t, skład chemiczny powietrza w 
budynkach inwentarskich rócni siC znacznie od składu powietrza 
atmosferycznego. 

Zawiera ono wiCcej dwutlenku wCgla oraz zawiera takie 
zanieczyszczenia jak amoniak, metan oraz inne zwi>zki zaliczane do 
odorów. 

Powietrze usuwane z budynków chlewni poprzez systemy 
wentylacyjne zawiera pewn> iloWci zanieczyszczeM powstaj>cych w 
procesie rozkładu odchodów. Zadaniem wentylacji jest usuniCcie gazów 
powstaj>cych z rozkładu odchodów, natomiast w okresie letnim 

wystCpuje dodatkowo odprowadzenie ciepła i pary wodnej. 
Wskaaniki emisji zanieczyszczeM powstaj>cych w hodowli trzody 

chlewnej przyjCto z danych przedstawionych w „Źokumencie 
Referencyjnym o Najlepszych ŹostCpnych Technikach dla Intensywnego 
Chowu Drobiu i Vwin” opracowanym przez KomisjC źuropejsk> w lipcu 
2003 r. 

 

Tab. 7 Wskaaniki emisji zanieczyszczeM (kg/miejsce/rok) 
 

 
 

Obecnie nie istniej> przepisy Prawa Polskiego reguluj>ce odory i 
podaj>ce progi wCchowe.  S> to tylko dane literaturowe które nie mog> 
stanowić podstawy obliczeM.  

źmisja siarkowodoru okreWlona została na podstawie opracowania 
Instytutu Incynierii Ochrony Vrodowiska Politechniki Wrocławskiej 
„Uci>cliwoWć zapachowa jako element ocen oddziaływania na 
Wrodowisko”, autorstwa Stanisława Hławiczka, który podaje wartoWć 
0,04 g H2S/h/DJP. 

  W dalszej czCWci opracowania do oceny wziCto pod uwagC amoniak i 
siarkowodór jako zanieczyszczenia reprezentatywne i przes>dzaj>ce o 
oddziaływaniu na Wrodowisko. 
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W omawianej technologii zastosowane będą ponicsze rozwiązania 
ograniczające emisję amoniaku 
 

- zastosowana zostanie pasza o obniconym  poziomie  białka ogólnego 
w mieszankach; 

- stosowane bCd>  dodatki paszowe - enzymy paszowe: taniny  
- prowadzona bCdzie systematyczna kontrola zucycia wody, której 

nadmierne pobieranie Wwiadczy o błCdach cywieniowych lub wyciekach 
z instalacji oraz z poideł 

- Źo gnojowicy dodawane bCd> biopreparaty, zawieraj>ce liofilizowane 
niepatogenne mikroorganizmy. Ich działanie polega na hamowaniu 
rozwoju drobnoustrojów patogennych i amonifikacyjnych, 

ograniczaj>c w ten sposób rozkład kwasu moczowego do amoniaku i 
dwutlenku wCgla. Biopreparaty ponadto zmniejszaj> procesy 
fermentacji gnilnej, ograniczaj> emisjC fetorów i odorów ze 
Wciółki, poprawiaj>c tym samym mikroklimat w pomieszczeniach. 

- W omawianej technologii zastosowano 4 pasy ochronne (Projekt w 

zał>czeniu. System ten jest najbardziej naturalnym postCpowaniem 
profilaktycznym i zblica siC do podstawowych zasad rolnictwa 
ekologicznego. Skład pasaŚ   

× drzewa wysokie: buk zwyczajny, topola berliMska, grab 
zwyczajny, klon (zwyczajny lub srebrzysty), jesion wyniosły, 
wi>z (polny lub szypułkowy), lipa drobnolistna, d>b 
(szypułkowy, bezszypułkowy lub czerwony), sosna czarna 
modrzew europejski; 

× drzewa Wredniowysokie: klon jesionolistny, olsza czarna, grab 
zwyczajny, wierzba iwa, jarz>b pospolityś  

× krzewyŚ głóg, Wnieguliczka biała, ligustr pospolity, 
suchodrzew tatarski, czeremcha amerykaMska, róca dzika dereM 
biały, bez czarny lub lilak. 
 

Zgodnie  z  § ń2  Rozporz>dzenia  Ministra Rolnictwa i Gospodarki  
bywnoWciowej z dnia Ń7 paadziernika ń997 r. w sprawie warunków 
technicznych wymagania w sprawie warunków technicznych jakim powinny 
odpowiadać budowle rolnicze i ich usytuowanie zaprojektowano pas 
zieleni Wredniowysokiej i wysokopiennej. WysokoWć pasa około 2Ń -25  
metrów, szerokoWć 2 m. Usytuowanie pasa w zł>czeniu. 
 

Prawidłowo zagospodarowane strefy ochronne s> najlepszym sposobem 
izolacji uci>cliwych dla naturalnego Wrodowiska obiektów hodowlanych 
i fermowych. W omawianej technologii zaprojektowano 4 pasy zieleni.  

 

Zgodnie z Dyrektywą Rady Unii Europejskiej 61/96/WE w sprawie 
zintegrowanego zapobiegania i kontroli zanieczyszczeń (tzw. Dyrektywa 
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IPPC)  która wprowadziła nowe zasady regulowania działalnoWci 
gospodarczej, która w sposób istotny wpływa na Wrodowisko. Zgodnie z 
Dyrektywą IPPC ferma zwierząt jest traktowana jako instalacja, w 
skład której wchodzi szereg urządzeń technicznych, powiązanych ze 
sobą technologicznie. Do instalacji typu IPPC zaliczonoŚ obiekty do 
chowu i hodowli Wwiń 2000 stanowisk dla Wwiń o m.c. > 30 kg lub 750 
stanowiska dla macior.  

 

Według powycszych wytycznych inwestycja podlegająca ocenie nie nalecy 
do działalnoWci gospodarczej, która w sposób istotny wpływa na 

Wrodowisko. 
 

 

4.0 SPOSÓB ZAżOSPODAROWANIA TźRźNÓW PRZYLźżŁYCH  I STAN ISTNIźJ=CY 
VRODOWISKA 

 

4.1   Ogólna charakterystyka   terenu 
 

PrzedsiCwziCcie realizowane bCdzie na działce o numerze geod. ńŃ3/6  
połoconej w miejscowoWci bywa Woda, żmina Jeleniewo, powiat Suwalski 
województwo podlaskie. 
 

 Charakterystyka działki (wg wypisu z rejestru gruntów)Ś 
W chwili obecnej działka  o nr geod. ńŃ3/6 o powierzchni ń,8ń27  ha 
przeznaczona pod inwestycjC jest niezagospodarowana i niezabudowana. 
Źziałka wykorzystywana jest rolniczoŚ stanowi pastwiska trwałe, 
grunty orne klasy IV a i b, oraz sad.   

W zwi>zku z planowanym przedsiCwziCciem nie planuje siC usuwania 
zieleni. W trakcie wizji terenowej nie stwierdzono wystCpowania 
gniazd, nor, schronieM, miejsc lCgowych dzikich zwierz>t.  
 

 Sytuacja formalno-prawna terenu 

Rozpatrywany teren posiada  Miejscowy Plan Zagospodarowania 

Przestrzego  Uchwała nr XII/67/08 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 13 

lutego 2008r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego czCWci  wsiŚ Podwysokie Jeleniewskie, Okr>głe, 
Prudziszki i bywa Woda.  
Planowane posadowienie tuczarni jest zgodne z Zapisami Planu 

 

 Zagospodarowanie terenów s>siednich 
Teren inwestycyjny charakteryzuje siC krajobrazem wiejskim. 
Najblicej (granic posadowienie budynków inwentarskich) terenu 
inwestycyjnego znajduj> siC budynki mieszkalne zlokalizowane: 

 w kierunku północnym, w odległoWci ok. 45,2ń m (dz. Nr ńŃń/6) 
 w północno-zachodnim, w odległoWci ok. 47/ń2 m (dz. Nr 95/6) 
 od  strony południowej, wschodnie i zachodniej tereny s>siednie  

to grunty orne i ł>ki.  
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Źziałka 92/2 stanowi własnoWć Inwestora. Prowadzi on tam hodowlC 
trzody chlewnej w iloWci  878 sztuk w systemie zamkniCtym ( od porodu 
do sprzedacy tuczników) w chlewni o powierzchni  7ŃŃ m2, w 

technologii bezWciołowej, na rusztach. Po realizacji Inwestycji 

Inwestor zaniecha hodowli na działce nr geod 92/2. 
 

Inwestor posiada 52 maciory, 4ń6 prosi>t, 4Ń3 tuczników, 4 knury oraz 
3 krowy – ł>czna obsada ŹJP wynosi: 87,54 DJP. 52 Maciory z 

prosiCtami oraz knury  po realizacji Inwestycji zostan> przeniesione 
do nowej chlewni.      Budynki na działce nr geod 92/2.  

 OBORA  - pow.  60 m2   o wymiarach 8 x7,5m   

 Budynek GOSPODARCZY   

 CHLEWNIA  o pow.  700m2   o wymiarach  17 x 36 m +6  x 14,7 m 

 ZBIORNIK  na gnojowicC  o V= 85Ń m3 głCbokoWci 2 m 
 

W zwi>zku z trudnymi warunkami prowadzenia hodowli w dwóch 
lokalizacjach Inwestor podj>ł decyzjC o  zaniechaniu i likwidacji 
hodowli na działce 92/2 po  realizacji Inwestycji na działce nr geod. 
103/6. Maciory i Knury  zostan> przeniesione do projektowanego 
budynku a pozostałe zwierzCta odsprzedane do odchowu innym 

gospodarzom lub sprzedane do rzeani.  
 

 
 

Mapa 4: Lokalizacja Inwestycji – gmina Jeleniewo 

Lokalizacja Inwestycji: 

bywa Woda 
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Mapa 5: Lokalizacja Inwestycji na tle mapy topograficznej 

 

4.2 Projektowana inwestycja 

 

Na działce o numerze geod. ńŃ3/6  połoconej w miejscowoWci bywa Woda   
projektuje siCŚ 
 budynek chlewni  o obsadzie  do 207 DJP wraz z podrusztowymi  

kanałami na gnojowicę o głębokoWci 1m, 
 2 zewnętrzne, zamknięte, okrągłe zbiorniki na gnojowicę o V= 

1150,0 m3 kacdy. 
 oraz wykonanie wymaganych podłączeń infrastruktury i utwardzenia 

terenu 

zachowując narzucone linie zabudowy i odpowiednie odległoWci od 
granicy działki. 
 

ChlewniC  zaprojektowano jako  2 budynki  parterowe, z dachem  
dwuspadowym, pokryte blach> trapezow> o wymiarach   zewnCtrznych 
kacdy 50 m x 20 m, wysokoWci w kalenicy do 4,5 m, poł>czone 
ł>cznikiem.   Wykonane w technologii tradycyjnej z pustaka 
gazobetonowego o gruboWci 24 cm, wiCaba dachowa drewniana, zagłCbiony 
w gruncie  do 1,5 m. Zbiorniki  na gnojowicC zaprojektowano jako 
zewnCtrzne, okr>głe,  zamkniCte  o promieniu ńń m kacdy, V=1150,0 m3. 
Pod chlewni> zaprojektowano kanały na gnojowicC głCbokoWć  ń m. 

PojemnoWć podrusztowych kanałów pod kacd> chlewni> wynosi:1753,98 m3. 
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4.3 Rzeaba terenu i Wrodowisko przyrodnicze 
 

Gmina Jeleniewo znajduje siC w północno - wschodniej czCWci 
województwa podlaskiego, powiatu ziemskiego suwalskiego, w odległoWci 
ńń km od Suwałk, 25 km od granicy z Litw> i 5Ń km od granicy z Rosj>. 
żmina s>siadujeŚ od strony zachodniej z gmin> PrzeroWl, od strony 
północnej z gminamiŚ Wicajny i Rutka-Tartak, od strony wschodniej z 
gmin> Szypliszki, a od strony południowej z gmin> Suwałki.  
Powierzchnia Gminy wynosi 132 km2, co stanowi 10 % powierzchni powiatu 

suwalskiego 

 

 Połocenie i rzeaba terenu 
Według podziału regionalnego Polski (Kondracki 1998r, A. Richling 

ń985)  północna czCWć województwa podlaskiego znajduje siC na 
obszarze podprowincji Pojezierzy Wschodniobałtyckich lec>cych na 
skraju Nicu Wschodnioeuropejskiego, w obrCbie makroregionu – 
zachodniej czCWci Pojezierza Litewskiego, zwanego inaczej, w czCWci 
odnosz>cej siC do Polski, Pojezierzem Suwalskim. Obejmuje ono cztery 
mezoregionyŚ Puszcza Romincka, Równina Augustowska, Pojezierze 
Zachodniosuwalskie i Pojezierze Wschodniosuwalskie. Ukształtowanie 
powierzchni gminy, podobnie jak całej suwalszczyzny zostało 
uformowane w wyniku wielu faz zlodowaceM przed wieloma tysi>cami lat. 
Cały teren pokrywa materiał skalny naniesiony przez lodowiec 
Skandynawski.   

 PotCcny l>dolód skandynawski nasuwał siC na tereny Suwalszczyzny 
czterokrotnie, nios>c ze sob> ogromne masy skalnego gruzu i głazów. 
Lodowiec cofał siC, topniał, pozostawiaj>c naniesione tworzywo, 
którego mi>cszoWć siCga niekiedy 3ŃŃ m (cwiry, piaski, mułki, iły 
oraz  gliny zwałowe z rócnej wielkoWci głazami narzutowymi). W 

zalecnoWci od materiału i czynników buduj>cych specyficzne formy 
rzeaby terenu geolodzy wyrócniaj>  moreny czołowe, denne i martwego 
lodu, kemy, zagłCbienia (misy) wytopiskowe, rynny lodowcowe oraz 
sandry. Obszar zajCty przez ostatni l>dolód pokrywa siC z obszarami 
dzisiejszych pojezierzy. Jednym z charakterystycznych elementów 
krajobrazu młodoglacjalnego s> jeziora. Źrugim elementem s> głCbokie 
rynny lodowcowe powstałe pod lodem w okresie transgresji l>dolodu. 
Rynny te czCsto zajCte s> dziW przez jeziora lub rzeki. 

Charakterystyczna dla tego rejonu rynna Czarnej HaMczy.  
Trzecim elementem krajobrazu młodoglacjalnego s> tzw. „oczka 
polodowcowe”, niewielkie zagłCbienia bezodpływowe, czasem wypełnione 
wod>, powstałe głównie w wyniku wytapiania siC brył martwego lodu. 
Wszystkie opisane tu elementy spotykamy na Suwalszczyanie i terenie 
Gminy Jeleniewo.  

Rzeaba powierzchni gminy jest zrócnicowana. Krajobraz jest 
pagórkowaty, z licznymi wzniesieniami i obniceniami terenu, duc> 
liczb> jezior.  
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 Gleby 

Gleby na terenie gminy zostały wytworzone głównie na osadach 

czwartorzCdowych (glinach, piaskach, cwirach). Źominuj> gleby 
bielicowe. byaniejsze s> bielice na glinie zwałowej i piaskach 
gliniastych (wysoczyzna otaczaj>ca ZagłCbienie Szeszupy), słabe s> 
bielice na cwirach i luanych piaskach oraz gleby bagienne. Miejscami 
wystCpuj> urodzajne, gliniaste gleby brunatne.  
 

 Hydrologia 

żmina Jeleniewo połocona jest w północno – wschodniej czCWci kraju, w 
dorzeczu Niemna – Szeszupy i jej dopływów, oraz Czarnej HaMczy.   
 

Na terenie Gminy Jeleniewo wody powierzchniowe zajmuj> 
powierzchniC 542 ha. Wody powierzchniowe zgromadzone s> w korytach 
rzek, cieków stale prowadz>cych wodC z rowów oraz w otwartych 
zbiornikach, stawach, bagnach i mokradłach. Zasoby wód 
powierzchniowych zalec> w ducym stopniu od opadów atmosferycznych i 
poziomu wód gruntowych.  Na terenie gminy najwiCkszym jeziorem jest 
Szelment Źucy, który nalecy do jezior rzeki Szelmentki (zlewnia 
Niemna) o pow. 354 ha, wiele mniejszych jezior oraz rzeki: Czarna 

HaMcza, Szeszupa, Jacznówka, Szelmentka.  

Rzeka Czarna HaMcza jest lewobrzecnym dopływem Niemna II rzCdu. 
Całkowita długoWć rzeki wynosi ń4ń,7 km, w tym ńŃ7,8 km w granicach 
Polski. Powierzchnia zlewni rzeki na obszarze Polski wynosi 1744 km 

kw.. Zlewnia została ukształtowana przez zlodowacenie bałtyckie i 
charakteryzuje siC zrócnicowan> rzeab> terenu z licznymi jeziorami 
rynnowymi i wytopiskowymi oraz duc> iloWci> zagłCbieM bezodpływowych. 

Czarna HaMcza jest odbiornikiem Wcieków komunalnych z Jeleniewa 
i Suwałk. Badania monitoringowe rzeki na odcinku od jeziora HaMcza do 
jeziora Wigry wykonywane s> corocznie przez WIOV Białystok.  

Wody podziemne s> głównym aródłem zaopatrzenia w wodC ludnoWci, 
rolnictwa i przemysłu powiatu suwalskiego. Pobierana woda jest 
zucywana na potrzeby gospodarki komunalnej, oraz rolnictwo. 

Niewielkie iloWci wody podziemnej s> pobierane dla potrzeb grzewczych 
– pompy ciepła.  
Wody podziemne mocna zaliczyć do wód słodkich słabo mineralizowanych, 
Wrednio twardych o odczynie słabo zasadowym.  Zawieraj> one liczne 
zwi>zki celaza, którego zawartoWć waha siC od ń,ń do 5,Ń mg/dm3. 
JakoWć wód podziemnych na terenie żminy Jeleniewo monitorowana była 
na stacji w Sidorówce i odpowiadała II klasie czystoWci. Oznacza to, 
ce jakoWć wód podziemnych jest doWć dobra i charakteryzuje siC  
mineralizacj> wodorowCglanow> WiCkszoWć wód nadaje siC do spocycia po 
prostym uzdatnieniu polegaj>cym na usuniCciu nadmiaru celaza i 
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manganu..  Wody podziemne najczCWciej ujmowane s> z utworów 
czwartorzCdowych, a warstwy wodonoWne s> doWć dobrze izolowane 
warstwami gliny zlodowacenia Wrodkowopolskiego.  
 

Na terenie Gminy Jeleniewo oraz powiatu suwalskiego nie wystCpuj> 
główne zbiorniki wód podziemnych. Najblicej połocony jest żZWP 
Pradolina rzeki Biebrzy (217). Wody zalegaj> tam w utworach 

czwartorzCdowych, szacunkowe zasoby dyspozycyjne okreWlone s> na 
poziomie 2ŃŃ tys. m3/d, głCbokoWć zalegania 45 m. 
 

żłównymi zagroceniami antropogenicznymi jakoWć wód podziemnych na 
terenie gminy s>Ś  

 niewłaWciwe stosowanie nawozów naturalnych (głownie gnojowicy) 
 chemizacja rolnictwa (nadmierne stosowanie nawozów mineralnych i 

Wrodków ochrony roWlin), 
 niewłaWciwe zabezpieczenie stacji przeładunku dystrybucji i 

magazynowania paliw;  

 zanieczyszczone wody powierzchniowe i opadowe, 

 zanieczyszczenia atmosferyczne (opady pyłów i gazów emitowanych 
do atmosfery),  

 nieszczelne zbiorniki Wciekowe, 
 szlaki komunikacyjne o ducym natCceniu ruchu. 

 

 Jednolite czCWci wód powierzchniowych 
 

Krajowy Kod JCWP:             RW 8000186419  

Kategoria czCWci wódŚ         Zlewnia rzeczna 
Nazwa JCWPŚCzarna HaMcza od wypływu z jeziora HaMcza do jeziora Wigry 
Status JCWP:                  naturalna 

Powierzchnia zlewni:          12633 km2  

Ocena stanu:                  dobry 

Typ JCW:                      18 

Ocena osi>gniCcia celów RDW:  zagrocona 
Kod Regionu wodnego:          8000NI 

Kod dorzecza głównego         2000 
 

 Jednolite czCWci wód podziemnych 
 

Nazwa JCWPd                                      23 

źuropejski Kod jednolitej czCWci wód             PLGW820023 
Region wody                                      Niemna 

Powierzchnia jednolitej czCWci wód                
Ocena stanu iloWciowego                          dobry 
Ocena stanu chemicznego                          dobry 

Ocena zagrocenia nieosi>gniCcia dobrego stanu iloWciowegoŚ            
niezagrocona 
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Ocena zagrocenia nieosi>gniCcia dobrego stanu chemicznegoŚ 
niezagrocona 
 

 

Mapa  6: Lokalizacja Nazwa JCWPd  23 

 

 

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

 W poblicu Inwestycji nie ma obszarów wodno–błotnych lub o 
płytkim zaleganiu wód podziemnych 

 W celu ochrony gruntu, wód gruntowych i podziemnych nalecy 
wszystkie pomieszczenia inwentarskie wyposacyć w szczelne 
posadzki zabezpieczaj>ce przed przenikaniem zanieczyszczeM do 
gruntu. Równiec wszystkie zbiorniki na nieczystoWci płynne winny 
charakteryzować siC wysok> szczelnoWci>. 

 

Obszary przylegaj>ce do jezior 
 W zasiCgu oddziaływania przedsiCwziCcia nie znajduj> siC obszary 

przylegaj>ce do jezior. 
Obszary wybrzecy 

 W zasiCgu oddziaływania przedsiCwziCcia nie wystCpuj> obszary 
wybrzecy. 
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Obszary górskie lub leWne 
 W zasiCgu oddziaływania przedsiCwziCcia nie wystCpuj> obszary 

górskie i leWne 
 

W celu ochrony wód podziemnych i powierzchniowych  przed zanieczyszczeniem ze 
aródeł rolniczych zastosowane zostan>Ś 

 materiały do wybudowania zbiornika na gnojowicC nie pozwol> na 
mocliwoWć wycieku gnojowicy do gruntu, ze wzglCdu na 
zastosowanie betonu szczelnego B 25 z dodatkiem uszczelniaj>cym 
w8 (B25w8) 

 zabezpieczenie kanałów gnojowych dodatkowo podwójn> warstw> 
uszczelniaczy pochodzenia bitumicznego (Izolbet) 

 pod całym budynkiem rozłocona bCdzie folia budowlana czarna 

celem odciCcia mocliwoWci nasi>kania betonu oraz podci>gania wód 
gruntowych (które na poziomie posadowienia budynku nie 
wystCpuj>).  

UwzglCdnienie powycszych warunków w znacznym stopniu zminimalizuje 
mocliwoWć ewentualnego zanieczyszczenia gruntu i wód w trakcie 
eksploatacji przedmiotowej inwestycji i tym samym nie bCdzie miała 
ona negatywnego wpływu na osi>gniCcie wyznaczonych celów 
Wrodowiskowych. 
 

 Vrodowisko przyrodnicze 
żmina Jeleniewo jest gmin> wybitnie rolnicz> o cennych walorach 
przyrodniczych i krajobrazowych. Źo głównych zasobów przyrodniczych 
gminy Jeleniewo nalec>Ś gleby, lasy i wody. Struktura ucytkowania 
ziemi w gminie przedstawia siC nastCpuj>coŚ 

- ucytki orne             –   56 % 
- lasy i pastwiska     -   20 % 

- lasy                      -   10 %  

- pozostałe grunty    –   14 %. 
 

Flora gminy Jeleniewo jest charakterystyczna dla Źziału Północnego. 
żmina połocona jest w geobotanicznym obszarze Źziału Północnego 
Mazursko-Białoruskim w Krainie Augustowsko-Suwalskiej okrCgu 
Pojezierze Suwalskie. Cech> charakterystyczn> tego regionu jest 
znaczny udział Wwierka pospolitego. 

Obszar powiatu suwalskiego stanowi północn> granicC wystCpowania dCbu 
bezszypułkowego, buku, jaworu, lipy szerokolistnej, jodły, jarz>bu 
brekinia, modrzewia, cisu. Żlora liczy około 9ŃŃ gatunków roWlin 
naczyniowych, ponad 2ŃŃ gatunków mchów i w>trobowców oraz 3ŃŃ 
gatunków porostów.  
Ostry klimat powocduje wystCpowanie w szacie roWlinnej gatunków 
borealnych (np. Wwierk) i reliktów polodowcowych, przede wszystkim 
wWród roWlin torfowisk (wełnianeczka alpejska, modrzewnica zwyczajna, 
mchy torfowe). Spotyka siC na tych obszarach roWliny ciepłolubne 
(dziurawiec czteroboczny i sk>polistny, oman ł>kowy, chaber  
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nadreMski), pochodzenia południowego, porastaj>ce południowe 
nasłonecznione stoki wzniesieM, rosn>ce na suchych ł>kach i 
pastwiskach. WystCpuj>ce na tym obszarze małe kompleksy leWne 
składaj> siC przewacnie z lasów mieszanych Wwierkowych z domieszk> 
leszczyny, osiki, brzozy brodawkowatej, lipy. Spotyka siC takce 
niewielkie laski, zagajniki i sztuczne nasadzenia wykonane przez 

człowieka.  
Fauna wystCpuj>ca na terenie gminy jest bardzo bogata. Składaj> siC 
na ni> gatunki, które s> charakterystyczne dla Polski północno-
wschodniej. Obecnie istniej>ca fauna tego terenu na przestrzeni 
minionych wieków uległa zmianie i czCWć gatunków wczeWniej tu 
wystCpuj>cych obecnie juc nie wystCpuje. Niektóre gatunki, wczeWniej 
bardzo liczne, obecnie zmniejszyły swoj> liczebnoWć i s> spotykane 
sporadycznie. Nalecy do nich, miCdzy innymi, wilk, bocian czarny i 
troć jeziorowa.  
SpoWród wiCkszych ssaków spotyka siC sarny, dziki, łosie, lisy, 
borsuki, jenoty, zaj>ce szaraki, wilki oraz zaj>ce bielaki chronione. 
WystCpuj> tu równiec bobry (coraz bardziej masowo), i sporadycznie 
jelenie oraz wydry. Źrobne ssaki toŚ ryjówka, nietoperz, jec, kuna, 
łasica, wiewiórki.  
Na obszarze tym gniazduje około ń3Ń gatunków ptaków, w tym chronioneŚ 
kruk, orzechówka, dziCcioł czarny, droadzie, jerzyk, bocian biały i 
czarny, myszołów, krogulec i szereg innych. Spotykane s> liczne płazy 
i gady, które dopełniaj> florC tego obszaru. W jeziorach wystCpuj> 
liczne gatunki ryb. CzCWć spoWród nich jest charakterystyczna tylko 
dla jezior głCbokichŚ głowacz prCgopłetwy, sielawa, sieja, w 
ostatnich latach -. troć jeziorowa spotykana w HaMczy a ostatnio 
została reintrodukowana do Jeziora Szurpiły i Jeglówek. Spotyka siC 
takce pstr>ga potokowego, wCgorza, szczupaka, płoć, okonia, lina, 
suma. 

Trudne warunki klimatyczno - glebowe gminy ograniczaj> mocliwoWci 
wystCpowania niektórych - ciepłolubnych zwłaszcza - przedstawicieli 
fauny i flory. Jednakce surowe warunki klimatyczne powoduj>, ce 
przedstawiciele wystCpuj>cych tu gatunków czCsto s> dorodniejsze, 
osi>gaj> wiCksze rozmiary nic w innych regionach kraju, co moce być 
magnesem przyci>gaj>cym turystów pragn>cych zdobyć ładne trofea 
myWliwskie. Trudniejsze warunki rekompensowane s> takce 
rócnorodnoWci> biocenoz. WWród bogatej flory suchych pagórków i 
wilgotnych ł>k odnaleać mocna wiele gatunków rzadko spotykanych i 
chronionych okazów fauny i flory.  

   

Około 8Ń,8 % powierzchni gminy zajmuj> obszary chronione. Cenne 
ekosystemy, elementy flory, fauny oraz przyrody nieocywionej 
chronione s> wŚ rezerwatach przyrody, Suwalskim Parku Krajobrazowym, 
obszarach chronionego krajobrazu, ucytkach ekologicznych oraz poprzez  
ń6 pomników przyrody. 
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Ponicej podano wszystkie formy ochrony przyrody zlokalizowane w 

odległoWci 3Ń km. od terenu zainwestowania. 
 

Tab. 8 Formy ochrony przyrody 

 

REZERWATY 

Nazwa [km] 

Rutka 3.85 

Cmentarzysko Jaćwingów 7.06 

żłazowisko Bachanowo nad Czarn> HaMcz> 7.20 

Jezioro HaMcza 7.83 

żłazowisko Łopuchowskie 8.25 

Uroczysko Kramnik 14.06 

Ruda 17.27 

Bobruczek 19.63 

Struga bytkiejmska 20.99 

Ostoja bobrów Marycha 23.62 

Źziki K>t 24.19 

Czerwona Struga 25.70 

Boczki 27.86 

PARKI KRAJOBRAZOWE 

Nazwa [km] 

Suwalski Park Krajobrazowy 3.50 

Park Krajobrazowy Puszczy Rominckiej 15.41 

 

PARKI NARODOWE 

Nazwa [km] 

Wigierski Park Narodowy - otulina 10.14 

Wigierski Park Narodowy 13.02 

 

OBSZARY CHRONIONEGO KRAJOBRAZU 

Nazwa [km] 

Obszar Chronionego Krajobrazu Pojezierze Północnej 
Suwalszczyzny 

w obszarze 
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Źolina BłCdzianki (woj. podlaskie) 10.68 

Dolina Rospudy 12.94 

Puszczy Rominckiej 13.19 

Puszcza i Jeziora Augustowskie 14.77 

Obszar Chronionego Krajobrazu Pojezierze SejneMskie 14.99 

Źolina BłCdzianki (woj. warmiMsko-mazurskie) 20.63 

Jezior Oleckich 21.35 

Doliny Legi 27.96 

Wzgórz Szeskich 29.38 

 

ZźSPÓŁY PRZYRODNICZO-KRAJOBRAZOWE 
Nazwa [km] 

Torfowisko Zaocie 26.90 

 

NATURA 2000 OBSZARY SPECJALNEJ OCHRONY 

Nazwa [km] 

Puszcza Augustowska PLB200002 13.02 

 

NATURA 2000 SPECJALNE OBSZARY OCHRONY 

Nazwa [km] 

Jeleniewo PLH200001 0.65 

Ostoja Suwalska PLH200003 3.50 

Ostoja Wigierska PLH200004 11.81 

Dolina Szeszupy PLH200016 12.30 

Ostoja Augustowska PLH200005 13.03 

Źolina żórnej Rospudy PLH2ŃŃŃ22 14.87 

Puszcza Romincka PLH280005 15.42 

Torfowiska żór Sudawskich PLH2ŃŃŃń7 17.63 

Pojezierze SejneMskie PLH2ŃŃŃŃ7 18.51 

Torfowisko Zocie PLH280037 27.31 

 

STANOWISKA DOKUMENTACYJNE 

Nazwa [km] 

Stanowisko interglacjału eemskiego 8.35 
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Źziałka na której planowane jest posadowienie budynku chlewni 
zlokalizowana jest poza Obszarem Natura 2000.  

Obszar Chronionego Krajobrazu Pojezierze Północnej Suwalszczyzny 
Zajmuje powierzchniC 39 5ńŃ ha. Rozci>ga siC od granicy z Litw> na 
północy po Suwałki i Wigierski Park Narodowy na południu obejmuj>c 
swym zasiCgiem cały Suwalski Park Krajobrazowy i tereny na wschód od 
niego, ac po OCK Pojezierza SejneMskiego. Jedno z najpiCkniejszych w 
Polsce pojezierzy, gdzie mozaika jezior, licznych wzniesieM, pól, ł>k 
i lasów harmonijnie splata siC z sieci> dróg i zabudowaM, tworz>c 
półnaturalny lecz urzekaj>cy krajobraz. 
 

Obszar ten zachwyca przede wszystkim piCknym krajobrazem utworzonym  
przez szereg polodowcowych form terenuŚ ozów, kemów, drumlinów,  mis 
wytopiskowych, stocków napływowych i głazów narzutowych.  Obok 

wysokich wałów morenowych znajduj> siC tu głCbokie rynny jeziorne. W 
okolicach Wicajn wystCpuje najwycsze wzniesienie województwa - G. 

Rowelska wynosz>ca 299 m.n.p.m., a w pobliskim Suwalskim Parku 
Krajobrazowym najgłCbsze z polskich jezior - HaMcza o głCbokoWci ńŃ8 
m. Brak na tym obszarze ducych kompleksów leWnych. Niewielkie lasy 
tworz> wraz z polami, ł>kami i pojedynczo rozrzuconymi gospodarstwami 
swoist> suwalsk> mozaikC krajobrazow>. To jedno z najcenniejszych 
miejsc rekreacyjnych i turystycznych w województwie podlaskim.  
Cały obszar lecy w dorzeczu Niemna. NajwiCksze rzeki to Czarna 

HaMcza, Szeszupa, Szelmentka i Kamionka. 
 

Uwzględniając charakter, skalę i zakres przedsięwzięcia oraz fakt, ce 
wszystkie oddziaływania zamkną się w granicach działki inwestora  
stwierdza się,  ce omawiana inwestycja nie spowoduje znaczącego, 
negatywnego wpływu na obszary Natura 2000  oddalone  od terenu 

Inwestycji o około 0,65 km, oraz na Obszar Chronionego Krajobrazu 

Pojezierze Północnej Suwalszczyzny,  nie spowoduje równiec 
upoWledzenia podstawowych funkcji komunikacyjnych związanych z 
mocliwoWcią przemieszczania się fauny i flory. 

Z uwagi na jej połocenie w strefie rolniczej w otoczeniu obiektów 
o podobnej funkcji (rozproszona zabudowa zagrodowa) nie wpłynie  
równiec na pogorszenie walorów estetycznych i krajobrazowych  danego 
terenu. 

JednoczeWnieŚ 
- W trakcie realizacji Inwestycji bCd> zastosowane nowoczesne 

materiały i przyjazne dla Wrodowiska technologie budowlane  
- Zaprojektowano   budynek z nowoczesnym systemem wentylacji 

który zapewni optymalny mikroklimat do chowu zwierz>t 
- Zbilansowana pasza pozwoli na maksymalne wykorzystanie białka 
- Odchody zwierzCce bCd> wykorzystywane jako nawozy naturalne 

zgodnie z Ustaw> o nawozach i nawoceniu. 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Czarna_Ha%C5%84cza
http://pl.wikipedia.org/wiki/Czarna_Ha%C5%84cza
http://pl.wikipedia.org/wiki/Szeszupa
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- Odpady bCd> zbierane w sposób selektywny   
 

W zwi>zku z powycszym charakter działaM Inwestora, wykluczaj> 
jakiekolwiek negatywne oddziaływanie na ww. tereny chronione.  
 

Źziałka  jest wykorzystywana rolniczo od ponad 20 lat. Co roku 
podlega regularnym zabiegom agrotechnicznym obejmuj>cym oranie, 
bronowanie, zasiewy, nawocenie, stosowanie Wrodków ochrony roWlin, 
odchwaszczanie. Zabiegi maj> na celu usuniCcie roWlinnoWci innej nic 
zasiewana  (chwastów) oraz usuniCcie szkodników plonów zgodnie z 

Źobr> Praktyk> Rolnicz>.   
Realizacja przedsiCwziCcia nie wymaga przeprowadzenia 

kompensacji przyrodniczej. 

 

4.4 Warunki terenowe i topograficzne  

 

Współczynnik aerodynamicznej szorstkoWci terenu zo uwzglCdnia wpływ 
pokrycia terenu na intensywnoWć rozpraszania zanieczyszczeM w 
atmosferze. Zgodnie z Rozporz>dzeniem Ministra Vrodowiska z dnia 26 
stycznia 2ŃńŃ r. w sprawie wartoWci odniesienia dla niektórych 
substancji w powietrzu (Źz.  U. Nr ń6 poz.  87) współczynnik 
aerodynamicznej szorstkoWci terenu zo wyznacza siC w zasiCgu 5Ń*hmax  
według wzoruŚ 

zo = ΣŻn/Fzoc 
   gdzie:  

 

F  - powierzchnia sektora w ń2 sektorowej rócy wiatrów  
Fn - powierzchnia terenu w sektorze o współczynniku szorstkoWci 
równym Zo  
Zo - Wredni współczynnik aerodynamicznej szorstkoWci terenu 
Źo obliczeM wykorzystano mapC terenu w skali ń Ś ńŃŃŃŃ. WartoWci 
bazowe współczynnika aerodynamicznej szorstkoWci terenu zo 
przedstawiaj> siC nastCpuj>coŚ 
 

Tab. 9 WartoWci bazowe współczynnika zo 
 

Typ pokrycia terenu 

[w promieniu 50 x hmax] 

Współczynnik zo 
[okres roczny] 

 ł>ki i pastwiska 0.02 

 pola uprawne 0.035 

 Zabudowa zagrodowa  0,5 

 

Inwestycja otoczona jest przez tereny rolne oraz  zabudowy 

zagrodowej. Rzeaba terenu jest słabo urozmaicona, teren jest płaski. 
Planowany budynek inwentarski znajdować siC bCdzie poza zwart> 
zabudow>. 
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Warunki topograficzne, przewycszenia, oraz zabudowa maj> wpływ 
na rozprzestrzenianie siC substancji zanieczyszczaj>cych w powietrzu. 
Charakter nierównoWci podłoca opisuje współczynnik aerodynamicznej 
szorstkoWci z0. 

W badanym promieniu nie wystCpuj> obszary parków narodowych ani 
ochrony uzdrowiskowej. 

 

Najwycszy z emitorów pracuj>cych na terenie obiektu (szczeliny 
wentylacyjne) bCdzie miał wysokoWć około h = 5 m. Obszar w promieniu 
50-krotnej wysokoWci emitora, tj. 25Ń metrów, obejmuje tereny rolne, 
i drogi i zabudowC zagrodow>. Źo obliczeM stanu zanieczyszczenia 
powietrza atmosferycznego przyjCto szorstkoWć terenu Wredni> dla 
całego roku z0 = Ń,27 m. Teren inwestycji objCty jest róc> wiatrów w 
Białystok 
 

4.5 Warunki meteorologiczne terenu 

 

W ocenie jakoWci powietrza istotnym elementem s> warunki 
meteorologiczne, które bezpoWrednio wpływaj> na rozprzestrzenianie 
siC zanieczyszczeM w powietrzu oraz na klimat akustyczny. Nalec> do 
nichŚ temperatura, wiatry, a takce stany równowagi atmosfery. 
Wykorzystano dane stacji meteorologicznej Białystok. 
 

żmina połocona jest w Mazursko-Podlaskim regionie klimatycznym gdzie 
temperatury powietrza nalec> do najnicszych w kraju i Wredniorocznie 
wynosz> 6 – 70  C. ŹługoWć okresu bezprzymrozkowego wynosi ń2Ńdni. 
Czas trwania pokrywy lodowej na jeziorach przekracza czCsto ńŃ5 dni a 
przeciCtne daty zanikania zjawisk lodowych notuje siC w miesi>cu  
kwietniu. 

Odnotowuje siC tu Wrednie temperatury powietrza: 
- stycznia                - ponicej      + 5,00  C, 
- kwietnia                -   + 5,0   -  + 6,0 0 C, 

- lipca                   -  + 16,0   -  +17,00  C, 

- paadziernika            - ponicej      + 7,00  C. 
 

Roczne sumy opadów wynosz> 45Ń – 500 mm. Odnotowuje siC tu powycej 5Ń 
dni w roku z wiatrem silnym powycej 10 m/s.  
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5.0 OPIS SPOSOBU KORZYSTANIA Zź VRODOWISKA NA źTAPIź BUDOWY, 
EKSPLOATACJI  I LIKWIDACJI 

 

W rozdziale analizowano sposób korzystania ze Wrodowiska na 
etapie budowy i eksploatacji. Nie planowana jest likwidacja 

Inwestycji. Natomiast gdyby zdarzyła siC  sytuacja to na etapie 

likwidacji przedsiCwziCcia mocna spodziewać siC emisji hałasu w 
zwi>zku, prac> urz>dzeM i maszyn budowlanych oraz wywozem z obszaru 
inwestycji zbCdnych elementów, czy mas ziemnych oraz emisji 

zanieczyszczeM pyłowych.  Oddziaływania te bCd> jednak 
krótkoterminowe i w skali fazy eksploatacji inwestycji mniej 
znacz>ce. Wpływy te równiec s> trudne do prognozowania, jednak z 
uwagi na lokalizacjC przedsiCwziCcia nie stanowi> cadnego zagrocenia. 
Ze wzglCdu na krótkotrwały i lokalny charakter tej emisji nie 
przewiduje siC specjalnych rozwi>zaM chroni>cych Wrodowisko. W celu 
zmniejszenia uci>cliwoWci prace powinny być prowadzone jedynie w 
porze dziennej. 
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5.1  OkreWlenie zucycia wody, kopalin, materiało– i energochłonnoWci 
 

 Woda – Pobór wody z projektowanego   przył>cza gminnej  sieci 
wodoci>gowej. Zapotrzebowanie 2,47 m3/h. Dobowe zapotrzebowanie 

bCdzie wynosić 59,ń2 m3. Woda zucywana bCdzie do pojenia zwierz>t, 
oraz utrzymania higieny pomieszczeM inwentarskich.  

 Energia cieplna – Zapotrzebowanie na energiC ciepln> – nie 

zachodzi potrzeba. 

 Energia elektryczna – Przył>cze do sieci energetycznej kablem 
ziemnym z projektowanego przył>cza. Zapotrzebowanie 2000 kW/rok.   
Dogrzewanie prosi>t za pomoc> lamp.  

 Wentylacja budynków – mechaniczna,  wlot powierza – otwory 

nawiewne  po stropodachem, wywiew  wywietrzakami – kominkami 

dachowymi sztuk ń6,  kacdy wyposacony w  wentylatory  
niskoszumowe,   wyposacone w tłumiki i filtry włókninowe. 
DoWwietlenie – okna w Wcianach bocznych.  Mikroklimat w 

pomieszczeniach dla WwiM ma ducy wpływ na warunki zoohigieniczne, a 
przez to na wydajnoWć produkcji i dochody rolnika. Zapewnienie 

optymalnej temperatury, wilgotnoWci powietrza, ochładzania i ruchu 
powietrza w pomieszczenia dla poszczególnych grup zwierz>t pozwala 
uzyskać wysok> i dobrej jakoWci produkcjC. Wentylacja mechaniczna 
sterowana automatycznie.  Wlot powierza - otwory  klapowe  w 

Wcianach bocznych budynku chlewni wywiew   kominkami dachowymi. 
DoWwietlenie – okna w Wcianach bocznych 

 Kopaliny – cwir do utwardzenia terenu 
 Materiały – wykaz wg projektu technicznego. 
 

 

5.2 Warunki aerosanitarne 

 

5.2.1  Istniej>ce obci>cenie Wrodowiska 
 

Na terenie miejscowoWci bywa Woda, gmina Jeleniewo podstawowymi 

aródłami emisji zanieczyszczeM s>Ś  
 kotłownie zakładowe, 
 lokalne kotłownie grzewcze, 
 paleniska domowe, 

 procesy technologiczne,  

 transport samochodowy. 

 

Vrodowisko przyrodnicze na opiniowanym obszarze pozostaje pod presj> 
oddziaływania gospodarstw rolniczych. Obecny stan jakoWci powietrza 
atmosferycznego na rozpatrywanym terenie zdeterminowany jest emisj> 
nisk>. 
 

 zorganizowan> z palenisk domowych , trzonów kuchennych, 
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 niezorganizowan> z chlewni i obór, 
 od ruchu pojazdów (samochody osobowe, dostawcze, ciCcarowe, 

ci>gniki), 
 z pól nawoconych nawozami mineralnymi. 

 

Źo atmosfery wprowadzane s>Ś 
 z procesów spalania SO2, COx, NOx, wCglowodory alifatyczne, 

aldehydy, BaP, pył zawieszony wraz z zaadsorbowanymi metalami 

ciCckimi, sadza, 
 z rolnictwa – CO2, NH3, CH4, H2S, C2H5SH7, CH3, CH2OH, N2 i inne. 
 

 

5.2.2 Opis działalnoWci w aspekcie zanieczyszczenia powietrza. 
 

Oddziaływanie inwestycji na Wrodowisko w fazie budowy bCdzie 
zwi>zane z wykonywaniem prac budowlanych (budowa obiektu, wykonanie 
uzbrojenia lub instalacji) oraz zagospodarowaniem terenu, co bCdzie 
wymagało ucycia sprzCtu ciCckiego, wykonania prac ziemnych. Powycsze 
spowodować moceŚ 
 zapylenie 

 emisjC spalin 
 

Jednakce zanieczyszczenie powietrza w czasie fazy budowy potrwa 

stosunkowo krótko, a ponadto okreWlenie wysokoWci emisji dla tego 

okresu jest niemocliwe ze wzglCdu na jej zmiennoWć i niezorganizowany 
charakter. BCdzie ona miała charakter przejWciowy, krótkookresowy i 
zaniknie po zakoMczeniu robót budowlano - montacowych. 
Skutki wtórnego zapylenia ograniczyć nalecy przez zachowanie wysokiej 
kultury prowadzenia robót budowlanych, a w szczególnoWci przezŚ  
 odizolowanie terenu inwestycji ogrodzeniem, 

 ograniczenie prCdkoWci pojazdów poruszaj>cych siC po terenie 
budowy, 

 systematyczne sprz>tanie placu budowy, 
 przykrywanie plandekami skrzyM ładunkowych samochodów 

transportuj>cych materiały sypkie 
 zraszanie wod> placu budowy (zalecnie od potrzeb) 

 

W fazie eksploatacji zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego moce 
spowodować emisja gazów odorotwórczych powstaj>cych z rozkładu 
odchodówŚ amoniak i siarkowodór emitowane poprzez system wentylacyjny 
oraz niezorganizowana emisja z ruchu pojazdów po terenie 
gospodarstwa.    W omawianej technologii hodowli trzody chlewnej nie 

stosuje siC ogrzewania pomieszczeM. 
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 Emisja z wentylacji mechanicznej chlewni 

 

W wyniku oddychania zwierz>t, skład chemiczny powietrza w 
budynkach inwentarskich rócni siC znacznie od składu powietrza 
atmosferycznego. Zawiera ono wiCcej dwutlenku wCgla oraz zawiera 
takie zanieczyszczenia jak amoniak, metan oraz inne zwi>zki zaliczane 
do odorów. 

Mikroklimat w pomieszczeniach dla WwiM ma ducy wpływ na warunki 
zoohigieniczne, a przez to na wydajnoWć produkcji i dochody rolnika. 
Zapewnienie optymalnej temperatury, wilgotnoWci powietrza, ochładzania 
i ruchu powietrza w pomieszczenia dla poszczególnych grup zwierz>t 
pozwala uzyskać wysok> i dobrej jakoWci produkcjC.  

 

Tab.9 Zalecana temperatura i wilgotnoWć wzglCdna powietrza w chlewni 
 

 

Kategoria zwierz>t 
Temperatura w oC  

WilgotnoWć 
wzglCdna w % minimalna optymalna 

 

Lochy 

Lochy wysokoproWne 
Lochy karmi>ce 
ProsiCta do ń4 dni 
ProsiCta ń4 -28 dni 
ProsiCta starsze 
 

 

12 

15 

18 

24 

18 

18 

 

 

15 

19 

20 

28 

23 

21 

 

 

70 

70 

70 

60 

60 

60 

 

 

Z uwagi na charakter przedmiotowej instalacji zwi>zanej z 
hodowl> trzody chlewnej, identyfikacjC aródeł emisji zanieczyszczeM 
do atmosfery dokonano zgodnie z wytycznymi zawartymi w Dokumencie 

Referencyjnym Komisji źuropejskiej o Najlepszych ŹostCpnych 
Technikach dla Intensywnego Chowu Źrobiu i VwiM, opracowanym w lipcu 
2003 r., a opublikowanym przez Ministerstwo Vrodowiska w Warszawie 
2005 r.  

Na podstawie ww. dokumentów wynika, ce wiele czynników decyduje 
o poziomie emisji z budynków dla trzody chlewnej, lecz niełatwo 
okreWlić je iloWciowo, gdyc podlegaj> ducej zmiennoWci. Skład paszy i 
jej struktura, technika cywienia i pobór wody maj> istotne znaczenie. 
Warunki klimatu oraz poziom techniczny wyposacenia budynków powoduj> 
dalsze zmiennoWci.  

Z rozwag> nalecy interpretować bezwzglCdne poziomy emisji.  
Zgodnie z powycszym dokumentem, jedynym aródłem emisji zorganizowanej 
w przedmiotowym gospodarstwie rolnym bCdzie emisja z projektowanego 
budynku inwentarskiego dla potrzeb hodowli trzody chlewnej. ZwierzCta 
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wydalaj> niewykorzystany azot z odchodami. Ponad 5Ń% wydalanego azotu 
znajduje siC w moczu. Amoniak w kale stanowi około 25% zawartego w 
nim azotu. W moczu prawie 9Ń% azotu jest w postaci mocznika, który 
wobec enzymu ureazy szybko hydrolizuje do amoniaku. W pomieszczeniu 

inwentarskim nastCpuje emisja do ńŃ% azotu zawartego w odchodach. W 
trakcie magazynowania gnojowicy emisja azotu moce dochodzić do 5Ń% 
zawartego w nich azotu. 

Ze wzglCdu na prowadzone prace zwi>zane z utrzymaniem zwierz>t 
(dowóz, rozładunek paszy, usuwanie nieczystoWci - odchodów zwierz>t, 
utrzymanie czystoWci w obiekcie itp.) oddziaływanie przedsiCwziCcia 
zwiCkszone bCdzie w porze dziennej.  
NajwiCkszy wpływ na powietrze atmosferyczne wyst>pi w najblicszym 
otoczeniu obiektu inwentarskiego. Najbardziej uci>cliwe bCd> tu 
zanieczyszczenia odorowe (amoniak, siarkowodór, merkaptany), poniewac 
ich oddziaływanie zaznaczy siC juc po przekroczeniu progu zapachowego 
– stCcenia najczCWciej duco nicszego od wartoWci dopuszczalnej ze 
wzglCdów toksykologicznych normy tych substancji. 

Powietrze usuwane z budynków chlewni poprzez systemy 
wentylacyjne zawiera pewn> iloWci zanieczyszczeM powstaj>cych w 
procesie rozkładu odchodów. Zadaniem wentylacji jest usuniCcie gazów 
powstaj>cych z rozkładu odchodów, natomiast w okresie letnim 
wystCpuje dodatkowo odprowadzenie ciepła i pary wodnej. 

Wskaaniki emisji zanieczyszczeM powstaj>cych w hodowli trzody 
chlewnej przyjCto z danych przedstawionych w „Źokumencie 
Referencyjnym o Najlepszych ŹostCpnych Technikach dla Intensywnego 
Chowu Źrobiu i Vwin” opracowanym przez KomisjC źuropejsk> w lipcu 
2003 r. 

 

Tab. 10 Wskaaniki emisji zanieczyszczeM (kg/miejsce/rok): 

 

 

źmisja siarkowodoru okreWlona została na podstawie opracowania 
Instytutu Incynierii Ochrony Vrodowiska Politechniki Wrocławskiej 
„Uci>cliwoWć zapachowa jako element ocen oddziaływania na 
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Wrodowisko”, autorstwa Stanisława Hławiczka, który podaje wartoWć 
0,04 g H2S/h/DJP. 

  W dalszej czCWci opracowania do oceny wziCto pod uwagC amoniak i 
siarkowodór jako zanieczyszczenia reprezentatywne i przes>dzaj>ce o 
oddziaływaniu na Wrodowisko. 

Źo dnia dzisiejszego minister właWciwy do spraw Wrodowiska nie 
okreWlił, w drodze rozporz>dzenia, wartoWci odniesienia substancji 
zapachowych w powietrzu i metody oceny zapachowej jakoWci powietrza, 
okreWlaj>c w nim m.in. czCstoWci przekraczania wartoWci odniesienia 
substancji zapachowej w powietrzu (w tym równiec dla emitowanych z 
instalacji chowu trzody chlewnej metanu [CH4] i podtlenku azotu 

[N2O]). W obecnym porz>dku prawnym okreWlonym przepisami Prawa 
ochrony Wrodowiska, nie ma równiec mocliwoWci, w przypadku braku 
wartoWci odniesienia dla czCWci gazów (w tym dla emitowanych z 
gospodarstwa rolnego metanu i podtlenku azotu), przedłocenia 
uzasadnionej propozycji tej wartoWci – art. 223 ustawy POV uchylony 
przez art. ń pkt 5Ń ustawy z dnia 3 paadziernika 2ŃŃ3 r. (Źz. U. Nr 
190, poz. 1865) zmieniaj>cej ustawC z dniem 8 grudnia 2ŃŃ3 r. 
Wentylacja sterowana bCdzie automatycznie. 

Na instalacjC wentylacyjn> budynku chlewni składa siCŚ 
 32 szt. Wentylatorów dachowych, o wysokoWci geometrycznej od 

poziomu terenu h=5 m i Wrednicy wylotu f=Ń,5Ń m, o max wydajnoWci 
ok 13 000 m3/h,  pracuj>cych w automatyce temperaturowejś emitory 
oznaczone s> od ź-1 do E-32, 
 

Celem obliczenia emisji z budynku planowanej chlewni przyjCto 
zastCpuj>ce załoceniaŚ 

 PrzyjCto czas hodowli cały rok, 
 źmisjC amoniaku wyznaczono zakładaj>c maksymaln> liczbC zwierz>t 

przebywaj>c> jednoczeWnie w budynku. 
 źmisjC siarkowodoru wyznaczono na podstawie liczby ŹJP  
 

Grupa technologiczna 
Maksymalna 
obsada 

Mnocnik DJP 

Kojce porodowe lochy 65 0,35 22,75 

Kojce grupowe  lochy 90 0,35 31,5 

Póana ci>ca  210 0,35 73,5 

Loszki remontowe 35 0,35 12,25 

ProsiCta w kojcach 
porodowych (65*10) 

650 0,02 13,0 

ProsiCta na odchowalni 
(4*650) do 8 tyg. 

2600 0,02 52,0 

knury 4 0,4 1,6 

SUMA   ≈2Ń7 DJP 
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Wentylacja sterowana bCdzie automatycznie. 
 

 Emisje z agregatu pr>dotwórczego 
 

W celu zapewnienia ci>głoWci w dostawie pr>du elektrycznego chlewnia 
wyposacona bCdzie w agregat pr>dotwórczy. Jest on niezbCdny w 
przypadku braku dostawy energii elektrycznej, aby zapewnić 
funkcjonowanie instalacji wentylacyjnej do czasu usuniCcia awarii w 
sieci energetycznej. Z danych uzyskanych od właWciciela wynika, ic 
czas pracy agregatu wynosi ł>cznie ok. 3Ń godzin w ci>gu roku. 
Vrednie zucycie oleju napCdowego wynosi 8,Ń dm3/h, co daje roczne 

zucycie na poziomie do 24Ń dm3/rok 
 

Tab. 11  Wskaaniki emisji dla spalania oleju napCdowego 
 

Substancja zanieczyszczaj>ca Wskaanik emisji [g/dm3] 

Dwutlenek siarki 19 x s 

Dwutlenek azotu 5 

Tlenek wCgla 0,4 

Pył ogółem 1,0 

 

s - zwartoWć siarki wynosi max. 0,3 % 
 

 

Tab. 12 Emisja zanieczyszczeM z agregatu pr>dotwórczego 
 

Substancja zanieczyszczaj>ca WielkoWć emisji 
[g/h] [kg/a] 

Dwutlenek siarki 68,4 1,368 

Dwutlenek azotu 60 1,2 

Tlenek wCgla 4,8 0,096 

Pył ogółem 12 0,24 

 

Z uwagi na niewielk> emisjC z agregatu pr>dotwórczego, nie 
uwzglCdniono jej w analizie rozprzestrzeniania siC zanieczyszczeM.  

 

 

 Emisja niezorganizowana 

 

`ródłem emisji niezorganizowanej jest ruch  pojazdów rolniczych po 
terenie  gospodarstwa. W celu okreWlenia emisji substancji 
zanieczyszczaj>cych podczas ruchu pojazdów rolniczych  jako 

reprezentatywne przyjCto Wrednie wskaaniki emisji przy prCdkoWciach 
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30 km/h (zgodnie z aktualnymi danymi zawartymi w opracowaniu Z. 

Chłopka „Opracowanie oprogramowania do wyznaczania charakterystyk 
emisji zanieczyszczeM z silników spalinowych pojazdów w celu oceny 
oddziaływania na Wrodowisko” z 2ŃŃ2r.  
 

Tab.13 wielkoWci wskaaników emisji zespalania paliw 
 

Lp. Substancja Wskaanik 
1. Tlenek wCgla 2,7 g/km 

2. Tlenki azotu NOx 6,0 g/km 

3. Benzen 0,042 g/km 

4. Dwutlenek siarki 0,48 g/km 

5. Pył PMńŃ 0,56 g/km 

6. WCglowodory aromatyczne 0,475 g/km 

7. WCglowodory alifatyczne 1,584 g/km 

 

Samochodów osobowych nie uwzglCdniano z uwagi na ich sporadyczne 
wystCpowanie. Według posiadanych danych natCcenie dzienne ruchu 
wynosić bCdzie  maksymalnie  kilka pojazdów dziennie. 
 

Nie zidentyfikowano innych zorganizowanych aródeł emisji 
zanieczyszczeM do atmosfery nic w/w. `ródłami emisji 
niezorganizowanej na terenie gospodarstwa rolnego bCdzie planowany do 
realizacji zbiornik na gnojowicC oraz przeładunek paszy (silosy 

wewn>trz budynku). 
W zwi>zku z powycszym, w dokonanych w „Raporcie...” obliczeniach 

rozprzestrzeniania siC substancji do powietrza, nie uwzglCdniono 
emisji zwi>zanej ze spalaniem paliw w silnikach pojazdów 
poruszaj>cych siC po terenie inwestycji oraz emisji pyłów zwi>zanej z 
napełnianiem oraz magazynowaniem pasz. 

  

Za powycszym przemawiały ponicsze argumentyŚ    
- ograniczony do minimum ruch pojazdów – 3 samochody dostawcze 

tygodniowo;  

- projektowane silosy przystosowane bCd> do pneumatycznego 
napełniania z rurami odpowietrzaj>cymiś  

- czas napełniania poszczególnego silosu wynosi ok. ńŃ minut.  
Bior>c pod uwagC w szczególnoWci ww. czas napełniania silosów, mocna 
z cał> pewnoWci> stwierdzić, ce proces ten nie bCdzie stanowił 
znacz>cego aródła emisji na terenie gospodarstwa.  

Z uwagi na fakt, ce pył zawieszony o Wrednicy ziarna ponicej ńŃ 
µm emitowany z silosów stanowi około ńŃ% emisji pyłu całkowitego, ww. 
aródła emisji nie bCd> miały jakiegokolwiek wpływu na skumulowane 
oddziaływanie całego przedsiCwziCcia.  
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Źodatkowo, celem ograniczenia i tak minimalnej emisji pyłu, 
Inwestor bCdzie stosował filtry włókninowe, nakładane na wyloty rur 
odpowietrzaj>cych poszczególne zbiorniki.  

 

W zwi>zku z powycszym mocna z cał> pewnoWci> stwierdzić, ce 
emisja zwi>zana ze spalaniem paliw w silnikach pojazdów poruszaj>cych 
siC po terenie inwestycji oraz emisji pyłów zwi>zanej z napełnianiem 
oraz magazynowaniem pasz, nie bCdzie miała negatywnego wpływu na 
skumulowane oddziaływanie gospodarstwa rolnego na stan 
zanieczyszczenia powietrza, w zwi>zku z czym odst>piono od 
uwzglCdnienia tych aródeł w dokonanych obliczeniach.  

JednoczeWnie z uwagi na fakt, ce w zasiCgu ńŃ h najwycszego 
emitora nie znajduj> siC jakiekolwiek wycsze nic parterowe budynki 
mieszkalne lub biurowe, a takce budynki cłobków, przedszkoli, szkół, 
szpitali lub sanatoriów, stsosowne obliczenia dokonano, zgodnie z 
zał>cznikiem nr 3 do rozporz>dzenia Ministra Vrodowiska z dnia 26 
stycznia 2ŃńŃ r. w sprawie wartoWci odniesienia dla niektórych 
substancji w powietrzu (Źz. U. Nr ń6, poz. 87), wył>cznie na 
wysokoWci Ń,5 m. 

 

 

5.3 Klimat akustyczny 

 

5.3.1 Istniej>ce obci>cenie Wrodowiska 
 

Klimat akustyczny na opiniowanym terenie zdominowany jest  prac> 
urz>dzeM i maszyn rolniczych oraz hałasem komunikacyjnym. Nie 
wystCpuje emisja hałasu o charakterze przemysłowym. Rejon 
przedmiotowej nie jest objCty monitoringiem klimatu akustycznego. 

  

 

5.3.2 Opis  działalnoWci w zakresie wytwarzania hałasu 
 

W fazie budowy nalecy liczyć siC ze wzrostem podwycszonego 
poziomu hałasu, podczas: 
 wykonywania prac budowlano - montacowych przy ucyciu sprzCtu 

mechanicznego,  

 hałasu zwi>zanego z prac> sprzCtu budowlanego i Wrodków transportu 
do wykonania prac przygotowawczych terenu typu: wykopy pod 

fundamenty, 

 zwiCkszonego ruchu pojazdów dowoc>cych niezbCdne urz>dzenia i 
materiały, 

 wytwarzanie nieustalonego hałasu wskutek stosowania drobnego 
sprzCtu mechanicznego /np. urz>dzenia do ciCcia, wiertarki itp. 
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Na terenie inwestycji faza rozbudowy nie wniesie istotnych zmian 

w Wrodowisku akustycznym w odniesieniu do stanu istniej>cego. Zmiany 
te bCd> miały charakter okresowy. 
 

W celu utrzymania właWciwego poziomu akustycznego na terenie budowy 
maszyny i inne urz>dzenia techniczne powinny byćŚ 
 utrzymywane w stanie zapewniaj>cym ich sprawnoWć, 
 o małej uci>cliwoWci akustycznej i małej emisji spalin,  
 stosowane wył>cznie do prac, do jakich zostały przeznaczone, 
 obsługiwane przez przeszkolone osoby, 
 chronione przed przeci>caniem ponad dopuszczalne obci>cenie 

robocze, 

 wyposacone w instrukcje bezpiecznej obsługi i konserwacji. 
 

Tereny s>siednie nie nalec> do terenów  dla których normowany jest 
hałas.  Mimo to prace budowlane nalecy   prowadzić w porze dziennej 
(tj. od 6.00 do  22.00). 

 

W fazie eksploatacji główne aródła hałasu na terenie zakładu 
stanowi>Ś 
 wentylatory dachowe, 

 aródło typu budynek (hałas od zwierz>t) 
 transport na terenie zakładu. 

Poziom mocy akustycznej okreWlono na podstawie danych 
katalogowych urz>dzeM, natomiast poziom hałasu od zwierz>t stanowi 

maksymalny dopuszczalny poziom hałasu z uwagi na dobrostan zwierz>t. 
 

Tab. 14 Poziomy mocy akustycznej 

  

Nazwa aródła Poziom mocy 

akustycznej 
Czas pracy 

Wentylator dachowy 79 dB Ci>gły 
ZwierzCta  max 85 dB Ci>gły  

 

Czas pracy aródeł hałasu jest zalecny od panuj>cych warunków 
atmosferycznych, tj. od temperatury zewnCtrznej, nasłonecznienia, 
wilgotnoWci. Im wycsza temperatura tym krotnoWć wymiany powietrza 
wewn>trz obiektów musi być wiCksza. Czas pracy systemu wentylacyjnego 
jest sterowany automatycznie i jest dostosowywany do panuj>cych 
warunków. Maksymalny czas pracy aródeł hałasu (wentylatorów) dla doby 
wynosi 24 godziny. Załocono wariant najbardziej niekorzystny - ci>gł> 
pracC wentylatorów. Przypadek taki moce mieć miejsce jedynie 
sporadycznie podczas okresu wysokich temperatur zewnCtrznych. 
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W raporcie uwzglCdniono równiec aródła hałasu zwi>zane z ruchem 
pojazdów. Hałas emitowany przez ruch pojazdów jest hałasem 
przerywanym o zmiennym poziomie w czasie. Czas jego emisji jest rocny 
w zalecnoWci od natCcenia ruchu. ŹrogC przejazdu kacdego aródła 
ruchomego zastosowano liniowe aródło dawiCku wykazuj>ce hałas na 
poziomie 100dB. Praca tylko w porze dnia przez max ok 1 h dziennie. 

 

W celu okreWlenia wartoWci poziomu dawiCku przenikaj>cego do 
Wrodowiska z terenu analizowanego obiektu wykonano obliczenia zasiCgu 
oddziaływania akustycznego (programem SON2). Wyniki obliczeM 
przedstawiono w formie graficznej w postaci izofon. 

Obliczenia równowacnego poziomu dawiCku dokonano przyjmuj>c 
rzeczywiste równowacne poziomy dawiCku A wynikaj>ce z emisji hałasu w 
okreWlonym czasie, przedstawione powycej, na poziomie 4,Ń m. 

 

LokalizacjC i charakterystykC aródeł hałasu, dane przyjCte do 
obliczeM, a takce graficzne przedstawienie wyników obliczeM dla pory 
dnia i pory nocy zawiera zał>cznik   do niniejszego raportu. 

 

Przeprowadzone obliczenia wykazały brak przekroczeM 
dopuszczalnego poziomu hałasu w stosunku do najblicszej zabudowy 
chronionej akustycznie.  

 

5.4 Gospodarka odpadami 

 

Oddziaływanie inwestycji na Wrodowisko w zakresie wytwarzania odpadów 
w fazie rozbudowy bCdzie zwi>zane z prowadzeniem prac budowlanych 

(ziemia z wykopów, gruz) oraz zagospodarowaniem terenu. Mog> powstać 
nastCpuj>ce odpadyŚ 
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Tab. 15Ś Rejestr odpadów na etapie budowy 
 

Kod 

odpadu 
Odpad 

Rodzaj odpadu zgodny z 

klasyfikacj> 
Szacunkowa 

iloWć 
odpadów  

150101 
Opakowania  dodatków do 
betonu 

Opakowania z papieru i 

tektury 
≈ 3,0 Mg 

150102 
Odpady folii i elementów 
z tworzywa sztucznego 

Opakowania z tworzyw 

sztucznych 

            

≈ 3,0 Mg 

170101 
Resztki sypkich i stałych 
materiałów budowlanych 

Odpady betonu oraz gruz 

betonowy z rozbiórek i 
remontów 

  ≈ ńŃ ,Ń Mg 

080112 
Opakowania po farbach, 

lakierach 

Odpady farb i lakierów 
inne nic wymienione w 
08 01 11 

    ≈ 2,5 Mg 

170407 
Małowymiarowe elementy 
stalowe i aluminiowe 

Mieszaniny metali 
  ≈ 2 ,0 Mg 

170504 Ziemia z wykopów 
Gleba i ziemia, w tym 

kamienie, inne nic 
wymienione w 17 05 03 

            

≈ 23Ń,Ń m3 

170802 
Materiały konstrukcyjne 
zawieraj>ce gips  

Materiały konstrukcyjne 
zawieraj>ce gips inne 
nic wymienione 
w 17 08 01 

    ≈ 3,Ń Mg 

200301 
Odpady socjalne 

pracowników 
Niesegregowane odpady 

komunalne 
    ≈ 3,0 Mg 

 

Wykonawca odpowiada za prawidłowe postCpowanie z odpadami na terenie 
budowy. Wykonawca, w rozumieniu przepisów ustawy o odpadach bCdzie 
wytwórc> odpadów. Źo jego obowi>zków bCdzie naleceć zagospodarowanie 
wszystkich odpadów powstaj>cych w fazie budowy. Wykonawca posiada 

aktualne umowy z odbiorcami odpadów. NalecyŚ 
 zgromadzenie powstaj>cych odpadów w sposób selektywny, prowadzić 

ich ewidencjC i przekazywać do wykorzystania lub unieszkodliwienia 
zgodnie z obowi>zuj>cymi przepisami prawa.  

 zapewnienie właWciwego postCpowania oraz przekazanie jednostce 
uprawnionej odpadów nieprzydatnych do zagospodarowania na miejscu 
budowy. 

 zapewnić właWciwe gospodarowanie odpadami wytwarzanymi w czasie 
budowy, w tym minimalizować ich iloWćś  

Odpady bCd> segregowane i magazynowane w wydzielonym miejscu placu 
budowy.    

 Plac powinien być utwardzony i zabezpieczony przed wpływem 
warunków atmosferycznych.  

 Odpady powinny być magazynowane w  oznakowanych, atestowanych  

pojemnikach (kontenerach), oddzielnie do kacdego odpadu. 



Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko: 

Budowa chlewni  207 DJP, hywa Woda  

56 

 

Prawa autorskie zastrzeione. Powielanie lub kopiowanie za zgodą autora 

 

 Odpady bCd> regularnie przekazywane firmom posiadaj>cym stosowne 
zezwolenie na zbieranie odpadów, odzysk czy unieszkodliwienie, na 
podstawie umowy. 

 Miejscem przeznaczonym do ostatecznego składowania odpadów których 
nie mocna poddać recyklingowi lub wykorzystaniu s> specjalne do 
tego przeznaczone budowle jakim s> składowiska odpadów.   

 

Żunkcjonowanie obiektu (prowadzenie hodowli) wi>ce siC z powstawaniem 
odpadów. Ponicej w tabeli przedstawiono  rodzaje  i klasyfikacjC 
odpadów wg obowi>zuj>cego katalogu odpadów (Rozporz>dzenie z dnia z 
dnia 9 grudnia 2Ńń4 r. w sprawie katalogu odpadów Dz.U. z 2014, poz 
1923), które mog> powstawać w trakcie prowadzenia hodowli. 
 

Tab.16 Rejestr odpadów powstaj>cych w trakcie eksploatacji 
 

Lp. 
Kod 

odpadu  
Rodzaj odpadu zgodny z klasyfikacj> IloWć 

Mg/rok 

1 150101 Opakowania z papieru i tektury ≈ń,5  
2 150102 Opakowania z tworzyw sztucznych ≈2,Ń  
3 200301 Niesegregowane odpady komunalne ≈2,Ń  
5 180201 

180206 

180208 

180205* 

180207*  

Odpady weterynaryjne 

≈Ń,5 

5 160213* Lampy jarzeniowe ≈ 2Ń sztuk 
*Odpady niebezpieczne 

 

 W przypadku upadku zwierzCcia właWciciel niezwłocznie  powiadamia 
Zakład Utylizacyjny telefonicznie,  który ma obowi>zek odebrać 
zwłoki nie dłucej nic w ci>gu 24 godzin od upadku.  Do tego czasu 
zwierzCta padłe przechowywane bCd> w wydzielonym, oznakowanym 
(ODPADY KAT II – PRZEZNACZONE DO UTYLIZACJI) pomieszczeniu na 

terenie gospodarstwa, ocienionym i  zabezpieczonym przed dostCpem 
zwierz>t i osób postronnych. ZwierzCta padłe nalecy  włocyć do 
worka foliowego i przesypać wapnem. Na okolicznoWć odbioru 
odbiorca wystawia KartC odbioru odpadów (HŹI).Po odbiorze 
pomieszczenie nalecy sprz>tn>ć.  Pomieszczenie nie wymaga 

chłodzenia i dezynfekcji.  Pomieszczenie bCdzie wydzielone chlewni 
i bCdzie zamykane na klucz. Powycszy sposób postCpowania jest 
zgodny z Rozporz>dzeniem  Parlamentu źuropejskiego i Rady (Wź) nr 
ńŃ69/2ŃŃ9 z dnia 2ń paadziernika 2ŃŃ9 r. okreWlaj>ce przepisy 
sanitarne dotycz>ce produktów ubocznych pochodzenia zwierzCcego, 
nieprzeznaczonych do spocycia przez ludzi 

 Na terenie gospodarstwa zostanie wydzielony utwardzony plac, na 

którym ustawiany bCdzie pojemnik na odpady komunalne (ń m3). 
Niesegregowane odpady komunalne, opakowania z tworzyw sztucznych i 
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papieru nie s> segregowane tylko gromadzone  w pojemniku. 
PostCpowanie z odpadami Komunalnymi bCdzie zgodnie z zasadami na 
terenie Gminy Jeleniewo. 

 Lampy jarzeniowe przekazywane bCd> zgodnie z aktualnymi przepisami 
w miejscu zakupu nowych (Hurtownia elektryczna, sklep).    

 Sposób postCpowania z odpadami weterynaryjnymi reguluje 
Rozporz>dzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie 
szczegółowego sposobu  postCpowania z odpadami weterynaryjnymi 
(Dz. U. z 2010 r., nr. 198, poz. 1318). Zgodnie z tym 

rozporz>dzeniem odpady powstałe w wyniku Wwiadczenia usług 
medycznych lub weterynaryjnych na wezwanie (w gospodarstwie) 

powinny być bezzwłocznie umieszczone w jednorazowych szczelnych 
opakowaniach  dostarczone do odpowiednio przystosowanych do tego 

celu pomieszczeM spełniaj>cych wymagania w zakresie magazynowania 
takich odpadów (pomieszczenia wydzielone w Lecznicach 
Weterynaryjnych). Lekarz Weterynarii wykonuj>ce niezbCdne 
czynnoWci na terenie chlewni bCd>ce aródłem odpadów zabierze ze 
sob> odpady do jednorazowego pojemnika i przekace do utylizacji na 
podstawie umowy, do podmiotu posiadaj>cego stosowne uprawnienia.  

 

5.5 Vrodowisko gruntowo-wodne 
 

żmina Jeleniewo połocona jest w północno – wschodniej czCWci kraju, w 
dorzeczu Niemna – Szeszupy i jej dopływów, oraz Czarnej HaMczy.   
 

W miejscu realizacji inwestycji ani w jej pobliżu  nie występują 
obszary wodno - błotne i inne obszary o płytkim zaleganiu wód 
podziemnych. 

 

W fazie  realizacji przedsiCwziCcia moce  wyst>pić przejWciowa 
zmiana ukształtowania terenu, zwi>zana z wykonywaniem wykopów pod 
posadowienie budynków tuczarni wraz ze zbiornikami na gnojowicC.  
Wi>zać siC to moce z przejWciow> zmian> kierunku spływu wód 
podskórnych oraz opadowych. 
Negatywne oddziaływanie na Wrodowisko gruntowo-wodne w trakcie  

budowy bCdzie eliminowane poprzez właWciwe prowadzenie prac 
budowlanych, zastosowanie nowoczesnych technologii i sprzCtu 
budowlanego bezawaryjnego (niepowoduj>cego wycieków paliwa i oleju do 
gruntu). 

 

Realizacja przedsiCwziCcia nie bCdzie wi>zała siC z koniecznoWci> 
usuwania drzew i krzewów.  
 

Nie przewiduje siC równiec niwelacji terenu maj>cej wpływ na zmianC 
stosunków wodnych  na analizowanym terenie.  
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Z uwagi na powycsze realizacja przedsiCwziCcia polegaj>ca na budowie  
budynku   chlewni z kanałami podrusztowymi,  zbiornika na gnojowicC   
wraz z obiektami towarzysz>cymi nie bCdzie miała wpływu naŚ 

- zakłócenie stosunków gruntowo-wodnych, 
- stan wód powierzchniowych, 
- stan zieleni i zadrzewieM. 

 

 Odprowadzenie wód z odwodnieM wykopów 
 

Wody gruntowe na terenie planowanej inwestycji s> na  poziomie ń,8 m  
do 2,0 m. W razie potrzeby Woda z wykopów odprowadzana bCdzie z 
pomoc> igłofiltrów a nastCpnie do odstojników, gdzie usuniCte zostan> 
wszelkie zawiesiny. NastCpnie beczkowozem bCdzie przewocona na 
oczyszczalnie Wcieków, lub promieniWcie rozprowadzona po działce 
inwestora.  

 

Tab. 17Ś Posadowienie zbiorników 
 

Lp. Budynek żłCbokoWć posadowienia 
1. zbiornika na gnojowicC  

(podrusztowe kanały pod chlewni> 
 

Do 1,0 m 

2.  Zbiornik zewnCtrzny na gnojowicC Do 1,5 m 

 

 

Odwodnienia wykopów głównie polegaj>  na  wywołaniu depresji 
zwierciadła wody gruntowej do okreWlonej głCbokoWci i utrzymaniu  
tego zwierciadła na czas wykonywania robót.  Jednakce właWciwe 
wykonanie odwodnienia na terenach zurbanizowanych  wi>ce siC  nie 
tylko z obniceniem zwierciadła wody do wymaganego poziomu w sposób 
bezpieczny dla samej wznoszonej konstrukcji, ale równiec  
zminimalizowaniem  negatywnego wpływu prac odwadniaj>cych na szeroko 
pojCte otoczenie inwestycji. 
 

W omawianej technologii tylko na niewielkim obszarze wymagane bCdzie 
obnicenie poziomu wód gruntowych. Planowane odwodnienie  nie bCdzie 
miało negatywnego wpływu na okoliczne tereny gdyc działki s>siednie 
to grunty rolne  i ł>ki oraz zabudowa zagrodowa.   
 

 Wody opadowe i roztopowe 

- wody opadowe i roztopowe zostan> promieniWcie rozprowadzone 
bezpoWrednio do ziemi po działce inwestora. 

- wody opadowe z dachu odprowadzane bCd>  przez system rynien do 
rur spustowych po przez lej spustowy do cygacza na betonow>  
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opaskC (szer. 5Ń cm ) przy budynku z opaski na własne tereny 
zielone nie utwardzone wokół budynku. 

- Według danych Instytutu Zaopatrzenia  w WodC i Budownictwa 

Politechniki Warszawskiej wody te charakteryzuj> siC 
nastCpuj>cymi parametramiŚ 

÷ zawiesina ogólna             - 29,0 mg/m3 
÷ wskaanik BZT5                - 9,0 O2/dm3 
÷ wskaanik ChZT                - 37,0 mg O2/dm3 

i traktowane s> umownie jako czyste, nie wymagaj>ce oczyszczania. W 
zwi>zku z tym nie ma potrzeby budowy dodatkowych urz>dzeM do ich 
oczyszczania. 

 

IloWć wód opadowych obliczono według ponicszego wzoru Ś 
 

Q = Ż x Ψ x q  Q = 63,45 l/s 
gdzie :  

Q - iloWć odprowadzanych wód/Wcieków opadowych [l/s] 
F - powierzchnia zlewni [m2]  

Ψ –współczynnik spływu powierzchniowego w zalecnoWci o rodzaju 
powierzchni odwadnianej nalecy przyj>ćŚ Źla dachów o nachyleniu 
powycej ń5° Ψ=ń, dla powierzchni utwardzonej Ψ=Ń,9 
q – natCcenie deszczu miarodajnego ń5Ń l/s ha 
 

teren utwardzony – 900m2 
Q =  0,09 ha x 0,9 x 150 l/s ha  

Q =  12,15 l/s 

dach 3800,0m2 

 

Q =  0,38 ha x 0,9 x 150 l/s ha  

Q =  51,3 l/s 

 

Maj>c powycsze na uwadze, uwzglCdniaj>c sposób odprowadzania 
przedmiotowych wód, Inwestor nie jest zobowi>zany do uzyskania 
stosownego pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ich do ziemi w 

myWl przepisów Ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne Dz.U. 2015 
poz. 469) ani do ich oczyszczenia zgodnie z Rozporz>dzenie Ministra 
Vrodowiska  r. z dnia ń8 listopada 2Ńń4 w sprawie  warunków, jakie 
nalecy spełnić przy wprowadzaniu Wcieków do wód lub do ziemi oraz w 
sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla Wrodowiska wodnego 

(DZ.U. z 2014  poz. 1800). Ograniczona do niezbCdnego minimum 
powierzchnia utwardzona oraz minimalny ruch samochodów na terenie 
gospodarstwa rolnego sprawia, ce budowany obiekt nie bCdzie stwarzał 
zagrocenia dla wód glebowych, gruntowych i podziemnych.  
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 Pobór wody 
 

Pobór wody z projektowanego przył>cza gminnej  sieci wodoci>gowej. 
Przy analizowaniu zapotrzebowania gospodarstwa rolnego Inwestora na 

wodC nalecy uwzglCdnić wykorzystanie wody na nastCpuj>ce celeŚ  
− pojenie inwentarza i przygotowanie paszy  
− mycie urz>dzeM i okresowe zmywanie pomieszczeM  
− socjalno-sanitarne. 

 

Tab. 18 PrzeciCtne normy zucycia wody w fermach i obiektach 
inwentarskich 

ZwierzCta 
Jednostka 

odniesienia 

(j.o.) 

PrzeciCtne normy zucycia wody 
Obiekty inwentarskie 

przemysłowe dm3/j.o. x 
dobC 

m3/miesi>c 

ProsiCta do 4 
miesiCcy ń zwierzC 15 0,45 

Maciory z 

przychówkiem ń zwierzC 50 1,5 

 

Tab. 19 PrzeciCtne normy zucycia wody przez pracowników obsługi 
gospodarstwa rolnego 

 

Rodzaj zakładu Jednostka odniesienia 

(j.o.) 

PrzeciCtne normy zucycia wody 
dm3/j.o. x dobC m3/miesi>c 

Zakłady pracy w 
których wymagane 
jest stosowanie 

natrysków 
1 zatrudniony  60 1,5 

 

 

Tab.20 Zapotrzebowanie wody 

 

Cele 
Jednostka odniesienia 

(j.o.) 

PrzeciCtne normy zucycia wody 
dm3/j.o. x dobC m3/miesi>c 

ZwierzCta  

365 loch z 

przychówkiem 18250 547,5 

35 loch 1750 52,5 

26ŃŃ prosi>t 39000 1170 

4 knury 140,0 4,0 

Pracownicy 2 pracowników 120,0 3,0 

Suma 59260 1777 
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Zapotrzebowanie wody do: 

- pojenia inwentarza i przygotowanie paszy  

− mycia urz>dzeM i okresowe zmywanie pomieszczeM  
− na cele socjalno-sanitarne. 

wynosi 59260 dm3/dobC, co daje 2469,2 dm3/godzinC to jest ≈ 2,47 
m3/godzinC.  
 

 Odprowadzanie Wcieków 
 

W procesach hodowlanych żospodarstwa wyst>pi>  w niewielkiej iloWci 
Wcieki sanitarne: 
 

Tab.21 IloWć Wcieków sanitarnych 
 

 

`ródło powstawania Wcieków 
Norma 

iloWci 
[ m3 ] 

IloWć 
dobowa 

[ m3/d ] 

IloWć 
roczna 

[ m3/rok ] 

Wcieki sanitarne(pracownicy) 0,027 0,054 19,71 

Vrednia dobowa iloWć Wcieków  0,054  

Roczna iloWć Wcieków   19,71 

 

Na podstawie dostCpnej literatury, mocna przyj>ć, ce parametry tych 
Wcieków pozostan> na poziomie: 
 

Tab.22 Parametry Wcieków sanitarnych 
 

Rodzaj odpływu Substancje 

rozpuszczalne[mg/l 

Zawiesina 

ogólna [mg/l] 
BZT5 

[mgO2/l] 

ChZT 

[mgO2/l] 

Vcieki 
sanitarne  

290-350 320-400 230-360 470-650 

 

Vcieków sanitarnych z pomieszczenia socjalnego chlewni nie nalecy 
odprowadzać do zbiorników na gnojowicC czy tec gnojówkC. 
 

Do gromadzenia Wcieków socjalno-bytowych zaprojektowano szczelny 

zbiornik bezodpływowy o poj. do 9,5 m3, odprowadzanie za pomoc>  za 
pomoc> rur PCW ł>czonych na uszczelki gumowe. W zwi>zku z powycszym 
pojemnoWć zbiornika na Wcieki wystarczy na około 36 dni ucytkowania.  
Vcieki regularnie przewocone bCd> beczkowozem na poblisk> 
oczyszczalniC Wcieków. IloWć i rodzaj Wcieków przeznaczonych do 
wywiezienia na oczyszczalniC Wcieków nie bCdzie miał istotnego 
znaczenia w bilansie gospodarki Wciekowej obiektu oczyszczalni i nie 
wpłynie na pracC jej urz>dzeM. 
 

Planowana inwestycja nie bCdzie aródłem Wcieków przemysłowych.  
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5.6 Organizacja placu budowy 

 

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje siC, co najmniej w zakresieŚ  
 ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych  

 wykonania dróg, wyjWć i przejWć dla pieszych  
 doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody, zwanych dalej 

ąmediamią, oraz odprowadzania lub utylizacji Wcieków  
 urz>dzenia pomieszczeM higieniczno-sanitarnych i socjalnych; 
 zapewnienia oWwietlenia naturalnego i sztucznegoś  
 urz>dzenia składowisk materiałów i wyrobów.  
 Urz>dzenie miejsca postoju i tankowania maszyn budowlanych  

 

Za zgodne z przepisami zagospodarowanie terenu odpowiada wykonawca.  

Teren budowy lub robót powinien być, w miarC potrzeby, ogrodzony. 
Ogrodzenie powinno być wykonane tak, aby nie stwarzało zagrocenia dla 
ludzi. WysokoWć ogrodzenia powinna wynosić co najmniej ń,5Ń m.  
Na placu  budowy  nalecy szczególn> uwagC zwracać na składowanie 
podrCcznych zapasów paliwa, tankowanie maszyn budowlanych oraz sposób 
prowadzenia napraw awaryjnych maszyn i pojazdów. Podczas tych 

czynnoWci mog> wystCpować wycieki paliwa, olejów i innych płynów 
eksploatacyjnych, które mog> zanieczyWcić wodC i glebC.  Wydzielony 
plac  do postoju i tankowania maszyn budowlanych powinien miećŚ 
utwardzon> powierzchniC wyWcielon>  matami izolacyjnymi 

zabezpieczaj>cymi powierzchniC ziemi i wody gruntowe.  Plac budowy 
wyposacony zostanie w Wrodki słuc>ce  do neutralizacji rozlanych 
substancji ropopochodnych. W przypadku wyst>pienia wycieku awaryjnego 
lub niekontrolowanego wycieku podczas tankowania maszyn skacony 
obszar nalecy oczyWcić za pomoc> sorbentów, a zebrane 
zanieczyszczenia przekazać do utylizacji.    
Zaplecze budowy wyposacone bCdzie w kontener socjalny (spocycie 
posiłków, ochrona przed deszczem) do kontenera zostanie doprowadzony 
pr>d, woda przywocona bCdzie w  kanistrach.   Na terenie budowy 

zostan> urz>dzone sanitariaty. Planuje siC posadowienie sanitariatów 
przenoWnych TOITOI. Zaplecze socjalne nie spowoduje zagrocenia 
Wrodowiska gruntowo wodnego.  
Na ternie budowy nie planuje  siC składowania materiałów budowlanych. 
Wszystkie bCd> dowarzone na biec>co.  
 

Odpady bCd> segregowane i składowane w wydzielonym miejscu palcu 
budowy. Wydzielony plac powinien być utwardzony i zabezpieczony przed 
wpływem warunków atmosferycznych.  Odpady bCd> regularnie odbierane 
przez odpowiedzialne podmioty. Odpady niebezpieczne jakie mog> 
powstać na ternie budowy ( (lampy fluorescencyjne,  odpady 
zawieraj>ce rtCć, zucyte urz>dzenia, opakowania po farbach i 
lakierach) – segregować i oddzielać od opadów obojCtnych składować w 
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szczelnych pojemnikach. Miejsce składowania odpadów powinno być 
oznakowane.   Wykonawca odpowiada za prawidłowe postCpowanie z 
odpadami na terenie budowy.  

 

Vrodowisko gruntowo-wodne 
Na terenie budowy bCd> miały miejsce bezpoWrednie mechaniczne 
przekształcenia Wrodowiska gruntowo-wodnego, powierzchni terenu, 

gleby. Rozbudowa przyczyni siC doŚ 
 czasowego zajCcia  terenu pod zaplecza budowy i dojazdyś 
 wzmoconego ruchu ciCckiego sprzCtu budowlanego, 
 wzrostu ruchu na odcinkach ulic, na których zostan> wyznaczone 

czasowe objazdy. 

Zanieczyszczenie wód i gleb w czasie wykonywania robót ziemnych moce 
nast>pić głównie w wynikuŚ 
 wycieku substancji z niewłaWciwie ulokowanych i zabezpieczonych 

zbiorników oraz ale konserwowanych lub wadliwie stosowanych 
maszyn, urz>dzeM i samochodówś 

 przenikania szkodliwych substancji do gleb, wód powierzchniowych i 
podziemnych na skutek 

 niewłaWciwego składowania materiałów budowlanych lub podczas 
wykonywania robótś  

 takce na skutek pozostawienia lub zakopania w gruncie materiałów 
niebezpiecznych lub opakowaM. S> to sytuacje awaryjne, które przy 
odpowiednim nadzorze oraz dbałoWci i porz>dku na placu budowy nie 
powinny mieć miejsca. 

 

 

Niektóre uci>cliwoWci i niekorzystne oddziaływania inwestycji w fazie 
budowy mog> być ograniczone a ich charakter w wiCkszoWci bCdzie 
tymczasowy. Uwarunkowane jest to odpowiednim prowadzeniem robót. 
Roboty budowlane, aby spełniać wymagania zwi>zane z ochron> 
Wrodowiska, powinny być poprzedzone szczegółowym planem i 
harmonogramem robót uwzglCdniaj>cym zabezpieczenia, w którym zapewni 
siCŚ 
 odpowiedni> organizacjC placu budowy z zapleczem socjalnym, aby na 

skutek braku porz>dku, niewłaWciwego zabezpieczenia zbiorników, 
materiałów, maszyn, urz>dzeM i samochodów przed awariami nie 
doszło do skaceM, zanieczyszczeM i zniszczeM w Wrodowisku; 

 sprawny sprzCt i Wrodki transportu, przy czym wacna jest tutaj 
zarówno jakoWć sprzCtu, jego prawidłowa eksploatacja i 
konserwacja, jak i dodatkowe wyposacenie w urz>dzenia 
zmniejszaj>ce niekorzystne oddziaływanie na Wrodowiskoś 

  stały nadzór nad wykonawcami robót i ich pracownikami. 
Prace budowlane powinny być prowadzone przez pojazdy sprawne 
technicznie (bez wycieków paliwa), które po zakoMczeniu pracy lub w 
przypadku awarii nalecy odprowadzić na miejsce postoju o szczelnej 
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nawierzchni uniemocliwiaj>cej przedostawanie siC zanieczyszczeM 
ropopochodnych do Wrodowiska gruntowo-wodnego. 
W całym cyklu organizacji budowy, nalecy zwrócić uwagC na właWciwy 
transport materiałów i odpowiednie ich magazynowanie. W przypadkach 
sytuacji awaryjnych na terenie budowy nalecy postCpować WciWle 
zgodnie z odpowiednimi zarz>dzeniami i instrukcjami. 
 

Odpady 

Wszystkie odpady powstaj>ce na etapie budowy  powinny być wstCpnie 
segregowane i magazynowane na terenie a nastCpnie przekazane do 
wtórnego wykorzystania sprzedacy – surowce wtórne) lub 
specjalistycznym firmom zajmuj>cym siC unieszkodliwianiem odpadów. 
Odpady powinny być składowane w wyznaczonym miejscu. Miejsce 
składowania odpadów powinno być izolowane od Wrodowiska.  
Za odzysk i unieszkodliwianie odpadów powstaj>cych w fazie budowy 

przedsiCwziCcia bCdzie odpowiedzialny wykonawca. Wykonawca, w 
rozumieniu przepisów ustawy o odpadach bCdzie wytwórc> odpadów. Źo 
jego obowi>zków bCdzie naleceć zagospodarowanie wszystkich odpadów 
powstaj>cych w fazie budowy. NalecyŚ 
 zgromadzenie powstaj>cych odpadów w sposób selektywny, 
 zapewnienie właWciwego postCpowania oraz przekazanie jednostce 

uprawnionej odpadów nieprzydatnych do zagospodarowania na miejscu 
budowy. 

 zapewnić właWciwe gospodarowanie odpadami wytwarzanymi w czasie 
budowy, w tym minimalizować ich iloWćś  

 odpady nalecy gromadzić selektywnie, prowadzić ich ewidencjC i 
przekazywać do wykorzystania lub unieszkodliwia zgodnie z 
obowi>zuj>cymi przepisamiś 

  na placach budowy nalecy szczególn> uwagC zwracać na składowanie 
podrCcznych zapasów paliwa, tankowanie maszyn budowlanych oraz 
sposób prowadzenia napraw awaryjnych maszyn i pojazdówś 

  miejsca ewentualnego magazynowania substancji niebezpiecznych 

nalecy izolować od gleby i wód podziemnych w celu unikniCcia 
mocliwoWci zanieczyszczenia. 

W celu zabezpieczenia Wrodowiska  wodno - gruntowego nalecyŚ 
 Zaopatrzenie pojazdów i maszyn budowlanych w paliwa i płyny 

eksploatacyjne prowadzić wył>cznie na szczelnej, utwardzonej 
nawierzchni w obrCbie wyznaczonych placów postojowychś miejsca 
zaopatrzenia w paliwa wyposacyć w odpowiednia iloWć materiałów i 
Wrodków pochłaniaj>cych produkty ropopochodne. 

 Transport samochodowy na terenie budowy prowadzić po tymczasowo 
wykonanych utwardzonych drogach. 

 Place postojowe dla maszyn i Wrodków transportu lokalizować na 
szczelnej, utwardzonej nawierzchni (maty uszczelniaj>ce) 

 Plac budowy oraz plac postoju maszyn, pojazdów i miejsca 
tankowania paliwa wyposacyć w odpowiedni> iloWć materiałów i 
Wrodków pochłaniaj>cych produkty ropopochodne. 
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 Niekontrolowane wycieki substancji niebezpiecznych dla Wrodowiska 
gruntowo - wodnego niezwłocznie neutralizować. 
 

 

6.0  OPIS ANALIZOWANYCH WARIANTÓW 
 

OPIS ANALIZOWANYCH WARIANTÓW  w tym wariantuŚ 

 polegaj>cego na niepodejmowaniu przedsiCwziCcia,  
 i najkorzystniejszego dla Wrodowiska 

wraz z uzasadnieniem ich wyboru 

Przeobracenia technologiczne w produkcji trzody chlewnej w ostatnich 
dziesiCcioleciach obserwowane w źuropie a takce i w Polsce s> 
determinowane nastCpuj>cymi czynnikamiŚ 
 koniecznoWci> pokrycia wzrastaj>cego zapotrzebowania na cywnoWć w 

Wwiecie, 
 jakoWci> i bezpieczeMstwem cywnoWci, 
 dobrostanem zwierz>t, 
 ochron> Wrodowiska, 
 efektywnoWci> ekonomiczn>. 

 

Cechami współczesnej produkcji trzody chlewnej jest intensyfikacja i 
specjalizacja produkcji. 

Te dwa czynniki charakteryzuj>ce współczesn> produkcjC trzody 
chlewnej z jednej strony prowadz> niew>tpliwie do wzrostu wydajnoWci 
pracy, wydajnoWci zwierz>t a przez to przyczyniaj> siC do wycszej 
efektywnoWci ekonomicznej produkcji , z drugiej jednak wzbudzaj> ducy 
opór konsumentów ze wzglCdu na powacne problemy ekologiczne 
powstaj>ce wokół tych ferm a takce problemy zwi>zane z dobrostanem 
zwierz>t i bezpieczeMstwem cywnoWci.  
 

Planowane przedsiCwziCcie ma ograniczone mocliwoWci przedstawienia 
wariantów zastosowanych rozwi>zaM technologicznych.  Zgodnie z 

obowi>zuj>cym stanem prawnym zastosowane rozwi>zania stanowi> warunek 
konieczny realizacji inwestycji. PrzyjCte rozwi>zania zgodne s> z 
obowi>zuj>cymi wymogami i stanowi> wariant najkorzystniejszy dla 

Wrodowiska 

W pracach przygotowawczo/koncepcyjnych rozwacanoŚ 
 wariant zerowy (A) polegaj>cy na zaniechaniu inwestycji, który 

wi>załby siC z ograniczeniem mocliwoWci rozwoju żospodarstwa.  
 wariant polegaj>cy na budowie nowej chlewni (B) „Budowa  chlewni   

o obsadzie do  207 ŹJP oraz  2 zewnCtrznych  zbiorników na 
gnojowicC  
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 Wariant alternatywny NP. „Budowa budynku chlewni o obsadzie do 
207 ŹJP, stanowiska dla loch z przychówkiem na głCbokiej Wciółce 
oraz ń zewnCtrznego zbiornika na gnojowicC” 

Po dokonaniu analizy warunków Wrodowiskowych oraz po analizie 

wariantu  zerowego Ze względów ekonomiczno – Wrodowiskowych 
zdecydowano się na wariant B. 

Realizacja tego wariantu zapewni mocliwoWć rozwoju gospodarstwa 
hodowlanego z jednoczesnym spełnieniem wymogów higieniczno – 
sanitarnych hodowli trzody i ograniczeniem  wpływu produkowanych w 
żospodarstwie  nawozów naturalnych na Wrodowisko. Ruszty te ze 
wzglCdu na optymalnie dobrane szerokoWci beleczek i szczelin oraz 
kształt beleczek pozwalaj> na bardzo łatwe przenikanie odchodów i 
utrzymanie kojców i zwierz>t w czystoWci . Ponadto podłogi rusztowe 
umocliwiaj> skuteczn> dezynfekcjC, zapewniaj>c wysoki standard 
higieniczny i ograniczaj>c w ten sposób mocliwoWć szerzenia siC 
chorób zakaanych i inwazyjnych. Ruszty poprzez właWciwe zaokr>glenia 
krawCdzi, zabezpieczenia przeciwWlizgowe ograniczaj> urazowoWć u 
zwierz>t, a ucyte materiały (plastik, metal powlekany plastikiem, 
włókno szklane) s> wytrzymałe i termoizolacyjne nie powoduj>c 
wychłodzenia organizmu. Przewidziano: 

 ograniczenie emisji amoniaku oraz pylenia dziCki zastosowaniu 
podłoca szczelinowego, 

 magazynowanie gnojowicy w szczelnych kanałach gnojowicowych, bez 
koniecznoWci budowy dodatkowego zewnCtrznego zbiornika, 

 system wentylacji grawitacyjnej, 

 zastosowany system cywienia umocliwi podanie zbilansowanej 
paszy, co pozwala na maksymalne wykorzystanie białka, a co za 
tym idzie zmniejszenie emisji amoniaku, 

Tego typu rozwi>zanie  dopuszcza analiza oddziaływania obiektów na 
Wrodowisko, która wykazała brak negatywnych oddziaływaM, tym samym 
potwierdza zasadnoWć podjCtej decyzji przez Inwestora o miejscu 
lokalizacji budynku inwentarskiego. Wybrany przez Inwestora wariant 

nie bCdzie posiadał negatywnego oddziaływania na Wrodowisko, w 
szczególnoWci na ludzi, zwierzCta, roWliny, powierzchniC ziemi, wodC, 
powietrze, klimat, dobra materialne, dobra kultury, krajobraz i inne. 

Nie zajdzie równiec jakiekolwiek  negatywne wzajemne oddziaływanie 
pomiCdzy tymi elementami. Planowane przedsiCwziCcie zamknie siC w 
granicach  działek stanowi>cych własnoWć Inwestora. 
 

Wpływ na Wrodowisko, opisany w Raporcie, dotyczy tylko jednego 

wariantu  zaproponowanego  przez Inwestora  –  technologii tuczu  

metodą  bezWciółkową. Tego typu wariant realizacji przedsięwzięcia 
jest powszechnie stosowany i wiące się on z wytwarzaniem gnojowicy, 
którą nalecy w sposób właWciwy zagospodarować. 
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Racjonalnym wariantem alternatywnym dla proponowanego przez 

wnioskodawcC mógłby być tec wariant budowy chlewni   w technologii 
głCbokiej Wciółki. Oceniaj>c stosowane systemy podłóg, nalecy 
stwierdzić, ce głCboka Wciółka,  dla tuczników jest korzystnym 
rozwi>zaniem ze wzglCdu na dobrostan zwierz>t. Ten system zaspakaja 
wszystkie potrzeby behawioralne WwiM, oraz ogranicza lub nawet 
całkowicie eliminuje schorzenia koMczyn tak czCsto obserwowane w 
systemach bezWciołowych. Negatywn> stron> tego sytemu jest znacznie 
wycsza emisja amoniaku i dwutlenku azotu w porównaniu do podłóg 
całkowicie rusztowych. W systemie chowu na głCbokiej Wciółce ucywa 
siC  bardzo duco słomy, a ponadto nie wszystkie pola mog> być 
nawocone obornikiem (np. ł>ki nie). Dodatkowo wariant ten jest 

bardziej niekorzystny dla Wrodowiska ze wzglCdu naŚ 
 wiCksze zapylenie wynikaj>ce z zastosowania systemu Wciółkowego, 
 magazynowanie odorów w zakurzonych powierzchniach powstaj>cych w 

wyniku ducego zapylenia, 
 mocliwoWć zwiCkszenia liczby upadków ze wzglCdu na choroby 

układu oddechowego na skutek wiCkszego zapylenia i stCcenia 
gazów, 

 magazynowanie obornika na pycie zwiCksza emisjC zanieczyszczeM 
do powietrza. 

Ze wzglCdu na wybór przez Inwestora konkretnego wariantu (hodowla 

trzody  w technologii bezWciółkowej) okreWlenia przewidywanego 
oddziaływania na Wrodowisko dokonano tylko dla  
 

 

Jednego wariantu.  Wybrany wariant jest korzystny dla Wrodowiska. 
Przewidywane oddziaływanie okreWlono w kolejnych rozdziałach raportu. 
W przypadku projektowanego  obiektu,  nie wyst>pi zjawisko  tzw. 
Powacnej  awarii  przemysłowej. Nie  bCdzie tec miało  miejsce  
transgranicznego  oddziaływania na Wrodowisko 
Opis i analizC skutecznoWci proponowanych sposobów zminimalizowania 
ujemnego wpływu na Wrodowisko i zdrowie ludzi wynikaj>cych z 
aktualnego stanu wiedzy zawarto w Rozdziale 6. 

 

Zgodnie z Dokumentem Referencyjnym o Najlepszych Dostępnych 
Technikach dla Intensywnego Chowu Drobiu i Vwiń Obecnie stosowane 
systemy utrzymania   „kojce lub zagrody z całkowicie zarusztowaną 
podłogą, i z zagłębionym, głębokim kanałem  zbierającym  jest system 
referencyjnym utrzymania zarówno loch proWnych, wyproszonych jak i 
warchlaków. 
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 Oddziaływanie na Wrodowisko analizowanych wariantów w fazie 
realizacji 

W przypadku wariantu inwestorskiego jak i wariantu alternatywnego 

zakres prac budowlanych oraz ich sposób wykonania bCdzie zblicony. 
Ponicej opisano oddziaływanie na Wrodowisko w trakcie realizacji 
przedsiCwziCcia. 
 

Wpływ na istniej>ce zagospodarowanie terenu, przekształcenie 
powierzchni terenu, zmiany krajobrazowe 

Teren inwestycyjny nie znajduje siC na obszarze Natura 2ŃŃŃ. Na 
terenie działki oraz w zasiCgu znacz>cego oddziaływania 
przedsiCwziCcia (teren realizacji przedsiCwziCcia) brak jest obiektów 
przyrodniczych czy kulturowych prawem chronionych, które mogłyby ulec 
zniszczeniu. Nie przewiduje siC wycinania drzew znajduj>cych siC na 
terenie działki, poniewac nie lec> one na obszarze planowanej 
inwestycji. 

Wpływ na wody powierzchniowe i podziemne 
Przy realizacji przedsiCwziCcia, prace budowlane nalecy prowadzić ze 
szczególn> ostrocnoWci> tak, aby wykluczyć zanieczyszczenia gruntu 
np. z powodu wycieków paliwa o olejów ze stosowanych maszyn i 
urz>dzeM. Źo prac budowlanych nie mocna stosować sprzCtu budowlanego 
w złym stanie technicznym, z którego nastCpuj> ubytki płynów. 
źmisja odpadów 
Odpady powstałe w trakcie budowy bCd> w pierwszej kolejnoWci 
bezpoWrednio z placu budowy wywocone do odzysku lub 
unieszkodliwiania. Ewentualne czasowe magazynowanie powinno odbywać 
siC na terenie utwardzonym. Oleje, smary i inne substancje 
niebezpieczne powinny być przechowywane w szczelnych i opisanych 
pojemnikach. Rodzaje, iloWci oraz sposób postCpowania z odpadami na 
etapie realizacji zostały opisane w dalszych rozdziałach Karty. 
 

Wpływ na klimat akustyczny 
W czasie budowy znacz>cymi aródłami hałasu bCd> maszyny budowlane. 
Na etapie realizacji inwestycji nalecy zastosować nastCpuj>ce Wrodki 
organizacyjno – techniczne ograniczaj>ce hałasŚ 

 prace budowlane z wykorzystaniem ciCckiego sprzCtu budowlanego 
prowadzić wył>cznie w porze dziennej, 

 stosować maszyny i urz>dzenia w dobrym stanie technicznym, 
 eliminowanie pracy maszyn i urz>dzeM na biegu jałowym. 

Wpływ emisji gazów i pyłów do powietrza 
Wykonywanie robót ziemnych takich jak: niwelacja terenu, wykopy pod 
fundamenty, wykopy pod sieci infrastruktury technicznej wi>ce siC np. 
z zapyleniem powietrza. 

źksploatacja ciCckiego sprzCtu budowlanego i montacowego napCdzanego 
silnikami spalinowymi spowoduje minimaln> emisjC do powietrza. 
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Oddziaływanie transgraniczne 
Z uwagi na połocenie przedsiCwziCcia w stosunku do granicy paMstwa 
oraz mocliwy zasiCg znacz>cego oddziaływania przedsiCwziCcia w fazie 
eksploatacji (ograniczaj>cy siC jedynie do terenu działki Inwestora) 
stwierdza siC brak oddziaływania transgranicznego. 
Oddziaływanie na zabytki chronione na podstawie przepisów o ochronie 
zabytków i opiece nad zabytkami 
Na terenie inwestycji ani tec w jej bezpoWrednim s>siedztwie nie 
znajduj> siC obiekty wpisane do rejestru zabytków objCte Wcisł> 
ochron> konserwatorsk> na podstawie przepisów ustawy o ochronie dóbr 
kultury. Brak jest obiektów wpisanych do ewidencji zabytków – 
obiektów i obszarów zabytkowych. W zwi>zku z powycszym stwierdza siC, 
ic w fazie budowy przedsiCwziCcia nie bCdzie nastCpował wpływ na 
zabytki chronione na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece 
nad zabytkami. 

 

 Oddziaływanie na Wrodowisko analizowanych wariantów w czasie 
eksploatacji 

Projektowane przedsiCwziCcie bCdzie oddziaływało na Wrodowisko 
głównie w zakresie emisji do powietrza, hałasu oraz wytworzonych 
odpadów.We wszystkich tych komponentach Wrodowiskowych nie 
stwierdzono ponadnormatywnego wpływu przedsiCwziCcia, dlatego tec nie 
bCdzie równiec zachodziło oddziaływanie na zdrowie i cycie ludzi. W 
celu okreWlenia wpływu inwestycji na ludzi nalecy dokonać oceny 
ryzyka zawodowego osób pracuj>cych przy obsłudze inwestycji. 
 

 Oddziaływanie na Wrodowisko analizowanych wariantów w fazie 
likwidacji 

Prace likwidacyjne obiektów kubaturowych oraz urz>dzeM infrastruktury 
technicznej winny być realizowane po opracowaniu harmonogramu 
likwidacyjnego. Zasada nadrzCdn> wymagan> przy pracach likwidacyjnych 
jest warunek nie pogorszenia stanu Wrodowiska w czasie prac 
rozbiórkowo – likwidacyjnych oraz rekultywacja terenu po zakoMczeniu 
tych prac. W czasie trwania prac rozbiórkowych wyst>pi 
zanieczyszczenie powietrza zwi>zane głównie z prac> ciCckiego sprzCtu 
demontacowego i Wrodków transportu napCdzanych silnikami spalinowymi 
emituj>cymi do atmosfery zanieczyszczenia gazowe. W trakcie 
wykonywania prac ziemnych, moce okresowo wyst>pić wzmocone zapylenie 
powietrza. 

Powstan> równiec odpady z materiałów rozbiórkowych, które w 
zalecnoWci od ich kwalifikacji w aspekcie ich uci>cliwoWci musz> być 
utylizowane, inne składowane, a pozostałe ponownie wykorzystane. 
Zarówno emisje spalin jak i zapylenie powietrza w trakcie tych prac 
s> okresowe i ze wzglCdu na krótki czas ich wystCpowania  nie 
podlegaj> ograniczeniom ujCtym w aktach prawnych. 
Odpady powstałe w trakcie likwidacji, podobnie jak podczas budowy 

bCd> w pierwszej kolejnoWci bezpoWrednio z placu budowy wywocone do 
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odzysku lub unieszkodliwiania. Ewentualne czasowe magazynowanie 

powinno odbywać siC na terenie utwardzonym. Oleje, smary i inne 
substancje niebezpieczne powinny być przechowywane w szczelnych 

opisanych pojemnikach. 

  

 

7.0 OKRźVLźNIź WPŁYWU INWźSTYCJI NA POSZCZźżÓLNź źLźMźNTY VRODOWISKA  
PRZY PRZYJBTYCH ROZWI=ZANIACH TźCHNOLOżICZNYCH i TECHNICZNYCH DLA 
WYBRANEGO WARIANTU 

 

Przy analizie i ocenie wpływu inwestycji na Wrodowisko, we 
wszystkich jego chronionych komponentach, przyjCto załocenia, ce 
zgodnie z Prawem Ochrony Vrodowiska, w projektowanej i prowadzonej 
działalnoWci oraz w trakcie prowadzonej inwestycji, winny być 
stosowane rozwi>zania technologiczne i urz>dzenia techniczne, które 
wyeliminują  szkodliwe oddziaływanie na Wrodowisko poza teren 
inwestycji. 

 

7.1 JakoWć powietrza atmosferycznego 
Ponicej dokonane zostan> obliczenia dotycz>ce wielkoWci emisji z 
procesów technologicznych i operacji technicznych, które bCd> 
prowadzone  po realizacji inwestycji. 

 

7.1.1 Metodyka obliczeM emisji 
 

Obliczenia wielkoWci poszczególnych rodzajów emisji i parametrów 
emisji przeprowadzono na komputerze PENTIUM-III-650  za pomoc> 
programu OPERAT 2000 wg ponicszych wzorów i zalecnoWciŚ 

 emisja roczna zanieczyszczenia: 

              Ea  =  Ob  Ej(z)     [ kg/godz ] i   [ mg/s ]  
gdzie:  Ej(z)  - wskaanik emisji zanieczyszczenia   (g/szt.) 
   Ob. – liczebnoWć obsady 
 

 emisja Wrednia godzinowaŚ 
              E  =  Ea  :  Tr    [ kg/godz.]         

gdzie:  Ea    - wielkoWć emisji rocznych  (Mg/a) 
           Tr     - czas trwania emisji w roku  (godz.) 

 

 prCdkoWć gazów na wylocie z emitoraŚ 
           4    Vrz                   
              V  =  ------------------------    (lub Vrz dla V)            

[ m/s ] 

                       3600         2 
gdzie:    - Wrednica (równowacna) emitora  ( m ) 
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 prCdkoWć graniczna gazówŚ 
              vgr  =  0.5    h 0.6                        

[ m/s ] 

gdzie:  h   - wysokoWć emitora  ( m ) 
Jeceli zachodzi nierównoWć  v > vgr,  to prowadzi siC dalsze 
obliczenia emisji ciepła i parametru emitora K. Jeceli zachodzi 
nierównoWć odwrotna, to K = Ń. 
 

 emisja ciepła i parametr emitora KŚ 
 

           3.14     2                     273 

              Q  =  ----------------    v    Cw    -----    (ts  -  
to)        [ kJ/s ] 

            4                ts 

gdzie:  Cw  - ciepło właWciwe strumienia spalin 
        ts    - temperatura spalin na wylocie  (K) 
        to   - temperatura otoczenia  (K) 
Jeceli emisja ciepła Q < ń.6  104 kJ/s, to do obliczenia parametru 
emitora K stosowana jest formuła HOLLANŹA, w innym wypadku, natomiast 
formuła CONCAWź lub kombinacja obu formuł. 
 

7.1.2 WielkoWci emisji i jej parametrów 
 

 Emisja zorganizowana z budynku chlewni  

 

Wskaaniki emisji zanieczyszczeM powstaj>cych w hodowli trzody 
chlewnej przyjCto z danych przedstawionych w „Źokumencie 
Referencyjnym o Najlepszych ŹostCpnych Technikach dla Intensywnego 
Chowu Drobiu i Vwin” opracowanym przez KomisjC źuropejsk> w lipcu 
2003 r. 

 

Tab. 23 Wskaaniki emisji (kg/miejsce/rok) 
 

 

 

 

 

 

 

źmisja siarkowodoru okreWlona została na podstawie opracowania 
Instytutu Incynierii Ochrony Vrodowiska Politechniki Wrocławskiej  
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„Uci>cliwoWć zapachowa jako element ocen oddziaływania na 
Wrodowisko”, autorstwa Stanisława Hławiczka, który podaje wartoWć 
0,04 g H2S/h/DJP. 

  W dalszej czCWci opracowania do oceny wziCto pod uwagC amoniak i 
siarkowodór jako zanieczyszczenia reprezentatywne i przes>dzaj>ce o 
oddziaływaniu na Wrodowisko. 

Na instalacjC wentylacyjn> budynku chlewni składa siCŚ 
- 32 szt. Wentylatorów dachowych, o wysokoWci geometrycznej od 

poziomu terenu h=5 m i Wrednicy wylotu f=Ń,5Ń m, o max wydajnoWci 
ok 13 000 m3/h,  pracuj>cych w automatyce temperaturowej; emitory 
oznaczone s> od ź-1 do E-32, 

 

Celem obliczenia emisji z budynku planowanej chlewni przyjCto 
zastCpuj>ce załoceniaŚ 
- PrzyjCto czas hodowli cały rok, 
- źmisjC amoniaku wyznaczono zakładaj>c maksymaln> liczbC zwierz>t 

przebywaj>c> jednoczeWnie w budynku źmisjC siarkowodoru wyznaczono 
na podstawie liczby DJP  

 

Zatem emisjC wynios>Ś  
 

 Amoniak 

 

400 macior + 4 knury x 4,5  = 1818 

3250 prosi>t  x Ń,4             = 1300 
 

 Siarkowodór  
 

Maciory + 4 knury 

142 DJP x 0,04 = 5,68 g/h           = 1,57 mg/s 

8,27 g/h x 8760 = 49,05 kg/rok = 0,049 Mg/rok 

 

ProsiCta 
65 DJP x 0,04 = 2,6 g/h        = 0,72 mg/s 

2,6 x 1800 = 4680, g/rok       = 0,0046 Mg/rok 
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Tab. 24 Emisja  z budynku chlewni 

 

Substancja 
Emisja 

Mg/rok 

Amoniak 3,08 

Siarkowodór 0,0536 

 

Tab. 25 Emisja z poszczególnych emitorów (źń-E16)  
 

Substancja 
Emitor E1-E16 

mg/s Mg/rok 

Amoniak 3,5 0,1125 

Siarkowodór 0,096 0,003 

 

 

Tab.26 Emisja z poszczególnych emitorów (źń7-E32)  
 

Substancja 
Emitor E17-E32 

mg/s Mg/rok 

Amoniak 2,53 0,08 

Siarkowodór 0,044 0,0003 

 

 

 źmisje z agregatu pr>dotwórczego 
 

W celu zapewnienia ci>głoWci w dostawie pr>du elektrycznego chlewnia 
wyposacona bCdzie w agregat pr>dotwórczy. Jest on niezbCdny w 
przypadku braku dostawy energii elektrycznej, aby zapewnić 
funkcjonowanie instalacji wentylacyjnej do czasu usuniCcia awarii w 
sieci energetycznej. Z danych uzyskanych od właWciciela wynika, ic 
czas pracy agregatu wynosi ł>cznie ok. 3Ń godzin w ci>gu roku. 
Vrednie zucycie oleju napCdowego wynosi 8,Ń dm3/h, co daje roczne 

zucycie na poziomie do 24Ń dm3/rok. 



Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko: 

Budowa chlewni  207 DJP, hywa Woda  

74 

 

Prawa autorskie zastrzeione. Powielanie lub kopiowanie za zgodą autora 

 

 

Tab. 27  Wskaaniki emisji dla spalania oleju napCdowego 
 

Substancja zanieczyszczaj>ca Wskaanik emisji [g/dm3] 

Dwutlenek siarki 19 x s 

Dwutlenek azotu 5 

Tlenek wCgla 0,4 

Pył ogółem 1,0 

 

s - zwartoWć siarki wynosi max. 0,3 % 
 

 

Tab. 28 źmisja zanieczyszczeM z agregatu pr>dotwórczego 
 

Substancja zanieczyszczaj>ca WielkoWć emisji 
[g/h] [kg/a] 

Dwutlenek siarki 68,4 1,368 

Dwutlenek azotu 60 1,2 

Tlenek wCgla 4,8 0,096 

Pył ogółem 12 0,24 

 

Z uwagi na niewielk> emisjC z agregatu pr>dotwórczego, nie 
uwzglCdniono jej w analizie rozprzestrzeniania siC zanieczyszczeM.  
 

 

 Emisja niezorganizowana 

 

`ródłem emisji niezorganizowanej jest ruch  pojazdów rolniczych po 
terenie  gospodarstwa. W celu okreWlenia emisji substancji 
zanieczyszczaj>cych podczas ruchu pojazdów rolniczych  jako 
reprezentatywne przyjCto Wrednie wskaaniki emisji przy prCdkoWciach 
30 km/h (zgodnie z aktualnymi danymi zawartymi w opracowaniu Z. 

Chłopka „Opracowanie oprogramowania do wyznaczania charakterystyk 
emisji zanieczyszczeM z silników spalinowych pojazdów w celu oceny 
oddziaływania na Wrodowisko” z 2ŃŃ2r.  
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Tab.29 wielkoWci wskaaników emisji zespalania paliw 
 

Lp. Substancja Wskaanik 
1. Tlenek wCgla 2,7 g/km 

2. Tlenki azotu NOx 6,0 g/km 

3. Benzen 0,042 g/km 

4. Dwutlenek siarki 0,48 g/km 

5. Pył PMńŃ 0,56 g/km 

6. WCglowodory aromatyczne 0,475 g/km 

7. WCglowodory alifatyczne 1,584 g/km 

 

Samochodów osobowych nie uwzglCdniano z uwagi na ich sporadyczne 
wystCpowanie. Według posiadanych danych natCcenie dzienne ruchu 
wynosić bCdzie  maksymalnie  kilka pojazdów dziennie. 
 

Nie zidentyfikowano innych zorganizowanych aródeł emisji 
zanieczyszczeM do atmosfery nic w/w. `ródłami emisji 
niezorganizowanej na terenie gospodarstwa rolnego bCdzie planowany do 
realizacji zbiornik na gnojowicC oraz przeładunek paszy (silosy 
wewn>trz budynku). 

W zwi>zku z powycszym, w dokonanych w „Raporcie...” obliczeniach 
rozprzestrzeniania siC substancji do powietrza, nie uwzglCdniono 
emisji zwi>zanej ze spalaniem paliw w silnikach pojazdów 
poruszaj>cych siC po terenie inwestycji oraz emisji pyłów zwi>zanej z 
napełnianiem oraz magazynowaniem pasz. 

  

Za powycszym przemawiały ponicsze argumentyŚ    
- ograniczony do minimum ruch pojazdów – 3 samochody dostawcze 

tygodniowo;  

- projektowane silosy przystosowane bCd> do pneumatycznego 
napełniania z rurami odpowietrzaj>cymiś  

- czas napełniania poszczególnego silosu wynosi ok. ńŃ minut.  
Bior>c pod uwagC w szczególnoWci ww. czas napełniania silosów, mocna 
z cał> pewnoWci> stwierdzić, ce proces ten nie bCdzie stanowił 
znacz>cego aródła emisji na terenie gospodarstwa.  

Z uwagi na fakt, ce pył zawieszony o Wrednicy ziarna ponicej ńŃ 
µm emitowany z silosów stanowi około ńŃ% emisji pyłu całkowitego, ww. 
aródła emisji nie bCd> miały jakiegokolwiek wpływu na skumulowane 
oddziaływanie całego przedsiCwziCcia.  

Źodatkowo, celem ograniczenia i tak minimalnej emisji pyłu, 
Inwestor bCdzie stosował filtry włókninowe, nakładane na wyloty rur 
odpowietrzaj>cych poszczególne zbiorniki.  

W zwi>zku z powycszym mocna z cał> pewnoWci> stwierdzić, ce 
emisja zwi>zana ze spalaniem paliw w silnikach pojazdów poruszaj>cych 
siC po terenie inwestycji oraz emisji pyłów zwi>zanej z napełnianiem 
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oraz magazynowaniem pasz, nie bCdzie miała negatywnego wpływu na 
skumulowane oddziaływanie gospodarstwa rolnego na stan 
zanieczyszczenia powietrza, w zwi>zku z czym odst>piono od 
uwzglCdnienia tych aródeł w dokonanych obliczeniach.  

JednoczeWnie z uwagi na fakt, ce w zasiCgu ńŃ h najwycszego 
emitora nie znajduj> siC jakiekolwiek wycsze nic parterowe budynki 
mieszkalne lub biurowe, a takce budynki cłobków, przedszkoli, szkół, 
szpitali lub sanatoriów, stsosowne obliczenia dokonano, zgodnie z 
zał>cznikiem nr 3 do rozporz>dzenia Ministra Vrodowiska z dnia 26 
stycznia 2010 r. w sprawie wartoWci odniesienia dla niektórych 
substancji w powietrzu (Źz. U. Nr ń6, poz. 87), wył>cznie na 
wysokoWci Ń,5 m. 
 

7.1.3  Przestrzenne rozkłady stCceM 
 

Oszacowanie zmian jakoWci powietrza wykonano programem OPźRAT ŻB, 
zgodnie z wymogami zawartymi w zał. Nr 3 Referencyjne metodyki 

modelowania poziomów substancji w powietrzu do Rozporz>dzenia 
Ministra Vrodowiska w sprawie wartoWci odniesienia dla niektórych 
substancji w powietrzu. Obliczenia maj> charakter symulacyjny. W 
obliczeniach uwzglCdnionoŚ 

 tło substancji podane w wysokoWci ńŃ % wartoWci odniesienia 
uWrednionej dla roku,  

 dane meteorologiczne (statystyka stanów równowagi atmosfery, 
prCdkoWci i kierunków wiatru, Wrednia temperatura powietrza dla 
okresu obliczeniowego roku, sezonu lub podokresu, wg danych rócy 
wiatrów stacji meteorologicznej Sulejów), 

 emisjC ustalon> jakoŚ maksymaln> emisjC uWrednion> dla ń godziny 
oraz Wredni> emisjC dla okresu obliczeniowego (roku, sezonu lub 
podokresu),  

 aerodynamiczn> szorstkoWć terenu wyznaczon> w zasiCgu 5Ń hmax. 
PrzyjCto z0 = 0,27. 
 

Tab. 30 Zestawienie maksymalnych wartoWci stCceM amoniaku w sieci 
receptorów 

 

Parametr WartoWć X Y kryt. Kryt. Kryt. 

  M m stan.

r. 

prCd.
w. 

kier.w. 

StCcenie maksymalne µg/m3 407,3 230 240 6 1 SSE 

StCcenie Wrednioroczne µg/m3 27,324 250 220 6 1 SSW 

CzCstoWć przekroczeM Źń= 4ŃŃ 
µg/m3, % 

0,12 230 240 6 1 SSE 

 

- Najwycsza wartoWć stCceM jednogodzinnych amoniaku wystCpuje w 



Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko: 

Budowa chlewni  207 DJP, hywa Woda  

77 

 

Prawa autorskie zastrzeione. Powielanie lub kopiowanie za zgodą autora 

 

punkcie o współrzCdnych X = 230 Y = 240 m  i wynosi 407,3 µg/m3. 
- Najwycsza czCstoWć przekroczeM dla stCceM jednogodzinnych  

wystCpuje w punkcie o współrzCdnych X = 230 Y = 240 m , wynosi 

0,12 %  i nie przekracza dopuszczalnej  0,2 %. 

- Najwycsza wartoWć stCceM Wredniorocznych wystCpuje w punkcie 
o współrzCdnych X = 250 Y = 220 m , wynosi 27,324 µg/m3 i nie 

przekracza wartoWci dyspozycyjnej (Da-R)= 45 µg/m3. 
 

 

Tab. 31 Zestawienie maksymalnych wartoWci stCceM siarkowodoru w sieci 
receptorów 

 

Parametr WartoWć X Y kryt. Kryt. Kryt. 

  M m 
stan.

r. 

prCd.
w. 

kier.w. 

StCcenie maksymalne µg/m3 11,17 230 240 6 1 SSE 

StCcenie Wrednioroczne µg/m3 0,5845 250 220 6 1 SSW 

CzCstoWć przekroczeM Źń= 2Ń 
µg/m3, % 

0,00 - - - - - 

 

- Najwycsza wartoWć stCceM jednogodzinnych siarkowodoru wystCpuje 
w punkcie o współrzCdnych X = 230 Y = 240 m  i wynosi 

11,17 µg/m3. 
- Nie stwierdzono cadnych przekroczeM stCceM jednogodzinnych. 

CzCstoWć przekroczeM= Ń %. 
- Najwycsza wartoWć stCceM Wredniorocznych wystCpuje w punkcie 

o współrzCdnych X = 250 Y = 220 m , wynosi Ń,5845 µg/m3 i nie 
przekracza wartoWci dyspozycyjnej (Źa-R)= 4,5 µg/m3. 

 

Powycsze wykazuje, ic eksploatacja obiektu – przy załoconych 
warunkach emisji – nie spowoduje przekroczenia dopuszczalnych 

standardów jakoWci powietrza, tzn.Ś 
- nie wyst>pi> przekroczenia dopuszczalnych stCceM godzinowych (S1) 

emitowanych substancji poza terenem, do którego Inwestor posiada 
tytuł prawnyś  

- nie wyst>pi> przekroczenia dopuszczalnych stCceM Wrednich (Sa) 
emitowanych substancji; 

- eksploatacja zakładu nie wpłynie na zmianC i pogorszenie stanu 
jakoWci powietrza w otoczeniu analizowanej inwestycji. 

 

7.1.4 Podsumowanie analizy aerosanitarnej 

 

   Przeprowadzona w niniejszym opracowaniu analiza techniczno-

technologiczna oraz obliczenia wielkoWci emisji i wartoWci stCceM 
imisyjnych zanieczyszczeM w otoczeniu projektowanych chlewni  o 

ł>cznej  obsadzie 207 DJP w Zabudowie Zagrodowej wskazuj>, ce obiekt  
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ten nie bCdzie oddziaływał ponadnormatywnie na otaczaj>ce go 
Wrodowisko. 
Stwierdzenie to bCdzie w pełni zasadne w sytuacjiŚ 
 

 realizacji obiektu hodowlanego zgodnie z warunkami technicznymi 

okreWlonymi w projekcie i niniejszym opracowaniu, szczególnie w 

zakresie warunków wentylacji grawitacyjnej obiektu,  
 prowadzenia hodowli trzody w gospodarstwie metod> rusztow>    w 

maksymalnej obsadzie do 207 DJP,    

 zapewnienia właWciwych warunków sanitarnych wewn>trz obiektu 
hodowlanego i w bezpoWrednim jego otoczeniu, 

 właWciwych warunków magazynowania i gospodarowania gnojowic> 
szczególnie w okresach uniemocliwiaj>cych ich bezpoWrednie 
zagospodarowanie na ucytki rolne. 

 Stwierdzone wartoWci stCceM krótkookresowych i Wredniorocznych 
zanieczyszczeM bCd> znacznie nicsze od obowi>zuj>cych wartoWci 
stCceM dopuszczalnych (odniesienia) w Wrodowisku  

 Technologia towarowej hodowli  jest istotnym aródłem emisji 
amoniaku, siarkowodoru i kwasów organicznych, usuwanych z obiektów 
ł>cznie z powietrzem wentylacyjnym. Przeprowadzona analiza poziomu 
emisji tych zanieczyszczeM wykazuje, ce powodowane ni> stCcenia 
imisyjne w otoczeniu żospodarstwa bCd> nicsze od obowi>zuj>cych 
wartoWci dopuszczalnych (odniesienia). W zwi>zku z powycszym 
obiekt ten nie bCdzie wyczuwany zapachowo poza bezpoWredni> stref> 
wrót komunikacyjnych, okien i wywietrzaków dachowych instalacji 
wentylacyjnej. 

 UwzglCdniaj>c rolniczy charakter otoczenia inwestycji, nalecy 
s>dzić, ce nie wyst>pi negatywny, społeczny odbiór procesu 
realizacji i funkcjonowania projektowanej inwestycji. 

 W zwi>zku z powycszym funkcjonowanie projektowanej inwestycji na 
warunkach okreWlonych w niniejszym opracowaniu zawierało siC 
bCdzie w granicach dopuszczonych prawem i nie spowoduje istotnego, 
z punktu widzenia lokalnych warunków aerosanitarnych, pogorszenia 
stanu czystoWci powietrza atmosferycznego w jej otoczeniu.  

 

W zwi>zku z powycszym funkcjonowanie projektowanej inwestycji na 
warunkach okreWlonych w niniejszym opracowaniu zawierało siC bCdzie w 
granicach dopuszczonych prawem i nie spowoduje istotnego, z punktu 

widzenia lokalnych warunków aerosanitarnych, pogorszenia stanu 
czystoWci powietrza atmosferycznego w jej otoczeniu.  
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7.2  Oddziaływanie na klimat akustyczny 
 

żłówne aródła hałasu na etapie eksploatacji  stanowi>Ś 
 wentylatory dachowe, 

 aródło typu budynek (hałas od zwierz>t) 
 transport na terenie zakładu. 

Poziom mocy akustycznej okreWlono na podstawie danych 
katalogowych urz>dzeM, natomiast poziom hałasu od zwietrz> stanowi 
maksymalny dopuszczalny poziom hałasu z uwagi na dobrostan zwierz>t. 
 

Tab. 30 Poziomy mocy akustycznej poszczególnych aródeł hałasu 
 

Poziomy mocy akustycznej poszczególnych aródeł hałasu 
Nazwa aródła Poziom mocy 

akustycznej 

Czas pracy 

Wentylator dachowy 60 dB Ci>gły 
ZwierzCta  max 85 dB/ 65 w 

nocy 

Ci>gły  

 

Czas pracy aródeł hałasu jest zalecny od panuj>cych warunków 
atmosferycznych, tj. od temperatury zewnCtrznej, nasłonecznienia, 
wilgotnoWci. Im wycsza temperatura tym krotnoWć wymiany powietrza 
wewn>trz obiektów musi być wiCksza. Czas pracy systemu wentylacyjnego 
jest sterowany automatycznie i jest dostosowywany do panuj>cych 
warunków. Maksymalny czas pracy aródeł hałasu (wentylatorów) dla doby 
wynosi 24 godziny. Załocono wariant najbardziej niekorzystny – ci>gł> 
pracC wentylatorów. Przypadek taki moce mieć miejsce jedynie 

sporadycznie podczas okresu wysokich temperatur zewnCtrznych. 
 

Wypadkowa izolacyjnoWć akustyczna Wciany zewnCtrznej 
Wypadkow> izolacyjnoWć akustyczn> przegrody złoconej, jak> jest 
Wciana zewnCtrzna z oknem (lub oknami), wyznacza siC ze wzoruŚ 
  

     

  

 

gdzie:  

So, Ro – powierzchnia [m2] i izolacyjnoWć akustyczna właWciwa okna 
[dB], 
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Ssp, Rsp – powierzchnia [m
2] i izolacyjnoWć akustyczna właWciwa 

czCWci pełnej [dB], 
S – całkowita powierzchnia Wciany zewnCtrznej  [m2]. 
 

W Wcianach AB I CŹ zainstalowane bCd> wloty powietrza w iloWciach  
 

Vciana AB  
36 szt. typ CL 1911 o wym: 0,84 x 0,27 m  - razem 8,16 m2 

53 szt. typ CL 1211 o wym 0,555 x 0,265 m – razem 7,79 m2 
      Ł>cznie ń6 m2  

Vciana CŹ 
89 szt. typ CL 1911 o wym: 0,84 x 0,27 m  - razem 20,18 m2 

 

Załocenia  przyjCte do obliczeM: 
 IzolacyjnoWć akustyczna Wciany bez otworów 43 dB 
 IzolacyjnoWć akustyczna kratek wentylacyjnych ńŃ dB 
 Powierzchnia całkowita Wciany ń44,4 m x 3,2 m= 462 m2 

 

 IzolacyjnoWć wypadkowa Wciany AB = 24,5 dB 
 IzolacyjnoWć wypadkowa Wciany CŹ = 23,5 dB 

 

Źodatkowo w obliczeniach uwzglCdniono agregat pr>dotwórczy, który w 
najbardziej niekorzystnym przypadku pracuje zarówno w porze dnia i 
nocy (w zał>czeniu) 

 

W raporcie uwzglCdniono równiec aródła hałasu zwi>zane z ruchem 
pojazdów. Hałas emitowany przez ruch pojazdów jest hałasem 
przerywanym o zmiennym poziomie w czasie. Czas jego emisji jest rocny 
w zalecnoWci od natCcenia ruchu. ŹrogC przejazdu kacdego aródła 
ruchomego zastosowano liniowe aródło dawiCku wykazuj>ce hałas na 
poziomie 100dB. Praca tylko w porze dnia przez max ok 1 h dziennie.   

W celu okreWlenia wartoWci poziomu dawiCku przenikaj>cego do 
Wrodowiska z terenu analizowanego obiektu wykonano obliczenia zasiCgu 
oddziaływania akustycznego (programem SON2). Wyniki obliczeM 
przedstawiono w formie graficznej w postaci izofon. 

Obliczenia równowacnego poziomu dawiCku dokonano przyjmuj>c 
rzeczywiste równowacne poziomy dawiCku A wynikaj>ce z emisji hałasu w 
okreWlonym czasie, przedstawione powycej, na poziomie 4,Ń m. 

LokalizacjC i charakterystykC aródeł hałasu, dane przyjCte do 
obliczeM, a takce graficzne przedstawienie wyników obliczeM dla pory 
dnia i pory nocy zawiera zał>cznik   do niniejszego raportu. 

Przeprowadzone obliczenia wykazały brak przekroczeM 
dopuszczalnego poziomu hałasu w stosunku do najblicszej zabudowy 
chronionej akustycznie.   
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7.3 Vrodowisko gruntowo-wodne 
 

7.3.1 Wody  podziemne i  powierzchniowe  

 

 Wody podziemne 

 

Etap realizacji  Z uwagi na załocony przebieg budowy chlewni nie 

przewiduje siC zagrocenia wód podziemnych na etapie realizacji prac 
budowlanych. Nie bCdzie naruszona naturalna izolacja warstw 
wodonoWnych, gdyc  prowadzone prace budowlane nie spowoduj> przeciCcia 
wodonoWnych warstw płytkiego kr>cenia. Na obecnym etapie prac nie 
bCdzie wymagane obnicenie zwierciadła wód gruntowych. W czasie budowy 
tuczarni prowadzone prace nie spowoduj> zmiany naturalnego spływu wód 
podziemnychś nie istnieje zagrocenie iloWciowo – jakoWciowe ujCć wód. 
Zagroceniem moce być niewłaWciwie urz>dzone i ucytkowaneŚ baza i plac 
budowy, nie odpowiadaj>ce wymaganiom ochrony wód gruntowych.  
 

Etap eksploatacji:    NajwiCkszym  zagroceniem bCdzie mocliwoWć 
przenikania zanieczyszczeM wystCpuj>cych w odchodach płynnych 
(gnojowica) do wód podziemnych. Zastosowanie odpowiednich rozwi>zaM 
technicznych i technologicznych w zakresie gospodarki  gnojowic>  
moce skutecznie wyeliminować to zagrocenie. Koncepcja Inwestora 
zastosowania  przetrzymywania  gnojówki w szczelnym zbiorniku 
podziemnym, sezonowanie i nalecyte jej wykorzystanie  jako nawozu 
naturalnego  zapewni ochronC wód i ograniczenie odpływu azotu ze 
aródeł rolniczychŚ 

 do wybudowania zbiorników na gnojowicC  zastosowany zostanie  
beton szczelny B 25 z dodatkiem uszczelniaj>cym w 8 (B25w8) oraz 
zabezpieczenie 

 kanały gnojowe zostan>  dodatkowo zabezpieczone podwójn> warstw> 
uszczelniaczy pochodzenia bitumicznego (Izolbet)  

 pod całym budynkiem rozłocona bCdzie folia budowlana czarna 
celem odciCcia mocliwoWci nasi>kania betonu oraz podci>gania wód 
gruntowych (które na poziomie posadowienia budynku nie wystCpuj> 

 

Uwarunkowania naturalne w rejonie inwestycji stwarzaj> dodatkowe 
zabezpieczenie czystoWci wód podziemnych. Izolacja warstwy wodonoWnej 
przez gliny zwałowe jest wystarczaj>ca dla zabezpieczenia wód 
podziemnych przed zanieczyszczeniami.  

 

 Wody powierzchniowe,  ekosystemy 

 

Etap eksploatacji: Na terenie projektowanego przedsiCwziCcia nie 
przewiduje siC lokalizacji stacji  paliw płynnych i myjni ci>gnikowo-
samochodowej i maszyn rolniczych. Nie wyst>pi wobec powycszego 
zanieczyszczenie substancjami  ropopochodnymi. Według danych 
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Instytutu Zaopatrzenia  w WodC I Budownictwa Politechniki 

Warszawskiej wody  deszczowe  charakteryzuj> siC nastCpuj>cymi 
parametrami: 

 zawiesina ogólna             - 29,0 mg/m3 
 wskaanik BZT5                -  9,0 O2/dm3 
 wskaanik ChZT                - 37,0 mg O2/dm3 

i traktowane s> umownie jako czyste, nie wymagaj>ce oczyszczania. W 
zwi>zku z tym nie ma potrzeby budowy dodatkowych urz>dzeM do ich 
oczyszczania. 

 

 7.3.2   Gospodarka wodno – Wcieków 
 

Pobór wody z projektowanego przył>cza gminnej  sieci wodoci>gowej. 
Przy analizowaniu zapotrzebowania gospodarstwa rolnego Inwestora na 

wodC nalecy uwzglCdnić wykorzystanie wody na nastCpuj>ce celeŚ  
 pojenie inwentarza i przygotowanie paszy  

 mycie urz>dzeM i okresowe zmywanie pomieszczeM  
 socjalno-sanitarne. 

 

Tab.31 Zapotrzebowanie wody 

 

Cele 

Jednostka 

odniesienia 

(j.o.) 

PrzeciCtne normy zucycia wody 
dm3/j.o. x dobC m3/miesi>c 

ZwierzCta  

365 loch z 

przychówkiem 18250 547,5 

35 loch 1750 52,5 

2600 prosi>t 39000 1170 

 4 knury 160 4 

Pracownicy 2 pracowników 120,0 3,0 

Suma 59240 1777 

 

Zapotrzebowanie wody do: 

- pojenia inwentarza i przygotowanie paszy  

− mycia urz>dzeM i okresowe zmywanie pomieszczeM  
− na cele socjalno-sanitarne. 

wynosi 59240 dm3/dobC, co daje 2469,2 dm3/godzinC to jest ≈ 2,47 
m3/godzinC. 
 

W procesach hodowlanych żospodarstwa wyst>pi>  w niewielkiej iloWci 
Wcieki sanitarne. Inwestycja nie bCdzie aródłem Wcieków 
przemysłowych. NNaa  ppooddssttaawwiiee  ddoossttCCppnneejj  lliitteerraattuurryy,,  mmooccnnaa  pprrzzyyjj>>ćć,,  ccee  
ppaarraammeettrryy  ttyycchh  WWcciieekkóóww  ppoozzoossttaann>>  nnaa  ppoozziioommii::  
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Tab. 32 Parametry Wcieków 
 

Rodzaj odpływu Substancje 

rozpuszczalne[mg/l 

Zawiesina 

ogólna [mg/l] 
BZT5 

[mgO2/l] 

ChZT 

[mgO2/l] 

Vcieki 
sanitarne 

290-350 320-400 230-360 470-650 

 

Vcieków sanitarnych z pomieszczenia socjalnego chlewni nie nalecy 
odprowadzać do zbiorników na gnojowicC. 
Do gromadzenia Wcieków socjalno-bytowych zaprojektowano szczelny 

zbiornik bezodpływowy o poj. Do 9,5 m3, odprowadzanie za pomoc>  za 
pomoc> rur PCW ł>czonych na uszczelki gumowe. W zwi>zku z powycszym 
pojemnoWć zbiornika na Wcieki wystarczy na około 36 dni ucytkowania.   
Vcieki regularnie przewocone bCd> beczkowozem na poblisk> 
oczyszczalniC Wcieków. IloWć i rodzaj Wcieków przeznaczonych do 
wywiezienia na oczyszczalniC Wcieków nie bCdzie miał istotnego 
znaczenia w bilansie gospodarki Wciekowej obiektu oczyszczalni i nie 
wpłynie na pracC jej urz>dzeM. 
 

Zaproponowany sposób zaopatrzenia  w wodę jak równiec odprowadzanie 
Wcieków, zapewniające  szczelnoWć urządzeń, eliminują 
zanieczyszczenia wód podziemnych i gleby. 
 

 

7.3.3  Wykorzystanie nawozów naturalnych 
 

 

Tab. 33  Nawozy naturalne 

 

ZwierzCta IloWć odchodu  IloWć azotu kg/N 
Grupa 

IloWć 
sztuk 

na szt. Na rok 
 

na m3 gnojowicy 
  

rok 

ProsiCta do 
2 m. cycia 3250 0,5 m3 1625,0 1,4 2275,0 

Maciory 400 4,6 m3 1840,0 4,2 7728,0 

KNURY  4 4,6 18,4 4,0 73,6 

SUMA AZOTU 10076,6 kg N/rok 

 

 

- Roczna dawka gnojowicy nie moce  przekroczyć 45 m3/ha a daje to 170 
kg N/ha, czyli dawkC azotu w nawozach naturalnych dozwolon> do 
stosowania zgodnie z obowi>zuj>cymi zasadami 

- Inwestor  dysponuje areałem  o powierzchni  około 85,6  ha.  Jest 
właWcicielem 46,6 i dziercawi 39 ha.  
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- Suma azotu wyniesie: 10076,6 kg/rok.  IloWć azotu wyprodukowanego  
na ń ha ucytków rolnych wyniesieŚ 

 

10076,6 kg N  :  85,6 ha  = 117,71  kg N/ha  

przy dopuszczalnej 170 kg N/ha 

 

Zaproponowany sposób przechowywania odchodów zwierzęcych  oraz ich 
wykorzystania nie spowoduje zanieczyszczenia powierzchni ziemi wraz z 

glebą  oraz skacenia wód powierzchniowych.  

Teren inwestycji zlokalizowany jest w dorzeczu Niemna. Zgodnie z 

Obowi>zuj>cym prawem Realizacja przedsiCwziCcia musi spełniać 
ponicsze cele Wrodowiskowe dotycz>ce gospodarowania wodami dorzecza 
Niemna.    

 Celem Wrodowiskowym dla jednolitych czCWci wód powierzchniowych 
niewyznaczonych jako sztuczne lub silnie zmienione jest ochrona, 

poprawa oraz przywracanie stanu jednolitych czCWci wód 
powierzchniowych, tak aby osi>gn>ć dobry stan tych wód. 

 Celem Wrodowiskowym dla sztucznych i silnie zmienionych 
jednolitych czCWci wód powierzchniowych jest ochrona tych wód oraz 
poprawa ich potencjału i stanu, tak aby osi>gn>ć dobry potencjał 
ekologiczny i dobry stan chemiczny sztucznych i silnie zmienionych 

jednolitych czCWci wód powierzchniowych. 
 Celem Wrodowiskowym dla jednolitych czCWci wód podziemnych jestŚ 

 zapobieganie lub ograniczanie wprowadzania do nich 

zanieczyszczeMś 
 zapobieganie pogorszeniu oraz poprawa ich stanu; 

 ochrona i podejmowanie działaM naprawczych, a takce  
 zapewnianie równowagi miCdzy poborem a zasilaniem  
 tych wód, tak aby osi>gn>ć ich dobry stan 

 

Skutkami nieprawidłowo prowadzonej działalnoWci rolniczej jest 
zanieczyszczenie wód powierzchniowych i podziemnych zwi>zkami azotu 
powoduj>ce proces eutrofizacji wód powierzchniowy, tym samym 
uniemocliwiaj>c m.in. ich rekreacyjne wykorzystanie czy tec 
dyskwalifikuj>c wody do ich poboru w celu zaopatrzenia ludnoWci w 
wodC do spocycia. Zanieczyszczenie wód zwi>zkami azotu stanowi 
równiec zagrocenie dla ekosystemów wodnych i od wód zalecnych.  
 

Spełnienie powycszych celów mocliwe jest dziCki zastosowaniu 
ponicszych rozwi>zaM oraz PostCpowanie Inwestora   w trakcie 

prowadzonej hodowli i ucytkowania gruntów zgodnie z Kodeksem Dobrej 
Praktyki Rolniczej: 

 do wybudowania zbiorników na gnojowicC  zastosowany zostanie  
beton szczelny B 25 z dodatkiem uszczelniaj>cym w 8 (B25w8) oraz 
zabezpieczenie 
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 kanały gnojowe zostan>  dodatkowo zabezpieczone podwójn> warstw> 
uszczelniaczy pochodzenia bitumicznego (Izolbet)  

 

 pod całym budynkiem rozłocona bCdzie folia budowlana czarna 
celem odciCcia mocliwoWci nasi>kania betonu oraz podci>gania wód 
gruntowych (które na poziomie posadowienia budynku nie 

wystCpuj>) 
 Proponuje siC równiec w ramach monitoringu  badanie próbek wody 

przez jednostkC Sanepid (w danym regionie 2 x do roku w czasie 
oprócniania zbiorników gnojowych) pobranych ze studni 
znajduj>cej siC na działce s>siednie.  

 Roczna dawka gnojowicy nie moce  przekroczyć 45 m3/ha daje to 
ń7Ń kg N/ha, czyli dawkC azotu w nawozach naturalnych dozwolon> 
do stosowania zgodnie z obowi>zuj>cymi zasadami. 

 IloWć azotu wyprodukowanego  na ń ha ucytków rolnych wyniesieŚ 
117,71  kg N/ha przy dopuszczalnej 170 kg N/ha 

 Z obliczeM wynika, ce ta iloWć gruntu bCdzie wystarczaj>ca do 
zagospodarowania odchodów zwierzCcych i zapewnienia odpowiedniej 
iloWci paszy  dla projektowanej ł>cznej obsady w gospodarstwie 
obsady 207 DJP. 

 Nalecy d>cyć do zmniejszenia iloWci wody ucywanej w 
gospodarstwie do mycia pomieszczeM inwentarskich i ograniczenia 
wycieków z poidełko przyczyni siC do zmniejszenia iloWci 
gnojowicy.  

 Do zbiornika na gnojowicC nie nalecy odprowadzać Wcieków 
sanitarnych aby potem nie trafiały do nawocenia gruntów. 

 Nawozy nalecy stosować w sposób, który nie powoduje zagroceM dla 
zdrowia ludzi i zwierz>t oraz dla Wrodowiska, 

 Zabrania siC stosowania nawozówŚ 
- na glebach zalanych wod> oraz przykrytych Wniegiem lub 

zamarzniCtych do głCbokoWci 3Ńcm, 
- naturalnych w postaci płynnej oraz azotowych na glebach 

bez okrywy roWlinnej, połoconych na stokach o nachyleniu 
wiCkszym nic ńŃ%, 

- naturalnych w postaci płynnej podczas wegetacji roWlin 
przeznaczonych do bezpoWredniego spocycia przez ludzi, 

- organicznych i organiczno-mineralnych otrzymanych z 

ubocznych produktów zwierzCcych lub zawieraj>cych takie 
produkty- na pastwiskach. 

 Nawozy w postaci płynnej powinny być przewocone w zamkniCtych 
opakowaniach lub w cysternach, a przechowywane w zamkniCtych 
opakowaniach lub szczelnych, przystosowanych do tego celu 

zbiornikach,  

 Nawozy nalecy stosować równomiernie na całej powierzchni pola w 
sposób wykluczaj>cy nawocenie pól i upraw do tego 
nieprzeznaczonych, 



Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko: 

Budowa chlewni  207 DJP, hywa Woda  

86 

 

Prawa autorskie zastrzeione. Powielanie lub kopiowanie za zgodą autora 

 

 Nawozy naturalne oraz organiczne w postaci stałej oraz płynnej 
powinny być stosowane w okresie od dnia ń marca do dnia 3Ń 
listopada z wyj>tkiem nawozów stosowanych pod uprawy pod 
osłonami, 

 Nawozy naturalne oraz organiczne w postaci stałej stosuje siC za 
pomoc> rozrzutników nawozów lub rCcznie z zastrzeceniem, ce 
podczas wegetacji roWlin dopuszczalne jest tylko na ucytkach 
zielonych i na wieloletnich uprawach polowych, 

 Nawozy naturalne oraz organiczne w postaci płynnej stosuje siC 
przy ucyciu rozlewaczy, deszczowni lub wozów asenizacyjnych 
wyposaconych w płytki rozbryzgowe lub wCce rozlewowe, z 
zastrzeceniem, ce podczas wegetacji roWlin (pogłównie) odbywa 
siC przy ucyciu wCcy rozlewowych, z tym ce na ucytkach zielonych 
oraz na wieloletnich uprawach polowych moce odbywać siC z 
zastosowaniem płytek rozbryzgowych lub deszczowni, 

 Nawozy naturalne oraz organiczne powinny być przykryte lub 
wymieszane z gleb> nie póaniej nic nastCpnego dnia po ich 
zastosowaniu, z wyj>tkiem nawozów stosowanych w lasach i na 
ucytkach zielonych, 

 Nawozy naturalne mog> być stosowane w odległoWci co najmniej 20 
m od strefy ochronnej aródeł wody, ujCć wody, brzegu zbiorników 
oraz cieków wodnych, k>pielisk zlokalizowanych na wodach 
powierzchniowych, 

 Nawozy naturalne  w postaci płynnej mog> być stosowaneŚ 
- gdy poziom wody podziemnej jest ponicej ń,2 m, 
- poza obszarami płytkiego wystCpowania skał szczelinowych. 

  

JednoczeWnie, zgodnie z tzw. „Wrodkami zaradczymi, które uwzględnia 
się w programach działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu 
ze aródeł rolniczych”Ś 

- wszystkie produkowane w gospodarstwie płynne  odchody 

zwierzCce i odpady powinny być przechowywane w 
specjalnych, szczelnych zbiornikach usytuowanych w 

odpowiedniej odległoWci od zabudowaM i granic zagrody 
wiejskiej. 

 

Alternatywnym sposobem zagospodarowania odchodów zwierzęcych w 
omawianej technologii moce być ich przekazywanie do Biogazowni (na 
potrzeby energii elektrycznej i cieplnej). Biogazownie znajdują się 
np. miejscowoWci Rogale i Vwiętajno. 
                       

7.3.4 Podsumowanie wpływu inwestycji na Wrodowisko gruntowo – wodne 
 

 Zaproponowany sposób zaopatrzenia  w wodę jak równiec 
odprowadzanie Wcieków, zapewniające  szczelnoWć urządzeń, 
eliminują zanieczyszczenia wód podziemnych i gleby. 
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 Zaproponowany sposób (opisany w opracowania) przechowywania 

odchodów zwierzęcych  oraz ich wykorzystania nie spowoduje 

zanieczyszczenia powierzchni ziemi wraz z glebą  oraz skacenia wód 
powierzchniowych.  

 Spływy opadowe z budynków nie bCd> zagracały jakoWci ujmowanych 
wód dla celów  zaopatrzenia ludnoWci.  

 IloWć wód opadowych i ich stopieM zanieczyszczenia jest 

minimalny.  

 Vcieki „sanitarne” odprowadzane do szamba i wywocone do 
oczyszczalni Wcieków nie stanowi> zagrocenia dla Wrodowiska 
naturalnego 

 Nawozy naturalne (płynne) nalecy  gromadzić i przechowywać w 
szczelnych zbiornikach i na płytach wykonanych z  betonu z 

dodatkiem Wrodka wodoszczelnego.  
- do wybudowania zbiorników na gnojowicC  zastosowany zostanie  

beton szczelny B 25 z dodatkiem uszczelniaj>cym w 8 (B25w8) 
oraz zabezpieczenie 

- kanały gnojowe zostan>  dodatkowo zabezpieczone podwójn> 
warstw> uszczelniaczy pochodzenia bitumicznego (Izolbet)  

- pod całym budynkiem rozłocona bCdzie folia budowlana czarna, 
celem odciCcia mocliwoWci nasi>kania betonu oraz podci>gania 
wód gruntowych (które na poziomie posadowienia budynku nie 
wystCpuj> 

 Ich konstrukcja  gwarantuje szczelnoWć i zabezpieczenie przed 
przedostawaniem siC zanieczyszczeM do gleby i wód 
powierzchniowych. 

 Zastosowanie powycszych rozwi>zaM  projektowych i 
organizacyjnych oraz zaleceM  spowoduje osi>gniCcie celów 
Wrodowiskowych zawartych w Ramowej Dyrektywie Wodnej, Prawie 

Wodnym oraz Planie Gospodarowania Wodami na obszarze dorzecza 

Niemna  (M.P. 2011 r. Nr 58 poz. 578)  

 

7.4    Opis działalnoWci w aspekcie powstawania odpadów 
 

Żunkcjonowanie obiektu (prowadzenie hodowli) wi>ce siC z powstawaniem 
odpadów. Ponicej w tabeli przedstawiono  rodzaje  i klasyfikacjC 
odpadów wg obowi>zuj>cego katalogu odpadów które mog> powstawać w 
trakcie prowadzenia hodowli. 
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Tab. 34  Rejestr odpadów 
 

Lp. 
Kod 

odpadu  
Rodzaj odpadu zgodny z klasyfikacj> IloWć 

Mg/rok 

1 150101 Opakowania z papieru i tektury ≈ń,5  
2 150102 Opakowania z tworzyw sztucznych ≈2,Ń  
3 200301 Zmieszane odpady komunalne ≈2,Ń  
4 18 02 01 

18 02 06 

18 02 08 

18 02 05*  

18 02 02* 

Odpady weterynaryjne 

≈Ń,5 

5 16 02 13* Lampy jarzeniowe ≈ 2Ń sztuk 
*Odpady niebezpieczne 

 

 W przypadku upadku zwierzCcia właWciciel niezwłocznie  powiadamia 
Zakład Utylizacyjny telefonicznie,  który ma obowi>zek odebrać 
zwłoki nie dłucej nic w ci>gu 24 godzin od upadku.  Źo tego czasu 
zwierzCta padłe przechowywane bCd> w wydzielonym, oznakowanym 

(ODPADY KAT II – PRZEZNACZONE DO UTYLIZACJI) pomieszczeniu na 

terenie gospodarstwa, ocienionym i  zabezpieczonym przed dostCpem 
zwierz>t i osób postronnych. ZwierzCta padłe nalecy  włocyć do 
worka foliowego i przesypać wapnem. Na okolicznoWć odbioru 
odbiorca wystawia KartC odbioru odpadów (HŹI).Po odbiorze 
pomieszczenie nalecy sprz>tn>ć. Powycszy sposób postCpowania jest 
zgodny z Rozporz>dzeniem  Parlamentu źuropejskiego i Rady (Wź) nr 
ńŃ69/2ŃŃ9 z dnia 2ń paadziernika 2ŃŃ9 r. okreWlaj>ce przepisy 
sanitarne dotycz>ce produktów ubocznych pochodzenia zwierzCcego, 
nieprzeznaczonych do spocycia przez ludzi 

 Na terenie gospodarstwa zostanie wydzielony utwardzony plac, na 

którym ustawiany bCdzie pojemnik na odpady komunalne (ń m3). 
Zmieszane odpady komunalne, opakowania z tworzyw sztucznych i 

papieru nie s> segregowane tylko gromadzone  w pojemniku a 
nastCpnie przekazywane do dalszego zagospodarowania z godnie z 

warunkami okreWlonymi na terenie żminy Jeleniewo.  
 Lampy jarzeniowe przekazywane bCd> zgodnie z aktualnymi przepisami 

w miejscu zakupu nowych (Hurtownia elektryczna, sklep).    

 Sposób postCpowania z odpadami weterynaryjnymi reguluje 
Rozporz>dzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie 
szczegółowego sposobu  postCpowania z odpadami weterynaryjnymi 

(Dz. U. z 2010 r., nr. 198, poz. 1318). Zgodnie z tym 

rozporz>dzeniem odpady powstałe w wyniku Wwiadczenia usług 
medycznych lub weterynaryjnych na wezwanie (w gospodarstwie) 

powinny być bezzwłocznie umieszczone w jednorazowych szczelnych 
opakowaniach  dostarczone do odpowiednio przystosowanych do tego 

celu pomieszczeM spełniaj>cych wymagania w zakresie magazynowania 
takich odpadów (pomieszczenia wydzielone w Lecznicach 
Weterynaryjnych). 
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 Zgodnie z art. 36 Ustawy o odpadach, Posiadacz odpadów, z 

zastrzeceniem jest obowi>zany do prowadzenia ich iloWciowej i 
jakoWciowej ewidencji zgodnie z przyjCtym katalogiem odpadów i 

list> odpadów niebezpiecznych. Zgodnie z Ustaw> małe 
przedsiCbiorstwa mog> prowadzić uproszczon> ewidencjC odpadów – 
karty przekazania odpadów. Nie ma obowi>zku prowadzenia ewidencji 
dla odchodów zwierz>t, jarzeniówek, tworzyw sztucznych. Raz w roku 
inwestor jest zobowi>zany do złocenia Zbiorczego zestawienia o 
odpadach do odpowiedniego UrzCdu Marszałkowskiego. 
 

Wytwarzane w trakcie funkcjonowania obiektu odpady  pod warunkiem  

zachowania wycej wymienionych zaleceń i informacji nie spowodują 
zwiększenia iloWci odpadów trafiających do Wrodowiska naturalnego i 
nie pogorszą jego stanu.  
                                               

7.5 Promieniowanie jonizuj>ce 
 

Na terenie obiektu nie maj> zastosowania urz>dzenia wytwarzaj>ceŚ 
pole elektryczne lub magnetyczne stałe, pole elektryczne i 
magnetyczne o czCstotliwoWci 5Ń Hz  wytwarzane  przez  stacje i  

linie elektroenergetyczne oraz promieniowanie  elektromagnetyczne  

niejonizuj>ce w zakresie Ń,ŃŃń-300000 MHz. 
 

 

8.0 ZASIBż POTźNCJALNYCH PRZźOBRAbźL KRAJOBRAZU, SZATY ROVLINNźJ I 
VWIATA ZWIźRZBCźżO 

 

Oddziaływanie Inwestycji  na Wrodowisko przyrodnicze ma charakter 
wielokierunkowy, co

 
wykazano we wczeWniejszej czCWci niniejszego 

opracowania. Oddziaływania analizowanej inwestycji ukierunkowane s> w 
zasadzie na dwa podstawowe elementy WrodowiskaŚ 
 na powierzchniC ziemi wraz z gleb> (zagospodarowanie odpadów i 

odchodów) 
 na powietrze atmosferyczne (emisja z chlewni z wentylacji) 

jednak zastosowanie rozwi>zaM technologicznych omówionych w 
opracowaniu nie spowoduje upoWledzenia wartoWci Wrodowiskowych, po za 
terenem do którego inwestor posiada tytuł prawny. 
  

Inwestycja jest realizowana poza ternem występowania obszarów  wodno 
-  błotnych i obszarów o płytkim zaleganiu wód podziemnych. 

    

W strefie oddziaływania planowanego posadowienia  nie występują 
obszary parków narodowych, leWnych kompleksów promocyjnych, ochrony 
uzdrowiskowej oraz obszary, na których znajdują się pomniki przyrody, 
pomniki historii, wpisane na „Listy Dziedzictwa Vwiatowego, Zabytki 
Chronione.   

 

Obszar inwestycji nie lecy  w granicach  obszaru  sieci Natura 2000 
(wykaz obszarów chronionych pkt. 4.3) 
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Uwzględniając charakter, skalę i zakres przedsięwzięcia oraz fakt, że 
wszystkie  oddziaływania zamkną się w granicach działki inwestora 
(przekroczenia wartoWci normatywnych) stwierdza się,  że omawiana 
inwestycja nie spowoduje znaczącego, negatywnego wpływu na obszary 
Natura 2000 oraz nie spowoduje upoWledzenia podstawowych funkcji 
komunikacyjnych związanych z możliwoWcią przemieszczania się fauny i 
flory. 

 

 Wpływ na ludzi, zwierzCta, roWliny, wodC i powietrze 
 

Nie przewiduje siC wpływu na ludzi, zwierzCta, roWliny, wodC i 
powietrze. Inwestycja nie powoduje znacz>cych zmian w Wrodowisku na 
terenie, do którego Inwestor posiada tytuł prawny. Oddziaływanie 
inwestycji na Wrodowisko zamknie siC w granicach terenu, do której 
Inwestor ma tytuł prawny, w zwi>zku z tym wpływ inwestycji na 
najblicsze tereny nie bCdzie wystCpował.  
Wymienione w raporcie czynniki zwi>zane z emisj> zanieczyszczeM nie 
wskazuj> by emisje zanieczyszczeM do powietrza mogły wpływać 
negatywnie na otoczenie inwestycji. W wyniku eksploatacji 

zrealizowanego przedsiCwziCcia opisanego w niniejszym Raporcie nie 

wyst>pi emisja hałasu. 
źmisja zanieczyszczeM powodowana przez pracuj>c> instalacjC bCdzie 
miała zasiCg miejscowy i nie bCdzie w sposób znacz>cy oddziaływać na 
okoliczn> faunC i florC. 
 

 Wpływ na powierzchniC ziemi, z uwzglCdnieniem ruchów masowych 
ziemi, klimat i krajobraz 

 

Przedstawione obliczenia dotycz>ce emisji zanieczyszczeM do powietrza 
wykazały, ic realizacja inwestycji nie spowoduje przekroczenia 
standardów Wrodowiska w zakresie ochrony powietrza. W wyniku 
eksploatacji zrealizowanego przedsiCwziCcia opisanego w niniejszym 
Raporcie nie wyst>pi emisja hałasu. 
 

Uwzględniając charakter, skalę i zakres przedsięwzięcia 
(realizacja w miejscu juc zagospodarowanym – istniejące gospodarstwo 
mleczne) oraz fakt, ce wszystkie oddziaływania zamkną się w granicach 
działki inwestora  stwierdza się,  ce omawiana inwestycja nie 
spowoduje znaczącego, negatywnego wpływu na obszary Natura 2000 oraz 
nie spowoduje upoWledzenia podstawowych funkcji komunikacyjnych  
 

związanych z mocliwoWcią przemieszczania się fauny i flory oraz 
niszczenia wartoWciowych terenów roWlinnych czy siedlisk. 
 

Oceniana  inwestycja nie będzie powodowała negatywnych  
oddziaływań na ludzi i zwierzęta, nie wpłynie równiec na pogorszenie  
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walorów estetycznych i krajobrazowych, przy zastosowaniu wszystkich 
rozwiązań technologicznych  i technicznych  omówionych  w poprzednich 
rozdziałach. 

 

 

9.0 OPIS PRZźWIDYWANYCH ZNACZ=CYCH ODDZIAŁYWAL PLANOWANźżO 
PRZźDSIBWZIBCIA NA VRODOWISKO, OBźJMUJ=CY BźZPOVRźDNIź, POVRźDNIź, 
WTÓRNź, SKUMULOWANź, KRÓTKO-, VRźDNIO- I DŁUżOTźRMINOWź, STAŁź I 
CHWILOWź ODDZIAŁYWANIA NA VRODOWISKO, ORAZ OPIS MźTOD 
PROżNOZOWANIA, ZASTOSOWANYCH PRZźZ WNIOSKODAWCB 
 

Niniejszy raport został oparty na zbiorze danych od inwestora oraz 
zebranych podczas wizji lokalnej w terenie. 

W opracowaniu przyjCto metodC prostego prognozowania wynikowego, 
polegaj>c> na ocenie planowanego rozwi>zania i analizie mocliwego 
wpływu obiektu na otaczaj>ce Wrodowisko. 
PodstawC merytoryczn> oceny oparto na porównaniu wartoWci Wrodowiska 
z wartoWciami normowymi. W przyjCtych metodach zastosowano 
wielostopniowy tryb postCpowania poprzezŚ 

- analizC istniej>cych parametrów i czynników Wrodowiska wg 
dostCpnych danych, 

- analizC działaM i elementów inwestycji, które mog> zmieniać stan 
istniej>cy Wrodowiska, 

- analizC iloWciow> i ocenC ewentualnych naruszeM i zagroceM z 
wykorzystaniem obliczeM symulacyjnych okreWlaj>cych stopieM 
zagrocenia Wrodowiska za pomoc> dostCpnych programów 
komputerowych, 

- porównania wyników uzyskanych z obliczeM i analizy z 
obowi>zuj>cymi wartoWciami normatywnymi i dopuszczalnymi, 

- okreWlenie działaM, sposobów i metod minimalizuj>cych wpływ 
planowanej inwestycji i działalnoWci na Wrodowisko,  

- okreWlenie wniosków koMcowych wynikaj>cych z przeprowadzonych 
analiz. 

Na podstawie analizy przedstawionej w tabeli, mocna stwierdzić, ce 
istnienie przedsiCwziCcia w postaci chowu bydła nie spowoduje 
znacz>cych oddziaływaM na poszczególne elementy Wrodowiska. 
Pomimo rozpraszania siC emitowanych substancji w powietrzu ich 
oddziaływanie ma charakter stały.  
 

 Emisja substancji do powietrza nie spowoduje przekroczenia 

dopuszczalnych norm i nie wyst>pi kumulacja zanieczyszczeM w 
Wrodowisku.  

 źmisja hałasu polega na emisji energii, której oddziaływanie 
jest miejscowe i nie wywołuje negatywnych skutków dla 



Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko: 

Budowa chlewni  207 DJP, hywa Woda  

92 

 

Prawa autorskie zastrzeione. Powielanie lub kopiowanie za zgodą autora 

 

Wrodowiska. źksploatacja chlewni nie powoduje emisji hałasu 
uci>cliwej dla Wrodowiska przekraczaj>cej dopuszczalne normy.  

 W przypadku Wcieków bytowo-sanitarnych wystCpuje oddziaływanie 
poWrednie. Vcieki odprowadzane poWrednio do oczyszczalni Wcieków 
nie bCd> powodować zanieczyszczenia wód gruntowych i ziemi. 

 Vcieki opadowe z terenów utwardzonych bCd> odprowadzane 
bezpoWrednio do gruntu i jako czyste nie bCd> znacz>co wpływać 
na Wrodowisko gruntowo wodne. 

 Wody opadowe z dachów bCd> odprowadzane do gruntu na terenie 
działki i nie bCd> znacz>co wpływać na Wrodowisko gruntowo 
wodne.   

 Pobór wody z wodoci>gu gminnego oddziaływać bCdzie na Wrodowisko 
poWrednio poprzez zwiCkszenie poboru wody z warstwy wodonoWnej w 
ujCciu wody dla wodoci>gu.  

 ZajCcie powierzchni ziemi bCdzie miało charakter stały i bCdzie 
to oddziaływanie bezpoWrednie. 

Znacz>ce oddziaływanie inwestycji w przypadku odpadów bCdzie miało 
charakter poWredni, krótkoterminowy i chwilowy.  
W ponicszej tabeli przedstawia siC opis przewidywanych znacz>cych 
oddziaływaM instalacji na Wrodowisko. 
 

Tab. 34  Opis przewidywanych znacz>cych oddziaływaM instalacji na 
Wrodowisko 

 

Oddziaływanie 

Istnienie 

przedsiC-
wziCcia 

Wykorzysty-

wanie zasobów 
Wrodowiska 

Emisje 

zajCcie 
powierzchni 

ziemi 

pobór wody 
Wcieki 

Powie-

trze 
hałas odpady 

op. sb 

BezpoWrednie + - + - + - - 

PoWrednie - + - + - - + 

Wtórne - - - - - - - 

Skumulowane - - - - - - - 

Krótkoterminowe - - - - - - + 

Vrednioterminowe - - - - - - - 

Długoterminowe + + - - - - - 

Stałe + + - + + - - 

Chwilowe - - + - - - + 

 

 Planowana inwestycja nie wpłynie negatywnie na stan Wrodowiska.  
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 UwzglCdnia ona ochronC Wrodowiska abiotycznego, w tym ochronC 
gleby, powietrza i wody, poprzez wyposacenie gospodarstwa w 
bezpieczn> infrastrukturC do przechowywania nawozów naturalnych 
– zbiorników szczelnych zbiorników eliminuje przenikanie 
azotanów i zwi>zków fosforu, powstaj>cych w przechowywanych 
nawozach organicznych, do wód gruntowych i powierzchniowych, co 
ograniczy do minimum wyst>pienie zagroceM powoduj>cych obnicenie 
jakoWci wody pitnej oraz nie dopuWci do eutrofizacji wód 
powierzchniowych. 

 

 

10.0 SYTUACJź AWARYJNź I NZV 
 

Ustawa – Prawo ochrony Wrodowiska wprowadziła pojCcie powacnej 
awarii przemysłowej - rozumie siC przez to zdarzenie w zakładzie, w 
szczególnoWci emisjC, pocar lub eksplozjC, powstałe w trakcie procesu 
przemysłowego, magazynowania lub transportu, w których wystCpuje 
jedna lub wiCcej niebezpiecznych substancji, prowadz>ce do 
natychmiastowego powstania zagrocenia cycia lub zdrowia ludzi lub 
Wrodowiska lub powstania takiego zagrocenia z opóanieniem. 

Przez substancjC niebezpieczn> - rozumie siC jedn> lub wiCcej 
substancji albo mieszaniny substancji, które ze wzglCdu na swoje 
właWciwoWci chemiczne, biologiczne lub promieniotwórcze mog>, w razie 
nieprawidłowego obchodzenia siC z nimi, spowodować zagrocenie cycia 
lub zdrowia ludzi lub Wrodowiskaś substancj> niebezpieczn> moce być 
surowiec, produkt, półprodukt, odpad, a takce substancja powstała w 
wyniku awarii. 

Bior>c pod uwagC profil działalnoWci i rodzaj produkcji 
prowadzonej w gospodarstwie, rodzaj substratów i produktów oraz 
ucywanych innych substancji na terenie gospodarstwa, nie przewiduje 
siC zaistnienia sytuacji awaryjnych, w wyniku których nast>pi emisja 
substancji niebezpiecznych oraz wyst>pi zagrocenie dla Wrodowiska 
oraz zdrowia i cycia ludzi. 

Zgodnie z rozporz>dzeniem Ministra żospodarki w sprawie rodzajów 
i iloWci substancji niebezpiecznych, których znajdowanie siC w 
zakładzie decyduje o zaliczeniu go do zakładu o zwiCkszonym ryzyku 
albo zakładu o ducym ryzyku wyst>pienia powacnej awarii przemysłowej, 
w rozpatrywanym gospodarstwie nie bCd> stosowane cadne z wymienionych 
w rozporz>dzeniu substancji (bardzo toksyczne, toksyczne, 
utleniaj>ce, wybuchowe, łatwopalne, wysoce łatwopalne, skrajnie 
łatwopalne, niebezpieczne w szczególnoWci dla ludzi lub Wrodowiska), 
które mog> decydować o zaliczeniu do okreWlonej grupy ryzyka. 
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11.0 OCHRONA INTźRźSÓW OSÓB TRZźCICH 
 

Planowana działalnoWć obiektu, przy spełnieniu wymagań, ic 
ewentualne uciącliwoWci będą się mieWciły w granicach działki, na 
której będzie ona zlokalizowana, nie narusza interesów osób trzecich, 
w rozumieniu  art.5 ust.2 Prawa budowlanego (USTAWA z dnia 7 lipca 

1994 r)  i  nie ogranicza korzystania z terenów s>siaduj>cych. 
 

Teren, na którym planuje siC budowC chlewni posiada korzystn> 
lokalizacjC w stosunku do istniej>cego zagospodarowania terenów 
przyległych.  W trakcie opracowania niniejszej Karty stwierdzono, ce 
lokalizacja projektowanego przedsiCwziCcia przy zastosowaniu 
wszystkich ograniczeM zawartych  stanowić bCd> wystarczaj>ce 
zabezpieczenie ochrony Wrodowiska i nie wpłynie znacz>co na 
pogorszenie istniej>cego stanu otaczaj>cego Wrodowiska, oraz nie 
bCdzie stanowiła zagrocenia dla okolicznych mieszkaMców.  
 Ponadto, realizacja przedmiotowej inwestycji:  

- nie naruszy równiec uzasadnionych praw osób trzecichś  
- nie spowoduje ograniczenia w dostCpie do infrastruktury 

drogowej;  

- nie spowoduje pozbawienia korzystania z wody, a takce  
- nie spowoduje  ograniczenia dostCpu do energii elektrycznej i 

cieplnej oraz Wrodków ł>cznoWci. 
 Jedyn> uci>cliwoWci> dla otoczenia mog> być nieznaczne zapachy 

odorotwórcze które ograniczone bCd> przez zastosowanie dodatków do 
pasz.  

 żnojowica bCdzie słucyła jako nawóz ale rozlewana bCdzie w 
znacznym oddaleniu od planowanej Inwestycji z zastosowaniem 

rozlewaczy doglebowych. Gnojowica nie bCdzie rozlewana na gruntach 
które  nalec> do obszarów szczególnie naraconych na 
zanieczyszczenia azotanami pochodzenia rolniczego. 

 Projektowana wentylacja mechaniczna nie bCdzie aródłem emisji 
nadmiernego hałasu na najblicsze tereny chronione akustycznie. 

`ródłami hałasu bCd> pojazdy poruszaj>ce siC po terenie omawianej 
inwestycji jednakce poziom ten nie przekroczy dopuszczalnych 

standardów i mieWcił siC bCdzie na granicy działki inwestora.  
 Zgodnie z obliczeniami emisje zanieczyszczeM amoniaku, 

siarkowodoru mieszcz> siC w granicach dopuszczalnych norm i swym 
oddziaływaniem nie powoduj> ponadnormatywnych emisji poza 

granicami inwestycji i nie bCdzie powodować przekroczeM 
dopuszczalnych wartoWci stCceM.  

 WielkoWć i otoczenie terenu przeznaczonego do chowu, a co za tym 
idzie mocliwoWci skutecznego przewietrzania, jak i specyfika 

działalnoWci (z natury nieszkodliwa i nietoksyczna) nie stworzy 

niebezpieczeMstwa dla zdrowia ludzi cyj>cych w okolicy. 
 



Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko: 

Budowa chlewni  207 DJP, hywa Woda  

95 

 

Prawa autorskie zastrzeione. Powielanie lub kopiowanie za zgodą autora 

 

 

Pomimo istnienia korzystnej lokalizacji Inwestycji oraz odpowiednich 

rozwi>zaM i zabezpieczeM techniczno -  technologicznych mieszkaMcy   
mog> wskazywać swoje obawy i niezadowolenie z Realizacji Inwestycji, 
dlatego tec reasumuj>cŚ  

- Po realizacji Inwestycja jest pod stałym nadzorem Lekarza 
Weterynarii. Zgodnie z obowi>zuj>cymi przepisami nie mocna w 
czasie hodowli stosować antybiotyków tak aby spowodowały rozwój 
innych chorób. 

- Ze wzglCdu na zastosowane zabezpieczenia techniczne (takie jak: 
czujniki temperatura wewn>trz hali, instalacja odgromowa, 

impregnacja przeciwpocarowa palne elementy konstrukcyjne 

budynku) ograniczenie zwi>zane głównie z okresowymi badaniami 
lekarskimi  oraz umiarkowana skala produkcji hodowlanej na 

terenie nalec>cym do inwestora ryzyko wyst>pienia powacnej 
awarii (pocar, pomór całej lub znacz>cej czCWci obsady) jest 

ograniczone. 

- Zgodnie z obliczeniami  emisje zanieczyszczeM amoniaku, 

siarkowodoru z procesu chowu otwartego prosi>t mieWci siC w 

granicach dopuszczalnych norm i swym oddziaływaniem nie powoduje 
ponadnormatywnych emisji poza granicami inwestycji. Nie wyklucza 

to jednak odczuwalnoWci w bliskim s>siedztwie budynków 
inwentarskich amoniaku oraz pozostałych zwi>zków odorotwórczych 
w powietrzu ze wzglCdu na stosunkowo niski ich próg 
wyczuwalnoWci wCchowej, znacznie nicszy nic wartoWci stCceM 
dopuszczalnych. Jednak analiza wykazała, ce poza teren Inwestora 
nie bCd> przekroczone progi wyczuwalnoWci wCchowej.   

- Projektowana wentylacja mechaniczna nie bCdzie aródłem emisji 
nadmiernego hałasu na najblicsze tereny chronione akustycznie. 
`ródłami hałasu bCd> pojazdy poruszaj>ce siC po terenie 

omawianej inwestycji jednakce poziom ten nie przekroczy 

dopuszczalnych standardów i mieWcił siC bCdzie na granicy 

działki inwestora.  
Przy Wcisłym zachowaniu wytycznych techniczno - organizacyjnych, 

okreWlonych dla tego przedsiCwziCcia na etapie jego realizacji, 
eksploatacji i likwidacji wycej wymienione warunki ochrony 
uzasadnionych interesów osób trzecich zostan> zachowane i nie 
przewiduje siC, aby miały miejsce uzasadnione konflikty społeczne 
zwi>zane z tym przedsiCwziCciem. 

 

UwzglCdniaj>c  fakt ic  inwestor  cieszy siC dobr> opini> 
otoczenia  nalecy s>dzić, ce nie wyst>pi negatywny, społeczny odbiór 
procesu realizacji i funkcjonowania projektowanej inwestycji. 

Zamierzenia inwestora i prowadzony proces lokalizacyjny, na 

prawach  strony, bCd> znane ucytkownikom s>siednich działek i terenów 
przyległych. 
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 KorzyWci z realizacji inwestycji dla innych ucytkowników 
Wrodowiska oraz dla istniej>cej i planowanej zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu: 

 

 Zastosowanie rozwi>zaM chroni>cych Wrodowisko, zapobieganie 

negatywnemu oddziaływaniu na  Wrodowisko  
× Odprowadzenie wód opadowych promieniWcie na własn> działkC na 

teren nieutwardzony,  

× żnojowica gromadzona bCdzie w zbiorniku  zewnCtrznym i 
kanałach podrusztowych pod budynkiem inwentarskim. 

× Zbiornik na Wcieki i zbiorniki na gnojowicC wykonane  zostan> 
z celbetonu z  izolacj>  izlobet a. (Beton stosowany do 

zbiorników posiadać powinien minimaln> klasC B-20 (zalecane 
B-25), przy wodoszczelnoWci W 6 i mrozoodpornoWci Ż ńŃŃ), 

× Budynek chlewni o izolacyjnoWci akustycznej Wcian nie 
mniejszej nic 46 dB oraz izolacyjnoWci akustycznej dachu nie 
mniejszej nic  28 dB, 

× Powierzchnia zbiornika na gnojowicC  zabezpieczy półroczne 
składowanie odchodów zwierzCcych i zastosowanie ich do na 

nawocenia w dogodnych okresach agrotechnicznych. 
× Odchody zwierzCce stanowi>ce nawozy naturalne stosowane bCd> 

2 razy do roku do nawocenia pól  w iloWci  117,71  kg N/ha kg 
N/ha przy dopuszczalnej 170 kg N/ha. 

× Alternatywnym sposobem zagospodarowania bCdzie ich 
przekazanie do Biogazowni. (np. w czasie przedłucaj>cych siC  
niekorzystnych warunków atmosferycznych) 

× Odpady  w czasie budowy bCd> zbierane i  składowane w 
wydzielonym, utwardzonym, zabezpieczonym placu,  tak aby nie 

nast>piło zanieczyszczenie ziemi i wód gruntowych i zostan> 
umieszczone na składowisku odpadów komunalnych lub przekazane 
do utylizacji wyspecjalizowanym firmom, 

× Odpady w czasie eksploatacji bCd> przekazywane do 
wykorzystania lub utylizacji firmom  posiadaj>cym wymagane 
uprawnienia i zezwolenia, do czasu przekazania odpady  bCd> 
składowane w sposób zapobiegaj>cy zanieczyszczeniu wód 
gruntowych i gleby.   

× Cała ziemia z wykopów  wykorzystana bCdzie do ukształtowania 
terenu wokół budynków, 

× W razie potrzeby woda z wykopów zostanie odprowadzona za 
pomoc> igłofiltrów a nastCpnie do odstojników, gdzie usuniCte 
zostan> wszelkie zawiesiny. NastCpnie beczkowozem bCdzie 
przewocona na oczyszczalniC Wcieków, lub promieniWcie 
rozprowadzona po działce inwestora, 

× Zostanie zastosowana wentylacja mechaniczna sterowana 

automatycznie   
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× W gospodarstwie zostan> zachowane wymagane prawem odległoWci 
poszczególnych budynków i infrastruktury, 

× Stosowane bCd> dodatki  do pasz (zawieraj>ce np. saponiny)  
poprawiaj>ce sprawnoWć układu pokarmowego trzody i 

ograniczaj>ce emisjC amoniaku. 
× kojce lub zagrody z całkowicie zarusztowaną podłogą i z 

zagłębionym, głębokim kanałem  zbierającym  jest systemem 
referencyjnym utrzymania: loch proWnych, wyproszonych i 

prosiąt po od 4 tygodnia cycia.   
- Prowadzona bCdzie systematyczna kontrola zucycia wody, której 

nadmierne pobieranie Wwiadczy o błCdach cywieniowych lub 
wyciekach z instalacji oraz z poideł. 

- Źodawane bCd>  do gnojowicy preparaty chemiczne, mineralne 
lub mikrobiologicze. Źziałanie wymienionych preparatów polega 
na wi>zaniu amoniaku w trwałe poł>czenia chemiczne, 
oddziaływaniu na rozwój mikroflory co w konsekwencji powoduje 
ograniczenie przemian urykolitycznych a tym samym 

zmniejszenie iloWci amoniaku w pomieszczeniach. 
- Zaprojektowano 2 pasy zieleni izolacyjnej  z udziałemŚ 

 drzew wysokichŚ buk zwyczajny, topola berliMska, grab 
zwyczajny, klon (zwyczajny lub srebrzysty), jesion 

wyniosły, wi>z (polny lub szypułkowy), lipa 
drobnolistna, d>b (szypułkowy, bezszypułkowy lub 
czerwony), sosna czarna modrzew europejski; 

 drzew Wredniowysokich: klon jesionolistny, olsza 

czarna, grab zwyczajny, wierzba iwa, jarz>b pospolityś  
 krzewówŚ głóg, Wnieguliczka biała, ligustr pospolity, 

suchodrzew tatarski, czeremcha amerykaMska, róca dzika 
dereM biały, bez czarny lub lilak. 
 

 Zagrocenia z realizacji inwestycji dla innych ucytkowników 
Wrodowiska oraz dla istniej>cej i planowanej zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu: 

 

Planowana Inwestycja nie stwarza zagroceń dla innych 
ucytkowników Wrodowiska (ludzi)  oraz istniejącej i planowanej 
zabudowy  oraz istniejących dóbr mmaterialnych, gdyc jak wykazało 
opracowanie  inwestycja jest realizowana w strefie pól uprawnych i 
nie spowoduje upoWledzenia wartoWci Wrodowiskowych, po za terenem do 
którego inwestor posiada tytuł prawny.   
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W opracowaniu wykazano ceŚ 
 

 Inwestycja nie wpłynie na pogorszenie klimatu aerosanitarnego: 
 Najwyższa wartoWć stężeń jednogodzinnych amoniaku 

występuje w punkcie o współrzędnych X = 230 Y = 240 m  i 
wynosi 407,3 µg/m3.Najwyższa częstoWć przekroczeń dla 
stężeń jednogodzinnych  występuje w punkcie 
o współrzędnych X = 230 Y = 240 m , wynosi 0,12 %  i nie 
przekracza dopuszczalnej  0,2 %. Najwyższa wartoWć stężeń 
Wredniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych 
X = 250 Y = 220 m , wynosi 27,324 µg/m3 i nie przekracza 
wartoWci dyspozycyjnej (Da-R)= 45 µg/m3. 

 Najwyższa wartoWć stężeń jednogodzinnych siarkowodoru 
występuje w punkcie o współrzędnych X = 230 Y = 240 m  i 
wynosi 11,17 µg/m3. Nie stwierdzono żadnych przekroczeń 
stężeń jednogodzinnych. CzęstoWć przekroczeń= 0 %. 
Najwyższa wartoWć stężeń Wredniorocznych występuje w 
punkcie o współrzędnych X = 250 Y = 220 m , wynosi 0,5845 
µg/m3 i nie przekracza wartoWci dyspozycyjnej (Da-R)= 
4,5 µg/m3. 

 Poziom hałasu urz>dzeM pracuj>cych w gospodarstwie nie bCdzie 
przekraczał dopuszczalnych norm - 55 dBA w porze dnia i 45 dBA 
na działkach s>siaduj>cych i  nie przyczyni siC do wzrostu 
uci>cliwoWci akustycznej omawianego terenu. Tereny położone w 
bezpoWrednim sąsiedztwie inwestycji nie należą do terenów 
chronionych.  

 Planowana inwestycja nie wpłynie  na zmianC stosunków wodnych na 
s>siaduj>cym terenie. 

 ŹziałalnoWć  inwestycji nie spowoduje zwiCkszenia iloWci odpadów 
trafiaj>cych do Wrodowiska  naturalnego i nie pogorszy jego 
stanu. 

 Odchody: gnojowica bCd> przechowywane w szczelnych zbiornikach, 
zapewniaj>cy ochronC wód i gleby  bCd> nimi nawocone pola 

uprawne i ł>ki w iloWci 117,71  kg N/ha  przy dopuszczalnej 170 
kg N/ha.  

 źwentualne uci>cliwoWci spowodowane realizacj> przedsiCwziCcia 
(faza budowy) bCd> krótkotrwałe i nie wnios> istotnych zmian w 
Wrodowisku w odniesieniu do stanu istniej>cego. Zmiany te bCd> 
miały charakter okresowy. 

 W strefie oddziaływania planowanego posadowienia chlewni  nie 
występują obszary parków narodowych, leWnych kompleksów 
promocyjnych, ochrony uzdrowiskowej oraz obszary, na których 
znajdują się pomniki przyrody, pomniki historii i zabytki  
wpisane na „Listy Dziedzictwa Vwiatowego. Obszar inwestycji nie 
leży  w granicach  obszaru  sieci Natura 2000. 
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12.0 SPźŁNIźNIź WYMAżAL OBOWI=ZUJ=CYCH PRZźPISÓW 
Zgodnie  z Art. ń43 ustawy Prawo Ochrony Vrodowiska „Technologia 
stosowana w nowo uruchamianych lub zmienianych w sposób istotny 
instalacjach i urz>dzeniach powinna spełniać wymagania, przy których 
okreWlaniu uwzglCdnia siC w szczególnoWciŚ  

 stosowanie substancji o małym potencjale zagroceMś  
 efektywne wytwarzanie oraz wykorzystanie energii;  

 zapewnienie racjonalnego zucycia wody i innych surowców oraz 
materiałów i paliwś  

 stosowanie technologii bezodpadowych i małoodpadowych oraz 
mocliwoWć odzysku powstaj>cych odpadówś  

 rodzaj, zasiCg oraz wielkoWć emisjiś  
 wykorzystywanie porównywalnych procesów i metod, które zostały 

skutecznie  

 zastosowane w skali przemysłowejś  
 postCp „naukowo-techniczny”.  

Rozwi>zania technologiczne zastosowane w rozpatrywanej inwestycji 

zapewniaj> efektywne wykorzystanie i wytwarzanie energii oraz 
racjonalne zucycie wody, surowców i paliw.  

 Odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z terenu inwestycji 
zapewnia bezpieczeMstwo dla Wrodowiska wodno - gruntowego.  

 Eksploatacja instalacji nie spowoduje przekroczeM stCceM 
dopuszczalnych zanieczyszczeM w powietrzu atmosferycznym 
(standardów jakoWci Wrodowiska).  

 Odpady wytwarzane w wyniku eksploatacji instalacji magazynowane 

bCd> w sposób niezagracaj>cy Wrodowisku, Odpady bCd> zbierane w 
sposób selektywny  

 Inwestycja bCdzie wi>zała siC z ucyciem technologii szeroko 
stosowanych na Wwiecie w ramach obsługi ferm  i Wrodków 
transportu z wykorzystaniem wiedzy i postCpu technicznego. 

 W trakcie realizacji Inwestycji bCd> zastosowane nowoczesne 
materiały i przyjazne dla Wrodowiska technologie budowlane  

 Zaprojektowano   budynek z nowoczesnym systemem wentylacji który 
zapewni optymalny mikroklimat do chowu zwierz>t 

 Zbilansowana pasza pozwoli na maksymalne wykorzystanie białka 
 Odchody zwierzCce bCd> wykorzystywane jako nawozy naturalne 

zgodnie z Ustaw> o nawozach i nawoceniu. 
   

Rozpatrywana inwestycja spełnia załocenia Art. ń43 Ustawy Prawo 
Ochrony Vrodowiska. 
 

Wszystkie wymienione w  Rozporz>dzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi z dnia 15 lutego 2ŃńŃ r. w sprawie wymagaM i sposobu postCpowania 
przy utrzymywaniu gatunków zwierz>t gospodarskich, dla których normy  
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ochrony zostały okreWlone w przepisach Unii źuropejskiej (Dz.U. 2010 
nr 56 poz. 344) wymagania w stosunku do utrzymania zwierz>t (loch, 
prosi>t) zostan> spełnione. MiCdzy innymiŚ  

 zwierzCta bCd> miały stały dostCp do wody i paszy 
 prosiCta bCd> odsadzone nie wczeWniej nic po 2ń dniu cycia od 

loch 

 Odchody zwierz>t bCd> usuwane na biec>co a chlewnia bCdzie 
zabezpieczona przed dostCpem gryzoni 

 Odpowiednia powierzchnia dla zwierz>t zostanie  zapewniona  
 Pomieszczenia bCd> wykonane z materiałów nie zagracaj>cych 

zdrowiu i cyciu zwierz>t  
 Pomieszczenia bCd> oWwietlone co najmniej przez  z 8 godzin 

Wwiatłem sztucznym 4Ń lux 
 ZwierzCta nie bCd> utrzymywane na uwiCzi 
 Prosiaki bCd> zabezpieczone przed przygnieceniem przez lochC 

ProWne lochy i loszki bCd> czyszczone dokładnie i poddaje 
zabiegom jeceli to konieczne zapobiegaj>cym zewnCtrznym i 
wewnCtrznym pasocytom. 
 

13.0 TRANSżRANICZNź ODDZIAŁYWANIź NA VRODOWISKO  
 

Nie stwierdza siC mocliwoWci transgranicznego oddziaływania na 
Wrodowisko, a tym bardziej znacz>cego transgranicznego oddziaływania 
na Wrodowisko na skutek realizacji inwestycji, poniewac inwestycja 
jest realizowana na terenie nie lec>cym w strefie przygranicznej.   
 

 

14.0 MONITORING LOKALNY 

 

Przy obiekcie tej wielkoWci i zakresie produkcji nie przewiduje 
siC prowadzenia monitoringu lokalnego zmian w Wrodowisku.  

 

Z przeprowadzonych w niniejszym raporcie analiz i obliczeń wynika, 
ic planowana inwestycja nie będzie negatywnie oddziaływała na 
Wrodowisko, Zdowie i warunki cycia ludzi oraz dobra materialne.   

 

W zwi>zku z powycszym nie ma potrzeby monitorowania jej wpływu na 
poszczególne elementy Wrodowiska. 

 

Po realizacji obiektu i przekazaniu do ucytkownika podmiot bCdzie 
ujCty w rejestrze czasowych kontroli przestrzegania przepisów ochrony 
Wrodowiska i innych,  przez właWciwe w tym zakresie słucby kontrolne.  
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15.0 OPIS I ANALIZA SKUTźCZNOVCI PROPONOWANYCH SPOSOBÓW 
ZMINIMALIZOWANIA UJźMNźżO WPŁYWU NA VRODOWISKO I ZDROWIE LUDZI 

WYNIKAJ=CYCH Z AKTUALNźżO STANU WIźDZY 
 

15.1 PrzyjCte załocenia 
 

Załocono, ce inwestycja powinna posiadać takie zabezpieczenia, 
rozwi>zania i urz>dzenia techniczne, by ewentualne uci>cliwoWci 
mieWciły siC w granicach działki, na której jest zlokalizowana a 

potencjalny wpływ projektowanej inwestycji na Wrodowisko, ograniczył 
siC jedynie do terenu stanowi>cego własnoWć inwestora. BezwzglCdnie 
nalecyŚ 

 

 W czasie realizacji inwestycji: 

 

 Zrealizować przedsiCwziCcie  zgodnie z załoceniami tego Raportu, 
 Zaprojektować obiekt zgodnie z warunkami technicznymi okreWlonymi 

w  Rozporz>dzeniu Ministra Rolnictwa i żospodarki bywnoWciowej z 
dnia 7 paadziernika 1997w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budowle rolnicze i ich usytuowanie (Dz. U. 2014 
poz.81),  

 Odpady  w czasie budowy zbierać i  składować w wydzielonym, 
utwardzonym, zabezpieczonym placu,  tak aby nie nast>piło 
zanieczyszczenie ziemi i wód gruntowych i zostan> umieszczone na 
składowisku odpadów komunalnych lub przekazane do utylizacji 

wyspecjalizowanym firmom. Wykonawca jest odpowiedzialny za 

prawidłowe składowanie i przekazanie odpadów odpowiednim firmom, 
 Cał> ziemiC z wykopów  wykorzystać do ukształtowania terenu wokół 

budynków, 
 W razie potrzeby wodC z wykopów odprowadzać  z pomoc> igłofiltrów 

a nastCpnie do odstojników, gdzie usuniCte zostan> wszelkie 
zawiesiny. NastCpnie beczkowozem bCdzie przewocona na 
oczyszczalniC Wcieków, lub promieniWcie rozprowadzona po działce 
inwestora.  

 Negatywne oddziaływanie na Wrodowisko gruntowo-wodne w trakcie  

budowy bCdzie eliminowane poprzez właWciwe prowadzenie prac 
budowlanych, zastosowanie nowoczesnych technologii i sprzCtu 
budowlanego bezawaryjnego (niepowoduj>cego wycieków paliwa i oleju 
do gruntu, 

 Zaprojektowano pas zieleni izolacyjnej  z udziałemŚ 
 drzew wysokichŚ buk zwyczajny, topola berliMska, grab zwyczajny, 

klon (zwyczajny lub srebrzysty), jesion wyniosły, wi>z (polny 
lub szypułkowy), lipa drobnolistna, d>b (szypułkowy, 
bezszypułkowy lub czerwony), sosna czarna modrzew europejski; 
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 drzew Wredniowysokich: klon jesionolistny, olsza czarna, grab 

zwyczajny, wierzba iwa, jarz>b pospolityś  
 krzewówŚ głóg, Wnieguliczka biała, ligustr pospolity, suchodrzew 

tatarski, czeremcha amerykaMska, róca dzika dereM biały, bez 
czarny lub lilak. 

 

 w czasie eksploatacji inwestycji 

 

 Eksploatować  instalacjC zgodnie z załoceniami tego Raportu 
 Prowadzić w projektowanej gospodarstwie hodowlC trzody o 

maksymalnej obsadzie  do 205 ŹJP,  zachować właWciwe warunki 
sanitarne wewn>trz obiektu hodowlanego i w jego bezpoWrednim 
otoczeniu, 

 Przestrzegać co najmniej 4-miesiCcznego gromadzenia gnojowicy  
 Nie przekraczać ustalonej dawki nawocenia gruntów, nie rozlewać 

gnojowicy  na zamarzniCte  i zalane grunty, 
 W celu ograniczenia emisji amoniaku rozlan> gnojowicC przykrywać 

ziemi> lub zastosować nawocenie doglebowe 
 Nie dopuszczać do przepełnienia i wylewania nieczystoWci z szamba, 
 Stosować dodatki  do pasz (zawieraj>ce taniny)  poprawiaj>ce 

sprawnoWć układu pokarmowego  i ograniczaj>ce emisjC amoniaku 
 Źodawać  do gnojowicy preparaty chemiczne, mineralne lub 

mikrobiologicze. Źziałanie wymienionych preparatów polega na 
wi>zaniu amoniaku w trwałe poł>czenia chemiczne, oddziaływaniu na 
rozwój mikroflory co w konsekwencji powoduje ograniczenie przemian 
urykolitycznych a tym samym zmniejszenie iloWci amoniaku w 
pomieszczeniach. 

 Nie montować  instalacji zewnCtrznych emituj>cych hałas 
 Utrzymywać sprawnoWć wszystkich urz>dzeM  poprzez regularne 

przegl>dy i serwisowanie. 
 Prowadzić zbiórkC odpadów, przekazywać odpady regularnie 

wyspecjalizowanym firmom.  

 

 

16.0 WSKAZANIź TRUDNOVCI WYNIKAJ=CYCH Z NIźDOSTATKÓW TźCHNIKI LUB LUK 
Wź WSPÓŁCZźSNźJ WIźDZY JAKIź NAPOTKANO OPRACOWUJ=C RAPORT 
 

Brak jest w polskim prawodawstwie norm dotycz>cych zapachowej jakoWci 
powietrza. W zwi>zku z tym obliczenia rozprzestrzeniania siC 
zanieczyszczeM w powietrzu mocna przeprowadzić jedynie dla substancji 
uznawanych powszechnie jako odorotwórcze, to jestŚ dla kacdej z tych 
substancji z osobna, posługuj>c siC normami imisji (wartoWci 
odniesienia). 
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17.0 STRźSZCZźNIź W JBZYKU NIESPECJALISTYCZNYM 
 

W niniejszym Raporcie   dokonano oceny zamierzenia inwestycyjnego  
polegaj>cego na „Budowie  chlewni   o obsadzie do  207 DJP, 2 

zewnętrznych, zamkniętych  zbiorników na gnojowicę o V= 1150,0 m3 

kacdy oraz wykonanie wymaganych podłączeń infrastruktury i 
utwardzenia terenu na działce nr geod. 103/6 połoconej w miejscowoWci 
bywa Woda, gmina Jeleniewo” w  zakresie ochrony wartoWci 
Wrodowiskowych i zdrowia ludzi. 
 

 W zakresie ochrony powietrza - wskazano na najistotniejsze 

aródła powstawania emisji zanieczyszczeM, dokonano ich oceny pod 
k>tem stopnia w jakim wpłyn> na zmianC stanu jakoWci powietrza w 
miejscu lokalizacji inwestycji w rozumieniu dotrzymywania  

dopuszczalnych norm. Wykazano,  ce działalnoWć inwestycji nie 
wpłynie na zmianC warunków aerosanitarnych terenów przyległych.  

 Najwyższa wartoWć stężeń jednogodzinnych amoniaku występuje w 
punkcie o współrzędnych X = 230 Y = 240 m  i wynosi 

407,3 µg/m3.Najwyższa częstoWć przekroczeń dla stężeń 
jednogodzinnych  występuje w punkcie o współrzędnych X = 230 
Y = 240 m , wynosi 0,12 %  i nie przekracza dopuszczalnej  

0,2 %. Najwyższa wartoWć stężeń Wredniorocznych występuje w 
punkcie o współrzędnych X = 250 Y = 220 m , wynosi 27,324 

µg/m3 i nie przekracza wartoWci dyspozycyjnej (Da-R)= 
45 µg/m3. 

 Najwyższa wartoWć stężeń jednogodzinnych siarkowodoru 
występuje w punkcie o współrzędnych X = 230 Y = 240 m  i 

wynosi 11,17 µg/m3. Nie stwierdzono żadnych przekroczeń 
stężeń jednogodzinnych. CzęstoWć przekroczeń= 0 %. Najwyższa 
wartoWć stężeń Wredniorocznych występuje w punkcie 
o współrzędnych X = 250 Y = 220 m , wynosi 0,5845 µg/m3 i nie 
przekracza wartoWci dyspozycyjnej (Da-R)= 4,5 µg/m3. 

 

 W zakresie uci>cliwoWci akustycznej -  Wykazano, że  poziom hałasu 
urządzeń pracujących w budynkach tuczarni nie będzie przekraczał 
dopuszczalnych norm - 55 dBA w porze dnia i 45 dbA w porze nocy, 

na działkach sąsiadujących i nie przyczyni się do wzrostu 
uciążliwoWci akustycznej omawianego terenu. Budynek tuczarni o 

izolacyjnoWci akustycznej Wcian nie mniejszej nic 46 dB oraz 

izolacyjnoWci akustycznej dachu nie mniejszej nic  28 dB, 
 

 W zakresie gospodarki wodno-Wciekowej - wskazano na miejsca 

powstawania Wcieków i dokonano oceny rozwi>zaM oddziaływania 
Wcieków na wody powierzchniowe  i podziemne oraz glebC w przypadku 
przyjCcia proponowanych rozwi>zaM. Zaproponowany sposób 
odprowadzenia Wcieków socjalnych zapewniający  szczelnoWć urządzeń 
oraz odprowadzanie Wcieków deszczowych i roztopowych,    eliminują 



Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko: 

Budowa chlewni  207 DJP, hywa Woda  

104 

 

Prawa autorskie zastrzeione. Powielanie lub kopiowanie za zgodą autora 

 

zanieczyszczenia wód podziemnych i gleby, oraz zmianę stosunków 
wodnych na sąsiadującym terenie. 

 

 W zakresie potencjalnych przeobraceM krajobrazu, szaty roWlinnej i 
Wwiata zwierzCcego Oddziaływanie Inwestycji  na Wrodowisko 
przyrodnicze ma charakter wielokierunkowy, co

 
wykazano we 

wczeWniejszej czCWci niniejszego opracowania. Uwzględniając 
charakter, skalę i zakres przedsięwzięcia oraz fakt, że wszystkie 
oddziaływania zamkną się w granicach działki inwestora  stwierdza 
się,  że omawiana inwestycja nie spowoduje znaczącego, negatywnego 
wpływu na obszary Natura 2000 oraz nie spowoduje upoWledzenia 
podstawowych funkcji komunikacyjnych związanych z możliwoWcią 
przemieszczania się fauny i flory. 

 

 W zakresie ochrony powierzchni ziemi wraz z gleb> i ochrony wody - 
wskazano na miejsca powstawania i rodzaje odchodów w trakcie 
prowadzenia hodowli. Dokonany oceny przyjCtych rozwi>zaM w 
zakresie przechowywania gnojowicy oraz ich wykorzystania zgodnie z 

obowi>zuj>cymi przepisami. Zaproponowany sposób przechowywania i  
nawożenia pól   uprawnych nie spowoduje zanieczyszczenia wód 
powierzchniowych oraz skażenia powierzchni ziemi wraz z glebą. 
Cele Wrodowiskowe dla wód  dorzecza Wisły (plan gospodarki wodami 
dorzecza WisłyŚ  (zapobieganie dopływowi  lub ograniczenie dopływu 
zanieczyszczeM, zapobieganie  pogarszaniu siC stanu wszystkich wód 
podziemnych)ze aródeł rolniczych przy zastosowaniu rozwi>zaM 
technologicznych bCdzie spełnione.  

 

 W zakresie gospodarki odpadowej - dokonano identyfikacji odpadów, 
ich klasyfikacji oraz wskazano sposoby ich zagospodarowania. 

Wykazano,  że   dzięki prawidłowo prowadzonej gospodarce  

selektywnej, przekazywaniu  odpadów do utylizacji firmom 
posiadającym wymagane przepisami ustawy o odpadach, zezwolenia na 
usuwanie, unieszkodliwianie tych odpadów,  nie zwiększy się iloWć  
odpadów trafiających do Wrodowiska  naturalnego i nie pogorszą 
jego stanu. 

 

 W zakresie ochrony interesów osób trzecich: Planowana działalnoWć 
obiektu, przy spełnieniu wymagań, iż ewentualne uciążliwoWci będą 
się mieWciły w granicach działki, na której będzie ona 
zlokalizowana, nie narusza interesów osób trzecich, w rozumieniu  
art.5 ust.2 Prawa budowlanego (Dz.U. 2013 poz. 1409) i  nie 

ogranicza korzystania z terenów s>siaduj>cych. Z przeprowadzonych 
w niniejszym raporcie analiz i obliczeń wynika, ic planowana 
inwestycja nie będzie negatywnie oddziaływała na Wrodowisko, 
Zdrowie i warunki cycia ludzi oraz dobra materialne.   

 

 



Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko: 

Budowa chlewni  207 DJP, hywa Woda  

105 

 

Prawa autorskie zastrzeione. Powielanie lub kopiowanie za zgodą autora 

 

18.0 WNIOSKI KOLCOWź 
 

Obszar i teren lokalizacji ocenianej Inwestycji  cechuje siC 
korzystnym zespołem cech lokalizacyjnych w stosunku do wymogów  
projektowanej inwestycji.  S> to miCdzy innymiŚ 

 

 lokalizacja w  terenie rolniczym, w znacznym oddaleniu  od 

zabudowaM mieszkalnych.  
 korzystne warunki gruntowo-wodne umocliwiaj>ce posadowienie 

projektowanych obiektówś 
 brak konfliktu Wrodowiskowego w skali obszarów wchodz>cych w skład 

systemu krajowych obszarów chronionych. 
 

Przeprowadzona analiza i obliczenia wskazują, ic działalnoWć 
obiektu, po zastosowaniu Wrodków minimalizujących oddziaływanie na 
Wrodowisko, nie spowodujeŚ 

 

 obnicenia wartoWci  urbanistyczno – architektonicznych lokalizacji 
inwestycji, 

 pogorszenia warunków aerosanitarnych,  akustycznych oraz 
zagrocenia jakoWci powietrza i jakoWci wód, 

 pogorszenia stanu Wrodowiska na terenach przyległych, 
 powstawania odpadów niemocliwych do utylizacji i zanieczyszczenia 

gleby, 

 negatywnego oddziaływania na zdrowie ludzi i dobra materialne 
 

 

19.0 MATźRIAŁY WYJVCIOWź I OBOWI=ZUJ=Cź AKTY PRAWNź 
 

     15.ń    Materiały wyjWciowe 
 

 Kopia mapy ewidencyjnej 1:5000  

 Dane i informacje  zebrane podczas wizji lokalnej w terenie, 

 Strategia rozwoju GMINY JELENIEWO na lata 2000-2015 

 

     15.2   Obowi>zuj>ce akty prawne wykorzystane w opracowaniuŚ 
 

 Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2015 poz. 145) 

 Ustawa  z dnia 16 kwietnia 2004 r., o ochronie przyrody (Dz. U. nr 

0 z 2013 poz. 469) 

 Prawo budowlane (Dz.U 2013 poz. 1409) 

 Ustaw> z dnia 7 paadziernika    2ŃŃ8 r.,  o udostCpnianiu 
informacji o Wrodowisku, udziale społeczeMstwa w ochronie 
Wrodowiska oraz o ocenach oddziaływania na Wrodowisko  (Źz. U. 
2013 poz.1235) 

 Ustawa  z dnia z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (DZ. U. Nr 0 z 

2013   poz. 21), 
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 Źyrektywa 9ń/676/źWż z dnia ń2 grudnia ń99ń w sprawie ochrony wód 
przed zanieczyszczeniami powodowanymi przez azotany pochodz>ce ze 
aródeł rolniczych (Źyrektywa azotanowa)  

 Ustawa z dnia 10 lipca 2007 r., o nawozach i nawoceniu (Źz. U. Nr 
147 z 2007r., poz. 1033), 

 Rozporz>dzenie Ministra Vrodowiska z dnia 27 sierpnia 2Ńń4 r. w 
sprawie rodzajów instalacji mog>cych powodować znaczne 
zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo 
Wrodowiska jako całoWci (Dz. U. Nr 2014 poz. 1169) 

 Rozporz>dzenie Ministra Rolnictwa i żospodarki bywnoWciowej z dnia 
7 paadziernika ń997 r., w sprawie warunków technicznych jakim 
powinny odpowiadać budowle rolnicze i ich usytuowanie, (Dz. U. 

2014 poz. 1800) 

 Rozporz>dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 z 
dnia 2ń paadziernika 2ŃŃ9 r. okreWlaj>ce przepisy sanitarne 
dotycz>ce produktów ubocznych pochodzenia zwierzCcego, 
nieprzeznaczonych do spocycia przez ludzi, 

 Rozporz>dzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. W sprawie 
przedsiCwziCć mog>cych znacz>co oddziaływać na Wrodowisko (Dz. U. 
Nr 213/2010 poz. 1397), 

 Rozporz>dzenie Ministra Budownictwa z dnia ń4 lipca 2ŃŃ6  roku w 
sprawie sposobu realizacji obowi>zków dostawców Wcieków 
przemysłowych oraz warunków wprowadzania Wcieków do urz>dzeM 
kanalizacyjnych (Dz. U. Nr 136 z 2006 r.,  poz. 964) 

 Rozporz>dzenie Ministra Vrodowiska  z dnia 09 grudnia 2014 w 

sprawie  warunków, jakie nalecy spełnić przy wprowadzaniu Wcieków 
do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie 
szkodliwych dla Wrodowiska wodnego (ŹZ.U. Nr ń6 z 2ŃńŃ r., poz. 
87) 

 Rozporz>dzeniem Ministra Vrodowiska z dnia 26 stycznia 2ŃńŃ r. w 
sprawie wartoWci odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu 
(Dz. U. Nr 16 poz. 87 z 2010 r.)   

 Rozporz>dzenie  Ministra Vrodowiska z dnia ń4 czerwca 2ŃŃ7 r. w 
sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w Wrodowisku (Źz. U. 2Ńń4  
poz. 112). 
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20.0 ZAŁ=CZNIKI 
 

Nr. 

zał>cznika Nazwa 

1. Kopia mapy ewidencyjnej 1:5000, z zaznaczonym terenem 

inwestycji 

2. Wypis z rejestru gruntów – kopia 
3. Projekt zagospodarowania działki  
4. Model chlewni 

5. Źane do obliczeM stCceM w sieci receptorów 
6. Zestawienie maksymalnych wartoWci stCceM amoniaku w sieci 

receptorów 
7. Izolinie stCceM maksymalnych amoniaku 
8. Izolinie stCceM Wrednich amoniaku  
10. Obliczenia hałasu 
11. Izofony pora dnia  

12. Izofony pora nocy 

13. SkutecznoWć filtrów 
14. Karta techniczna Agregatu pr>dotwórczego 

 

 

 


