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1 Wprowadzenie 

 
Planowane przedsięwzięcie polegało będzie na rozbudowie istniejącej fermy drobiu 

wraz z budową nowego kurnika. Inwestycja projektowana jest na działce  
o numerze ewidencyjnym 204/16 obręb Świerczyny, gmina Bartniczka. Przedsięwzięcie 
polega na zmianie dotychczasowego sposobu użytkowania istniejącej części budynku 
inwentarskiego. Aktualnie część istniejącego budynku inwentarskiego na działce 204/16 
obręb Świerczyny pełniła funkcję gospodarczo-magazynową a planuje się w tej części 
hodowlę brojlerów. Dobudowany zostanie także nowy budynek inwentarski wraz z 
zapleczem technologicznym. Całość przedsięwzięcia należy zatem nazwać fermą drobiu. 
Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie 
określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz 
szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do 
sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397) budowa 
fermy drobiu została zaliczona do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać 
na środowisko zgodnie z § 2, ust. 1, pkt 51 chów lub hodowla zwierząt, w liczbie nie 
mniejszej niż 210 dużych jednostek przeliczeniowych inwentarza (DJP) [...].  

Raport o odziaływaniu na środowisko został sporządzony zgodnie z zapisami art. 66 
ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku  
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.).  

Niniejsze opracowanie zostało sporządzone w celu uzyskania decyzji o 
środowiskowych uwarunkowaniach, która jest niezbędna dla niniejszej inwestycji, do 
uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę. 

W opracowaniu posłużono się, między innymi, słowami definiowanymi w 
rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 lutego 2010 roku w sprawie 
wymagań i sposobu postępowania przy utrzymywaniu gatunków zwierząt 
gospodarskich, dla których normy ochrony zostały określone w przepisach Unii 
Europejskiej (Dz. U. z 2010 r., Nr 56, poz. 344). Ww. rozporządzenie odnosi się m. in. do 
wymagań i sposobu postępowania przy utrzymywaniu kurcząt brojlerów z gatunku kura 
(Gallus gallus). 
 
Wnioskodawcą, ubiegającym się o uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest: 
 

Blueberry Artur Kowalski 
ul. Turystyczna 1 
87-321 Bartniczka 
 
Wykonawcą Raportu o odziaływaniu na środowisko jest: 
 
Biuro Projektów Środowiskowych  
Michał Przybylski 
ul. Jaskółcza 9 Borzęcin  
83-000 Pruszcz Gdański. 
 
 
 



 
 
 
 

5 
 

1.1 Rodzaj, skala i usytuowanie przedsięwzięcia 

 
Przedsięwzięcie planowane jest w północno-wschodniej części województwa 

kujawsko–pomorskiego, w powiecie brodnickim, w granicach administracyjnych gminy 
Bartniczka. Powierzchnia nieruchomości, na której planowane jest przedsięwzięcie, tj. 
działki nr 204/16 obręb Świerczyny (wyrys w załączeniu) wynosi 1,65 ha. 

 

 
Rysunek 1. Orientacyjna lokalizacja planowanego przedsięwzięcia w obrębie geodezyjnym 

Świerczyny, na terenie działki nr 204/16, gmina Bartniczka. 

 
Inwestycja polegała będzie na rozbudowie istniejącego budynku inwentarskiego, a 

także na budowie nowego kurnika dla brojlerów kurzych, co wiąże się z budową: kurnika, 
budynków i instalacji pomocniczych oraz wewnętrznej drogi utwardzonej. Maksymalna 
obsada budynków inwentarskich na fermie wyniesie 78 390 sztuk brojlerów kurzych, co 
w przeliczeniu na dużą jednostkę przeliczeniową wyniesie 314 DJP. Planowana roczna 
produkcja z dwóch kurników wyniesie 548 730 szt. 
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Rysunek 2. Lokalizacja planowanego przedsięwzięcia wraz z planem zabudowy fermy w obrębie 

geodezyjnym Świerczyny na terenie działki nr 204/16 gmina Bartniczka. 
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1.2 Powierzchnia zajmowanej nieruchomości, a także obiektu budowlanego oraz 
dotychczasowy sposób ich wykorzystania  

 
Powierzchnia użytkowa planowanej fermy drobiu wynosić będzie 4020 m2 (w tym 

nowy budynek inwentarski 2040 m2). Powierzchnia całkowita kurnika będzie większa od 
powierzchni użytkowej i zależeć będzie głównie od metody budowy np. konstrukcja 
stalowa lub obiekt murowany z lekkich pustaków gazobetonowych. Nie mniej jednak 
powierzchnie te nie będą różniły się od siebie o więcej niż 10%. Powierzchnia działki 
204/16 obręb Świerczyny wynosi 1,65 ha. Powierzchnia terenu ww. działki, 
przewidziana do zajęcia pod fermę drobiu została opracowana na podstawie koncepcji 
zagospodarowania działki. Planowana łączna powierzchnia obiektu budowlanego- 
kurników wraz z innymi budynkami pomocniczymi to ok. 0,45 ha (4545 m2). Całkowite 
zajęcie gruntu pod fermę drobiu (wraz z drogami dojazdowymi) wynosić będzie około  
7 215 m² (tj ok. 44 % powierzchni ww. nieruchomości).  
 
Tabela 1. Powierzchnia zajęcia terenu planowanej fermy drobiu w obrębie geodezyjnym Świerczyny 
na terenie działki nr 204/16, gmina Bartniczka. 

Lp. Rodzaj zajęcia terenu Powierzchnia (m2) 
1 planowana całkowita powierzchnia budynków inwentarskich ok. 4423  

2 
powierzchnia innych obiektów budowlanych (silosy paszowe,  
zbiornik na ścieki technologiczne i in. ) 

ok. 123 

3 powierzchnia dróg wewnętrznych ok. 2670  
4 pozostały teren powierzchniowo czynny  ok. 9328 

 
Teren planowany pod przedsięwzięcie wraz z obszarami sąsiadującymi 

charakteryzuje się krajobrazem rolniczym. W rejonie samej inwestycji, jak i w jej 
najbliższym otoczeniu w przewadze występują aktualnie użytkowane grunty orne- 
głównie uprawy rzepaku, pszenżyta i kukurydzy.  

Zgodnie z informacją uzyskaną w urzędzie gminy, teren przedsięwzięcia nie jest 
objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z załącznikiem 
graficznym do uchwały nr XIV/77/2000 Rady Gminy Grążawy z dnia 17.03.2000 r. w 
sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Bartniczka teren przedsięwzięcia stanowią użytki rolne.  
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Rysunek 3. Wycinek Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

Gminy Bartniczka. 
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W ramach prac nad przedmiotowym raportem przygotowano mapę glebowo-
rolniczą obszaru działki 204/16 obręb Świerczyny. Sporządzono ją na podstawie 
informacji katastralnych powiatu brodnickiego (raster WMS).  

 
Rysunek 4. Mapa glebowo-rolnicza obszaru przedsięwzięcia oraz najbliższej okolicy. 

 
Zgodnie z wyżej przedstawioną mapą, a także z danymi zawartymi na ww. stronie, 

obszar planowanego przedsięwzięcia (działka nr 204/16, obręb Świerczyny) znajduje się: 
 w obszarze 3 415 m2 klasy bonitacyjnej gruntów ornych IVa - gleby orne średniej 

jakości, lepsze.  Do klasy IV a należą: lepsze gleby brunatne, płowe, bielicowe, 
brunatne, płowe i opadowo-glejowe, podmokłe czarnoziemy, mady ciężkie, 
rędziny, zmeliorowane gleby torfowe i torfowo-murszwe. 

 w obszarze 13 129 m2 klasy bonitacyjnej gruntów ornych IVb (w tym 2 723 m2 
zabudowane)- gleby orne średniej jakości, gorsze. Do klasy IV b zalicza się takie 
same jednostki taksonomiczne gleb, jak do klasy IV a, ale charakteryzujące się 
znacznie gorszymi właściwościami, których przyczyną jest budowa profilu i mniej 
korzystne położenie fizjograficzne. 

1.3 Charakterystyka całego przedsięwzięcia i warunki użytkowania terenu w 
fazie budowy i eksploatacji lub użytkowania 

 
Przedsięwzięcie polega na budowie fermy drobiu wyposażonej w instalację 

zadawania paszy, instalację zadawania wody, instalację grzewczą oraz wentylacyjną.  
W ramach planowanej inwestycji zostaną wybudowane budynki i instalacje niezbędne do 
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funkcjonowania inwestycji, a także drogi utwardzone. Na terenie powierzchniowo 
czynnym zostanie posadzona trawa/zieleń urządzona. 

1.3.1 Faza budowy 

Na działce 204/16 obręb Świerczyny w obszarze ok. 0,72 ha, wskazanym na mapach 
zamieszczonych w niniejszym raporcie prowadzona będzie budowa obiektów i instalacji. 
W ramach przygotowanej koncepcji zagospodarowania działki wyznaczono miejsce 
realizacji inwestycji wraz z wjazdem na działkę od strony działki drogowej oznaczonej w 
ewidencji gruntów nr 180, obręb Świerczyny. Przed wykonaniem prac budowlanych 
zostaną przeprowadzone prace makroniwelacyjne. Ściągnięcie humusu odbywać się 
będzie w wyżej położonej części działki. W późniejszym etapie gleba ta zostanie 
wykorzystana do zagospodarowania pod trawniki lub zieleń urządzoną w obszarze 
przedsięwzięcia. W następnym etapie prac wykonane zostaną obiekty budowlane. 
Budynki inwentarskie posiadały będą dodatkowo pomieszczenia techniczne oraz 
instalacje pomocnicze. Przygotowane zostaną drogi utwardzone przystosowane do 
poruszania się po nich samochodów ciężarowych. Wybudowane zostaną zbiorniki 
magazynowe paszy- silosy paszowe. Szczegółowy opis planowanej zabudowy i innej 
infrastruktury przedstawiono w kolejnym punkcie. Lokalizację zabudowy przedstawiono 
na rysunku 2.  

1.3.2 Faza funkcjonowania przedsięwzięcia 

Po wybudowaniu inwestycji zmieni się sposób pokrycia działki w związku z 
budynkiem kurnika, budynków i instalacji pomocniczych oraz budową dróg 
wewnętrznych. Zestawienie powierzchni po przeprowadzeniu planowanej inwestycji 
przedstawiono w punkcie 1.2.  

Poniżej przedstawiono szczegółowo zabudowę i instalacje pomocnicze, które będą 
zlokalizowane na terenie fermy po realizacji planowanego przedsięwzięcia (numery 
obiektów odpowiadają numerom obiektów przyjętym na rysunku 2). 

1. Budynki inwentarskie (nr 2 i 3)– o pow. użytkowej kurników 4020 m2. Powierzchnia 
zabudowy tj. budynki inwentarskie wraz z pomieszczeniami technicznymi (nr 11, 12, 
13, 14) oraz pozostałymi obiektami budowlanymi (nr 5, 6, 8, 9) to ok. 4546 m² (0,45 
ha).  

Pomieszczenia techniczne oraz pozostałe obiekty (ok. 270 m2): 
2. Pomieszczenie zaplecza technicznego ze sterownią oraz agregatem prądotwórczym 

o powierzchni zabudowy ok. 10 m2 (nr 11).    
3. Pomieszczenie socjalno-biurowe wraz z magazynem leków o powierzchni zabudowy 

ok. 21 m2 (nr 12).  
4. Pomieszczenie kotłowni z kotłem o mocy 500 kW, o powierzchni zabudowy 43 m2 

(nr 13). 
5. Chłodnia wyposażona w zbiornik na ścieki (ewentualnie hydrofornia w wydzielonej 

części) o łącznej powierzchni zabudowy ok. 31 m2 (nr 14).  
6. Alternatywne pomieszczenie kotłowni o powierzchni zabudowy 43 m2 w budynku 

inwentarskim nr 3 (nr 14) . 
7. Trzy silosy paszowe o powierzchni zabudowy ok. 24 m2, o pojemności 36 m3 każdy 

(nr 5).  
8. Dwa szczelne zbiorniki wybieralne na ścieki technologiczne pochodzące z mycia 

kurników, o pojemoności do 10 m3 każdy, o powierzchni zabudowy ok. 54 m2 (nr 6).  
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9. Bezodpływowy zamknięty zbiornik na ścieki socjalno-bytowe, o powierzchni 
zabudowy ok. 6 m2 (nr 8). 

10. Zadaszenie na opał o powierzchni ok. 33 m2 (nr 10).   
11. Zbiornik na popiół o powierzchni zabudowy ok. 6 m2 (nr 9). 
12. Utwardzona droga wewnętrzna o łącznej powierzchni ok. 2670 m2 (nr 4).  
13. Sieć elektro-energetyczna. 
14. Sieć instalacji grzewczej rozprowadzającej gorącą wodę z kotłowni do ogrzewania 

kurników. 
15. Sieć wodociągowa. 
16. Studnia. 
17. Śluza dezynfekcyjna. 
18. Osadnik piaskowy. 
19. Ewentualne ogrodzenie i zieleń urządzona. 
 

Chłodnia będzie chłodzona za pomocą agregatu wykorzystującego czynnik 
chłodzący R404A lub R507. Czynnik chłodzący w agregacie będzie wykorzystywany w 
szczelnym układzie zamkniętym. Ewentualne naprawy agregatu chłodniczego 
wymagające uzupełnienia czynnika chłodzącego będą wykonywane przez 
koncesjonowaną firmę zewnętrzną dysponującą odpowiednim sprzętem niezbędnym do 
naprawy agregatu i posiadającą odpowiednie zezwolenia, z którą zostanie podpisana 
odpowiednia umowa serwisowa. 

Wykonana zostanie droga wewnętrzna, umożliwiająca dojazd do budynków 
inwentarskich oraz obiektów na terenie planowanej fermy. Odprowadzenie wód 
deszczowych z dachu i dróg przewidziano do gruntu ze względu na dobre warunki 
chłonne obszaru przedsięwzięcia. Na pozostałym terenie planuje się obsianie trawami lub 
zieleń urządzoną w postaci roślin ozdobnych.  
 

1.4 Główne cechy charakterystyczne procesów produkcyjnych 

1.4.1 Planowana produkcja zwierzęca 

W ramach etapu funkcjonowania przedsięwzięcia prowadzona będzie produkcja 
zwierzęca. W planowanych kurnikach prowadzony będzie chów brojlerów kurzych w 
systemie ściółkowym jednofazowym  (ferma pełna – ferma pusta). 

 
Brojlery kurze 
Nowe wstawy ptaków co 7 tygodni, zatem w ciągu roku będzie 7 pełnych cykli. 

Wielkość upadków szacuje się na 4%. Maksymalna obsada kurników wyniesie 78 390 
sztuk, co w przeliczeniu na dużą jednostkę przeliczeniową wyniesie 314 DJP. Planowana 
roczna produkcja wyniesie 548 730 szt. brojlerów, co po uwzględnieniu upadków, 
wyniesie łącznie 1 354,6 Mg żywca/rok ((22 398 szt. x 2 kg) + (55 992 szt. x 2,8 kg) x 7 
cykli – 4% upadku ). 

W tak prowadzonym chowie wskaźniki obsady przy uwzględnieniu upadków, 
wyniosą na koniec tuczu:     

  tucz do 6 tygodnia – 18,72 sztuk/m2 * 2 kg/sztukę = 37,44 kg/m2 
Otrzymany wskaźnik jest zgodny z §37, Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i 

Rozwoju Wsi z dnia 15 lutego 2010 roku w sprawie wymagań i sposobu postępowania 
przy utrzymywaniu gatunków zwierząt gospodarskich, dla których normy ochrony 
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zostały określone w przepisach Unii Europejskiej (Dz. U. z 2010 r., Nr 56, poz. 344), gdzie 
dopuszczalna obsada wynosi 39 kg/m2. 

Produkcję planuje się w cyklach 7-mio tygodniowych, z których: 
  6 tygodni - jednorazowe wstawienie kurcząt jednodniowych i chów drobiu do 

uzyskania brojlerów, w tym: 
1-4 tydzień- chów brojlerów o masie ubojowej do ok. 2,0 kg w ilości 78 390 szt.  
5-6 tydzień- chów brojlerów o masie ubojowej do ok. 2,8 kg w ilości 55 992 szt.  
 7 tydzień - czyszczenie i dezynfekcja budynku, przegląd i ewentualne czyszczenie 
instalacji zadawania paszy, wody, ogrzewania, oświetlenia itp., doprowadzenie 
warunków w budynku (temperatura, wilgotność) do parametrów odpowiednich dla 
wstawianych w kolejnym cyklu kurcząt jednodniowych. 
 

Obsada średnia 
 

 * 0,004 DJP * 78 390 szt. =  269 DJP 
 
W skali rocznej prowadzonych będzie 7 pełnych cykli (w zależności od terminu 

wstawienia) w modelu 7+1 lub 6+2: 
- 7+1: 7 cykli pełnych trwających 7 tygodni oraz 1 cykl niepełny (przed pierwszym 
wstawieniem - koniec cyklu z poprzedniego roku lub początkowe tygodnie cyklu 
kolejnego).  
- 6+2: 6 cykli pełnych oraz 2 cykle niepełne (kilka tygodni z końca cyklu z 
poprzedniego roku i kilka początkowych tygodni cyklu kolejnego), 
Mając na uwadze przejrzystość niniejszego raportu przyjęto jednakże, że w ciągu 

roku utrzymywanych będzie do 7-ciu stad kurczaków - do 548 730 sztuk. Dalsze 
obliczenia dotyczące oddziaływania zostały przeliczone na 7 cykli.  

Chów prowadzony będzie przy zastosowaniu sztucznego oświetlenia. Zapewnione 
będzie minimalne natężenie oświetlenia równe 20 luxów, mierzone na poziomie oka 
ptaka. Oświetlenie będzie dostosowane do 24-godzinnego rytmu, z okresami 
zaciemnienia trwającymi co najmniej 6 godzin ogółem i co najmniej z jednym okresem 
nieprzerwanego zaciemnienia trwającym przynajmniej 4 godziny, z wyłączeniem 
okresów przyciemnienia. 

System wentylacyjny pozwoli na wymianę powietrza przy pełnej obsadzie kurnika 
w ilości ok 6 m3 powietrza/kg żywca/1 h. Zastosowany będzie mieszany system 
wentylacji składający się z dolotów powietrza oraz wentylatorów mechanicznych. 
Szczytowe wentylatory wyciągowe wyposażone zostaną w wyrzutnie przekierowujące 
strumień powietrza w górę. Charakterystykę planowanych wentylatorów oraz ich liczbę, 
rozłożenie i łączną wydajność na budynek podano poniżej. 

 
 

Tabela 2. Parametry wentylatorów wyciągowych* budynku kurnika. 

Nazwa 
wentylatora 

Typ 
wentylatora 

Wydajność 
wentylatora 

[m3/h] 

Powierzchnia 
Przekroju 

wentylatora 
[m2] 

Wysokość 
Komina 

wentylacyjnego 
[m] 

 

CL600* dachowy 10692 0,33 7 
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EM50* 
ścienny z 

wyrzutnią 
pionową 

42912 1,49 1,7 

*Do obliczeń parametrów wentylacji wykorzystano pomiary własne wykonane czasie oględzin 
istniejącej części obiektu.  

 
Wentylatory posiadają zmienne parametry w zależności od możliwego podciśnienia 

panującego w kurniku. W tabeli podano obniżone parametry dotyczące wydajności 
wentylatorów z uwagi na niekorzystne warunki wywołane możliwym podciśnieniem. 
Wentylatory ścienne zostaną wyposażone w wyrzutnie przekierowujące strumień 
powietrza ku górze. 
 

Tabela 3. Rozkład wentylatorów przypadający na jeden budynek. 

budynek  
Liczba wentylatorów Łączna 

wydajność 
[m3/h]   CL600 EM50 

1 12 8 471 600 

2 12 8 471 600 

  suma 943 200 

 
W sumie, w budynkach zainstalowanych zostanie do 24 sztuk emitorów typu nr 1 – 

CL 600 oraz do 16 sztuk  emitorów typu nr 2 – EM50. 
Temperatura w kurnikach będzie równa na całej powierzchni a jej poziom będzie 

uzależniony od wieku ptaków: 
 
dzień 1   35 – 33 o C  
dzień 2    33 – 32 o C 
dzień 3 – 7   32 – 29 o C 
dzień 7 – 14   29 – 26 o C 
dzień 14 – 21   26 – 23 o C 
dzień 21 – 28  23 – 21 o C 
dzień 28 – 35   21 – 20 o C 
powyżej 35 dnia 20 – 18 o C 
Wilgotność względna utrzymywana będzie w zakresie od 40 – 65 %. 
 
Do ogrzewania kurnika wykorzystywana będzie instalacja ogrzewania 

podłogowego rozłożona równomiernie w posadzce budynku inwentarskiego zasilana 
gorącą wodą z kotła o mocy 500 kW. Emitorem kotłowni będzie komin o wysokości 12 
metrów. Alternatywnie planuje się drugą kotłownię oraz drugi emitor o wysokości 12 m. 
Jednakże moc pierwszego i drugiego kotła wynosić będzie łącznie również 500 kW. Zatem 
w obliczeniach emisji zanieczyszczeń do powietrza przyjeto jeden emitor zastępczy z 
kotłowni.  

Zapotrzebowanie na słomę szacuje się na ok. 39,2 Mg na każdy cykl (0,5 kg na 
sztukę/cykl), tj. rocznie ok. 274,4 Mg (dla 7 cykli) (dokumentacja BREF za 
Ministerstwem Rolnictwa Wielkiej Brytanii). 

Ściółka dla kur najczęściej przygotowywana będzie z suchej, pociętej na sieczkę 
słomy ewentualnie uzupełnianej o trociny. Grubość ściółki wahać się będzie pomiędzy 1 
a 10 cm. Po każdym odchowie wymieniana będzie cała ściółka. Materiał przeznaczony na 
ściółkę będzie czysty, suchy i bez pleśni. 
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Zwierzęta będą miały stały dostęp do paszy o składzie zgodnym z dokładnymi 
obliczeniami uwzględniającymi oczekiwane przyrosty, jakość tuszek oraz zużycie paszy. 
Żywienie brojlerów odbywać się będzie mieszankami pełnoporcjowymi zamawianymi w 
mieszalni pasz. 

Zużycie paszy zostało oszacowane na podstawie poradnika PRTR, gdzie przypisano 
dzienne zapotrzebowanie na paszę (w gramach) dla jednej sztuki drobiu w każdym 
kolejnym tygodniu cyklu/chowu (Tabela 4). Łączne zużycie paszy na cykl szacuje się na 
ok. 282 Mg, co w skali rocznej daje ok. 1976 Mg paszy.   
 
Tabela 4. Oszacowane zyżycie paszy. 

tydzień 
wskaźnik 

(gramy/szt./dzień) 
ilość drobiu (sztuki) ilość dni w tygodniu zużycie paszy (tony) 

1 17 78390 7 9,32841 

2 51 78390 7 27,98523 

3 89 78390 7 48,83697 

4 126 78390 7 69,13998 

5 147 55992 7 57,615768 

6 177 55992 7 69,374088 

    suma (tony)   282,280446 

 suma- cały rok (7 cykli) 7 1975,963122 

 
Zamawiana pasza będzie miała postać granulatu. Zgodnie z danymi producenta pasz 

zalecane mieszanki dla brojlerów to: 
- STARTER – w okresie od 0 do 2,5 tygodnia życia, 
- GROWER – w okresie od 2,5 do 5 tygodnia życia, 
- FINISZER – w okresie powyżej 5 tygodnia życia. 
Podawanie paszy (paszociągami z silosów usytuowanych przy kurnikach) oraz 

pojenie odbywać się będzie w sposób w pełni zautomatyzowany zgodnie z programem 
żywienia opracowanym przez specjalistów ds. żywienia. Kurnik posiadał będzie 4 linie 
paszowe oraz własne silosy paszowe, do których pasza dowożona będzie samochodami i 
przesypywana w sposób pneumatyczny (bez kontaktu z otoczeniem). Zakłada się liniowe 
lub kołowe pojemniki na paszę z czego: 

- linia brzegu pojemników liniowych wynosić będzie minimum 5460 metrów, 
- linia brzegu pojemników kołowych wynosić będzie minimum 2340 metrów. 

Woda wykorzystywana przez przedmiotową instalacje do chowu brojlerów kurzych 
stosowana jest do: 

- zaspokojenia pragnienia ptaków, 
- zraszania (zamgławiania) w celu utrzymania właściwej wilgotności powietrza 
(przeciwdziałania zapyleniu) i schładzania w okresie upałów, 
- mycia kurników, 
- na potrzeby sanitarne pracowników, 
- jako medium przenoszące ciepło z kotłowni do kurników (niewielka ilość wody w 
obiegu zamkniętym). 

Pojenie ptaków w kurniku odbywać się będzie przy pomocy 6 linii pojenia z poidłami 
kropelkowymi (smoczkowymi) wykonanymi z tworzywa sztucznego, które będą 
zawieszone wzdłuż budynków inwentarskich. Poidła umocowane będą na wyciągarkach 
umożliwiających ich podnoszenie w trakcie wywożenia obornika i mycia budynków. 
Zainstalowane systemy poideł zapewnią dostarczanie wody w ilościach odpowiadających 
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potrzebom ptaków, przy zachowaniu wszelkich praktyk dobrostanu,  
a stosowanie poideł kropelkowych ograniczy straty wody, zapobiegnie jej rozlewaniu i 
zamakaniu ściółki. Konstrukcja instalacji umożliwi podawanie z wodą szczepionek oraz 
leków.  

 
 

 
Rysunek 5. Widok na poidła oraz paszociągi w ciągu cyklu chowu brojlerów 

 
Zapotrzebowanie na wodę do pojenia brojlerów wraz z utrzymaniem czystości  

i dezynfekcją, a także system zraszania wynosi ok. 9 dm³ na pojedyncze zwierzę na cykl, 
co w przeliczeniu daje następujące wartości:  

- chów brojlerów: 9 dm3 x 78 390 szt. brojlerów= 705 510 dm³/cykl≈ 705,5 m3/cykl.  
W związku z czym łączne, maksymalne roczne zapotrzebowanie na wodę dla 

przedmiotowej fermy szacuje się na poziomie (705,5 m3*7cykli) = 4938,5 m3/rok (ok. 
13,5 m3/dobę). Do poniższych danych należy dodać zużycie wody na cele socjalno-
bytowe co zostanie przedstawione w pkt. 1.6.3.3. 

Wnioskodawca planuje, że dezynfekcja prowadzona będzie poprzez: 
- czyszczenie budynku na sucho - usunięcie zużytej ściółki,  
- umycie gorącą wodą  pod ciśnieniem, 
- bielenie wapnem (we własnym zakresie). 
W kurnikach zaprojektowany został również system zamgławiania, który pozwoli 

na utrzymanie właściwej wilgotności powietrza, schładzanie w okresie upałów oraz 
pozwoli ograniczyć zapylenie. W kurnikach będą po 3 linie zamgławiania: 2 linie nad 
dolotami powietrza i 1 linia w środku budynku. 

W gruncie planowana jest budowa 2 szczelnych zbiorników wybieralnych na ścieki 
technologiczne ( z mycia kurników). Każdy ze zbiorników będzie miał pojemność ok. 10 
m3. Ścieki komunalne będą zbierane w przewidzianych zamkniętych i szczelnych 
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zbiornikach, a następnie wywożone do stacji zlewnej oczyszczalni ścieków przez 
wyspecjalizowane jednostki.  

Po okresie tuczu rozpocznie się odłapywanie i sprzedaż żywca z kurników. Średnia 
waga ubojowa wynosić będzie 2 kg po 4 tygodniach tuczu oraz 2,8 kg po 6 tygodniach 
tuczu. Ptaki odbierane będą samochodami ciężarowymi, z których każdy przewiezie po 
ok. 6000 szt. ptaków. Do obsługi kurników zatrudnione będzie na stałe 2 osoby, a w 
okresie odłapywań zatrudnianych będzie dodatkowo 6 osób. 

Po opróżnieniu kurników rozpoczyna się proces ich przygotowania do kolejnego 
obsadzenia, który zaczyna usunięcie obornika z pomieszczeń, przy pomocy ładowarki 
czołowej.  

Obornik rozumiany jako mieszanina odchodów hodowanego drobiu i ściółki, będzie 
usuwany mechanicznie, po każdym cyklu, a następnie wywożony. Może on być 
wykorzystany jako nawóz w celach rolniczych. Przy czym zagospodarowanie obornika, 
jako nawozu naturalnego wymaga zastosowania się do zapisów określonych w 
rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny 
odpowiadać programy działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł 
rolniczych (Dz. U. Nr 4, poz.44 z 2003 r.) oraz w ustawie o nawozach i nawożeniu (tekst 
jednolity z Dz. U. z 2007 r. Nr 147, poz. 1033). Jedna z możliwości wykorzystania obornika 
to nawożenie użytków rolnych. Nie wyklucza się również pozarolniczego wykorzystania 
obornika np. jako podłoże w pieczarkarniach. 

Powstawanie obornika, przy założeniu 7 cykli w ciągu roku, szacuje się na max. 
1097,5 Mg/rok (na podstawie BREF - 1,7-2,0 kg/ptak/cykl: 2 kg x 78 390 szt. x 7 cykli). 
Zgodnie z literaturą branżową gęstość obornika waha się pomiędzy 0,7-0,9 Mg/m3. Zatem 
roczną objętość obornika szacuję się na ok. 1200-1500 m3. 

Po usunięciu obornika kurniki zostaną umyte myjkami wysokociśnieniowymi. 
Mycie prowadzone będzie wyłącznie ciepłą wodą o temperaturze od 40oC – 60oC bez 
użycia detergentów. Ściek z mycia kurników, który stanowi mieszaninę czystej wody, 
wapna i resztek odchodów kurzych odprowadzany będzie do bezodpływowych 
zbiorników.  

Po umyciu posadzka będzie dezynfekowana, a następnie po wysuszeniu kurników 
przeprowadzane będzie białkowanie ścian i posadzki wapnem hydratyzowanym. Po 
wyschnięciu wapna, w kurnikach umieszczana będzie ściółka, która będzie 
dezynfekowana poprzez zamgławianie. Dezynfekcji podlegać będzie również linia pojenia 
i linia paszowa. Stosowane do dezynfekcji środki będą zmieniane ze względu na 
utrzymanie ich skuteczności oraz ze względu na zmiany na rynku, dlatego w tym 
opracowaniu nie wymieniono konkretnych środków. Dezynfekcję przeprowadzać będzie 
specjalistyczna firma, która po każdorazowym działaniu wystawi zaświadczenie o 
poprawności wykonanych robót. 

Bilans masowy produkcji zwierzęcej przedstawia się zgodnie z poniższą tabelą: 
 

Tabela 5. Bilans masowy (roczny) produkcji zwierzęcej fermy drobiu. 

Lp. Rodzaj produktu Jednostka Przewidywane zużycie 

1. waga ubojowa żywca Mg 1354,6  

2. waga pomiotu  Mg 1097,5 

3. ilość wód technologicznych m3 107 
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1.5 Przewidywane ilości wykorzystywanej wody, surowców, materiałów, paliw 
oraz energii w trakcie ekploatacji inwestycji 

 
Poniżej zestawiono roczne zużycie surowców, materiałów i paliw przewidywane po 

realizacji inwestycji. 
 
 

Tabela 6. Zużycie materiałów, surowców, paliw i energii przewidywane po realizacji inwestycji. 

Lp. 
Materiał, surowiec, 

paliwo 
Jednostka Przewidywane zużycie 

1. brojlery jednodniowe sztuk/rok 548 730  kurcząt  

2. pasza Mg/rok 1976 (maksymalnie) 

3. woda m3/rok 4938,6 (maksymalnie) 

4. słoma Mg/rok 274,4 (maksymalnie) 

5. węgiel kamienny Mg/rok 207 

7. 
wapno 

hydratyzowane 
Mg/rok 5 

8. środki dezynfekcyjne Mg/rok 1,41 

9. energia elektryczna MWh/rok 201 

 

1.6 Przewidywane rodzaje i ilości zanieczyszczeń, wynikające z funkcjonowania 
planowanego przedsięwzięcia 

 
Planowane przedsięwzięcie jest związane z nową instalacją chowu brojlerów 

kurzych. Prowadzeniu instalacji do chowu brojlerów towarzyszyć mogą: 
1. emisja do powietrza z następujących źródeł: 

a. chowu brojlerów kurzych, 
b. rozładunku i magazynowania pasz, 
c. pojazdów obsługujących instalację, 
d. spalania paliw na potrzeby ogrzewania pomieszczeń , 
e. spalania paliw na potrzeby wytwarzania energii w agregacie prądotwórczym w 

czasie awarii zasilania sieciowego; 
2. hałas z następujących źródeł: 

a. wentylacji obiektów hodowlanych, 
b. paszociągów przy silosach paszowych, 
c. przeładowywania pasz, 
d. środków transportu obsługujących fermę, 
e. agregatu prądotwórczego; 

3. wytwarzanie odpadów, 
4. powstawanie ścieków, 
5. powstawanie obornika (pomiotu), 
6. powstawanie wody technologicznej. 
 

Poniżej szczegółowo przedstawiono w/w oddziaływania po przeprowadzeniu 
inwestycji dla wariantu 1 – wybranego przez Wnioskodawcę. Przedstawiono również 
oddziaływanie na środowisko w trakcie realizacji inwestycji oraz oddziaływanie w 
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przypadku zaniechania realizacji planowanej inwestycji (wariant 0 – niepodejmowanie 
przedsięwzięcia). 

1.6.1 Faza realizacji przedsięwzięcia (oddziaływanie chwilowe) 

Oddziaływanie, na etapie realizacji inwestycji będzie związane z emisją do 
powietrza gazów i pyłów oraz hałasu ze środków transportu, innych urządzeń 
spalinowych, oraz narzędzi, które będą wykorzystywane do dowożenia materiałów do 
budowy, przygotowania powierzchni terenu oraz podczas montażu elementów. 
Wytworzone zostaną odpady powstające przy budowie nowych budynków i instalacji. 
Wystąpi oddziaływanie na powierzchnię ziemi związane z usunięciem wierzchniej części 
pokrytej roślinnością i przygotowaniem jej pod fundamenty nowych obiektów oraz drogi. 
Podczas realizacji powstaną ścieki socjalno-bytowe związane z zatrudnieniem 
pracowników prowadzących montaż nowych obiektów. Oddziaływania te będą typowe 
dla prowadzenia plac budowlanych i będą miały krótkotrwały charakter. 

1.6.1.1 Emisja do powietrza 

Wielkość emisji do powietrza będzie związana głównie z liczbą źródeł – liczba 
pojazdów i urządzeń spalinowych wykorzystywanych podczas realizacji inwestycji, 
rodzajem źródeł – rodzaj paliwa zasilającego urządzenia i pojazdy, czasem pracy tych 
źródeł podczas realizacji inwestycji. Ponieważ na etapie planowania inwestycji trudne 
jest określenie powyższych danych to jakiekolwiek szacowanie ilościowe obarczone 
byłoby dużym błędem. Jednakże biorąc pod uwagę krótkotrwałe oddziaływanie nie 
przewiduje się, aby etap realizacji przedsięwzięcia mógł znacząco wpłynąć na środowisko 
w otoczeniu jego planowanej lokalizacji. 

1.6.1.2 Emisja hałasu 

W przypadku hałasu, oprócz czynników wspomnianych w punkcie dotyczącym 
emisji do powietrza, będzie miał znaczenie rozkład oraz czas pracy źródeł hałasu w porze 
dziennej. Związane z realizacją przedsięwzięcia oddziaływanie w porze nocnej nie będzie 
miało miejsca, ze względu na prowadzenie prac wyłącznie w porze dziennej. 
Oddziaływania na klimat akustyczny w fazie realizacji inwestycji nie da się oszacować 
liczbowo i przedstawić graficznie ze względu na brak danych dotyczących czasu pracy i 
liczby źródeł pracujących podczas realizacji przedsięwzięcia. 

1.6.1.3 Pobór wody. 

Woda pobierana na fermie w trakcie realizacji inwestycji przeznaczona będzie na 
cele socjalno-bytowe oraz do prowadzenia prac budowlanych. Pobór wód w fazie 
realizacji przedsięwzięcia będzie zależał od ilości zatrudnionych w tym czasie 
pracowników oraz związany będzie z pracami przygotowawczymi i budowlanymi 
prowadzonymi w związku z planowanym procesem inwestycyjnym. Określenie liczbowe 
ilości pobieranej wody ze względu na brak informacji dotyczącej przewidywanego czasu 
budowy i ilości pracowników, jest niemożliwe, zatem przewidywana całkowita ilość 
zużytej wody również nie jest możliwa do określenia. 

1.6.1.4 Ścieki socjalno-bytowe 

Ilość wytwarzanych ścieków socjalno-bytowych będzie proporcjonalna do liczby 
zatrudnionych osób podczas prowadzenia prac budowlanych i wykończeniowych 
związanych z budową i instalacją urządzeń niezbędnych do funkcjonowania inwestycji. 
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Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie 
określenia przeciętnych norm zużycia wody, dla pracowników wykonujących prace 
budowlane i instalacyjne należy przyjąć wskaźnik z tabeli 3 pkt. 43 opisujący pracę przy 
pracach szczególnie brudzących lub ze środkami toksycznymi i wynosi on 90 
dm3/osobę/dobę. Przyjmuje się tożsamą ilość powstających cieków socjalno-bytowych. 
Na etapie planowania inwestycji określenie ilości zatrudnionych osób przy prowadzeniu 
prac budowlano inwestycyjnych, przy braku informacji dotyczących przewidywanego 
czasu budowy jest niemożliwe, zatem przewidywana całkowita ilość ścieków socjalno-
bytowych również nie jest możliwa do określenia. 
 
1.6.1.5 Ścieki technologiczne 

Nie wystąpią w fazie realizacji inwestycji. 
 
1.6.1.6 Wody opadowe 

Wody opadowe w fazie realizacji inwestycji będą spływały po budowanych 
elementach bezpośrednio do gruntu. Prace budowlane nie będą prowadzone z użyciem 
materiałów niebezpiecznych, a place budowy zabezpieczone będą przed oddziaływaniem 
czynników atmosferycznych takich jak deszcz, w związku z czym rozsączanie wód 
deszczowych bezpośrednio do gruntu nie wpłynie negatywnie na środowisko naturalne. 

  
1.6.1.7 Odpady 

W fazie realizacji projektowanego przedsięwzięcia powstaną odpady wytworzone 
w trakcie przygotowania terenu, prac budowlanych oraz odpady wytworzone w trakcie 
instalowania urządzeń niezbędnych do prowadzenia instalacji. 

W poniższej tabeli przedstawiono szacunkowe ilości odpadów możliwych do 
wytworzenia w trakcie realizowania inwestycji oraz sposoby ich magazynowania i 
dalszego zagospodarowania. Rodzaje odpadów podano zgodnie z Rozporządzeniem 
Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. 2001 
nr 112 poz. 1206). 

 
 

Tabela 7. Rodzaje wytwarzanych odpadów oraz sposób ich magazynowania i dalszego 
zagospodarowania – faza realizacji inwestycji. 

Nazwa odpadu  
i kod odpadu 

(zgodne z 
katalogiem 
odpadów) 

Ilość 
odpadu 

(Mg) 

Magazynowanie 
odpadów 

Transport odpadów 
Sposoby zagospodarowania 

odpadów 

1. 2. 3. 4. 5. 

Odpady betonu 
oraz gruz 
betonowy 
17 01 01 

15 

Odpady będą 

składowane w pobliżu 

miejsca powstania do 

momentu 

wykorzystania lub 

odbioru 

Odpad będzie wykorzystany 

na miejscu np. do bieżącego 

utwardzenia gruntu lub 

odbierany przez 

uprawnionego odbiorcę, 

przewożony transportem 

odbiorcy przystosowanym 

do transportu odpadów 

samochodem 

Odpad zostanie wykorzystany 

do utwardzenia dróg 

dojazdowych i placu 

manewrowego co kwalifikuje 

się jako proces R14 (Inne 

działania prowadzące do 

wykorzystania odpadów w 

całości lub części) 

Drewno 

17 02 01 
4 

Odpad będzie zbierany 

i przechowywany na 

wybetonowanym 

Odpad będzie odbierany 

przez uprawnionego 

odbiorcę z miejsc 

Odpad trafia do instalacji w 
której następuje jego 

termiczne przekształcenie, co 
kwalifikuje się jako proces 
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Nazwa odpadu  
i kod odpadu 

(zgodne z 
katalogiem 
odpadów) 

Ilość 
odpadu 

(Mg) 

Magazynowanie 
odpadów 

Transport odpadów 
Sposoby zagospodarowania 

odpadów 

podłożu w pobliżu 

miejsca powstania do 

momentu wywozu 

czasowego magazynowania 

lub przez osobę fizyczną i 

przewożony będzie 

transportem odbiorcy 

unieszkodliwiania oznaczony 
jako D10 lub trafi na 

składowisko odpadów 
obojętnych - D1 

Tworzywa 
sztuczne 

17 02 03 

2 

Odpad zbierany będzie 

w kontenerach lub 

workach typu big-bag i 

przekazywany 

uprawnionym 

odbiorom po 

zapełnieniu 

Odpad będzie odbierany 

przez uprawnionego 

odbiorcę   

z miejsc ich czasowego 

przechowywania, 

przewożony transportem 

odbiorcy przystosowanym 

do transportu odpadów 

samochodem 

R3 Recykling lub regeneracja 
substancji organicznych, lub 
odpady trafią do instalacji w 

której następuje jego 
termiczne przekształcenie, co 

kwalifikuje się jako proces 
unieszkodliwiania oznaczony 

jako D10 

Żelazo i stal 

17 04 05 
2 

Odpady zbierane będą 

w kontenerze lub w 

wyznaczonym miejscu z 

wybetonowanym 

podłożem 

Odpad będzie wykorzystany 

na miejscu lub odbierany 

przez uprawnionego 

odbiorcę   

z miejsc ich czasowego 

przechowywania 

przewożony transportem 

odbiorcy przystosowanym 

do transportu odpadów 

samochodem 

R4 recykling lub regeneracja 
metali i związków metali, lub 
wykorzystany jako materiał 

do budowy nowych 
budynków lub dróg R14 

(inne działania polegające na 
wykorzystaniu odpadów w 

całości lub części) 

Gleba i ziemia, w 
tym kamienie, 

inne niż 
wymienione w 

17 05 03 

17 05 04 

800 

Odpady będą 

składowane w pobliżu 

miejsca powstania do 

momentu 

wykorzystania 

Odpad będzie wykorzystany 

na miejscu 

Odpad będzie wykorzystany 

na miejscu do ukształtowania 

terenu po zakończonej 

budowie, co kwalifikuje się 

jako proces R14 (Inne 

działania prowadzące do 

wykorzystania odpadów w 

całości lub części) 

Zmieszane 
odpady z 
budowy, 

remontów i 
demontażu inne 
niż wymienione 
w 17 09 01, 17 

09 02 i 17 09 03 

17 09 04 

2 

Odpady zbierane będą 

w  kontenerze, do 

momentu wywozu 

Odpad będzie odbierany 

przez uprawnionego 

odbiorcę, przewożony 

transportem odbiorcy 

przystosowanym do 

transportu odpadów 

samochodem typu 

hakowiec 

R14 inne działania 

prowadzące do 

wykorzystania odpadów w 

całości lub części, lub odpady 

trafią na składowisko 

odpadów obojętnych, co 

kwalifikuje się jako proces 

unieszkodliwiania oznaczony 

jako D1 

Nie   
segregowane   
(zmieszane)   

odpady 
komunalne 

20 03 01 

1 

Odpady zbierane będą 

w  kontenerze, do 

momentu wywozu 

Odpad będzie odbierany 

przez uprawnionego 

odbiorcę, przewożony 

transportem odbiorcy 

przystosowanym do 

transportu odpadów 

samochodem typu 

hakowiec 

Odpad trafi do Zakładu 

utylizacyjnego odpadów 

komunalnych 
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W tabeli poniżej zestawiono sposoby zapobiegania powstawaniu odpadów lub 
ograniczenia ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko na etapie 
realizacji inwestycji. 

 

Tabela 8. Planowane  sposoby ograniczania negatywnego wpływu na środowisko wytwarzanych 
odpadów – faza realizacji inwestycji. 

Nazwa odpadu i kod 
odpadu (zgodne z 

katalogiem 
odpadów) 

Sposoby zapobiegania powstawaniu 
odpadów lub ograniczania ich ilości  

Sposoby ograniczania ich 
negatywnego wpływu na 

środowisko 

1. 2. 3. 

Odpady betonu oraz 
gruz betonowy 

17 01 01 

Brak możliwości ograniczenia ilości 
powstającego odpadu 

Odpady będą na bieżąco 

wykorzystywane na terenie budowy 

do utwardzenia podłoża drogowego. 

Drewno 

17 02 01 

Drewno szalunkowe będzie wielokrotnie 

wykorzystywane do innych celów 

budowlanych, takich jak deskowanie obiektów 

budowlanych 

Gromadzenie w wydzielonym 

miejscu na utwardzonym podłożu 

Tworzywa sztuczne 

17 02 03 

Zakup produktów w większych opakowaniach 

jednostkowych co poprawia stosunek masy 

produktu do masy opakowania 

Gromadzenie w wydzielonym 

miejscu zabezpieczającym przed 

dostawaniem się odpadu do 

środowiska, i przekazywanie do 

odzysku lub unieszkodliwienia 

Żelazo i stal 

17 04 05 

Elementy stalowe będą zamawiane jako 

gotowe konstrukcje do montażu co ograniczy 

ilość powstających odpadów na miejscu 

budowy 

Odpad będzie w znacznym stopniu 

powtórnie wykorzystany jako 

materiał budowlany  lub 

przekazywany do odzysku 

Gleba i ziemia, w tym 
kamienie, inne niż 

wymienione w 17 05 
03 

17 05 04 

Brak możliwości ograniczenia ilości 

powstającego odpadu 

Odpad będzie w większości 

powtórnie wykorzystany jako 

materiał do ukształtowania terenu 

Zmieszane odpady z 
budowy, remontów i 
demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 
01, 17 09 02 i 17 09 03 

17 09 04 

Brak możliwości ograniczenia ilości 

powstającego odpadu 

Odpady będą składowane w sposób 

uniemożliwiający przedostanie się do 

środowiska 

Nie   segregowane   
(zmieszane)   odpady 

komunalne 

20 03 01 

Brak możliwości ograniczenia ilości 

powstającego odpadu 

Odpady będą składowane w sposób 

uniemożliwiający przedostanie się do 

środowiska 

 
Wszystkie odpady wytworzone w fazie realizacji inwestycji będą zbierane 

selektywnie w odpowiednie, przystosowane do tego celu, kontenery, worki, lub w 
wydzielonych miejscach. Odpady będą wykorzystywane na miejscu, przekazywane 
uprawnionym, posiadającym ważne zezwolenia i decyzje podmiotom, lub przekazywane 
podmiotom uprawnionym  zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 21 
kwietnia 2006 r. w sprawie listy rodzajów odpadów, które posiadacz odpadów może 
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przekazywać osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym niebędącym 
przedsiębiorcami, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku (Dz.U. 2006 nr 75 poz. 527 z 
póź. zm.), do wykorzystania na ich własne potrzeby. 

Przekazywanie odpadów odbywać się będzie na podstawie Kart przekazania 
odpadów zgodnie ze wzorami dokumentów określonymi Rozporządzeniem Ministra 
Środowiska, z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na 
potrzeby ewidencji odpadów (Dz.U. 2010 nr 249 poz. 1673) lub na podstawie rejestru 
prowadzonego dla osób fizycznych. 

1.6.1.8 Wpływ na gleby, szatę roślinną i faunę 

Podczas przygotowania fundamentów do posadowienia nowych budynków, 
budowy dróg i placów manewrowych, budowy instalacji pomocniczych wystąpi 
oddziaływanie na roślinność i wierzchnią warstwę gleby znajdujące się na działce 
inwestora w miejscu budowy. Roślinność, która będzie usunięta na terenie budowy 
stanowi roślinność zielną (uprawy rolne). W związku z powyższym jej usunięcie nie 
będzie miało większego znaczenia dla środowiska. Gleba w miejscu posadowienia 
fundamentów ścian budynków zostanie wybrana do głębokości maksymalnie 1,5 m, pod 
zbiorniki na ścieki do maks. 2,5 m, pod osadnik do maks. 2 m. Na pozostałym obszarze, 
gdzie niezbędne będzie usunięcie wierzchniej warstwy gleby (drogi, i obszar pod 
budynkami poza fundamentami), głębokość do której zostanie ona usunięta nie będzie 
przekraczała 2 m. Wierzchnia warstwa gleby zostanie zebrana i wykorzystana do 
uporządkowania terenu po zakończonej budowie.  

Na terenie inwestycji nie występują cenne przyrodniczo gatunki fauny, w związku z 
czym nie przewiduje się negatywnego oddziaływania realizacji inwestycji w tym zakresie. 

 

1.6.2 Faza funkcjonowania przedsięwzięcia - wariant wybrany przez 
wnioskodawcę 

Po zakończeniu budowy oraz przeprowadzonych odbiorach i rozruchu instalacji na 
terenie fermy drobiu rozpocznie się etap funkcjonowania inwestycji/eksploatacji 
przedsięwzięcia. Pełne wyniki obliczeń rozprzestrzeniania gazów i pyłów w powietrzu 
oraz obliczeń hałasu, ze względu na objętość, załączono na nośniku danych do tego 
opracowania. W załącznikach drukowanych do tego opracowania przedstawiono 
natomiast rozprzestrzenianie się gazów i pyłów oraz hałasu w środowisku w formie 
graficznej. 

 

1.6.2.1 Emisja do powietrza 

 
Budynki inwentarskie 

Po realizacji planowanego przedsięwzięcia, głównym źródłem emisji będzie emisja 
zorganizowana gazów i pyłów z procesów chowu brojlerów kurzych. Emisja będzie 
zachodziła poprzez zainstalowane na budynkach inwentarskich wentylatory wyciągowe. 
Poniżej przedstawiono ogólny i szczegółowy tok obliczeń emisji gazów i pyłów z 
wentylatorów wyciągowych na budynkach inwentarskich, kotła na węgiel, agregatu 
prądotwórczego i innych zanieczyszczeń. 
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Szczegóły obliczania emisji z wentylatorów wyciągowych – emitory E1-E40 
 
Ogólny tok obliczania emisji z wentylatorów wyciągowych 

Niniejsze przedsięwzięcie zakłada hodowlę kur mięsnych. Emisja z kurnika 
przeliczana jest zawsze w odniesieniu do ilości zwierząt. W niniejszym przedsięwzięciu 
zakłada się hodowlę na poziomie do 78 390 sztuk brojlerów kurzych i do takiej ilości 
zwierząt przeliczono stężenia zanieczyszczeń. 

W ramach posiadanych materiałów dotyczących emisji zanieczyszczeń z ferm 
drobiu, wobec odmiennych wartości emisji proponowanych przez autorów opracowań, a 
dotyczących tych samych etapów rozwoju zwierząt, zmiennego natężenia przepływu 
powietrza w różnych porach roku w kurniku przyjęto własną metodykę obliczania emisji 
zanieczyszczeń. Stwierdzono, że najlepszą metodą obliczeń będzie założenie zmiennej 
emisji przypadającej na jedno zwierzę, w zależności od tygodnia chowu, w rozkładzie 
proporcjonalnym do zużywanej paszy oraz przyjęcie różnego czasu pracy emitorów w 
zależności od pory roku. W ten sposób wygenerowano 18 okresów o różnym czasie 
trwania i różnej emisji. Przyjęty model pozwolił na poprawne oszacowanie emisji 
zanieczyszczeń. Po obliczeniu danego zanieczyszczenia generowanego przez zwierzęta 
rozdzielono je proporcjonalnie do wydajności emitora. Wyróżniono dwa typy emitorów 
(dachowy i boczny). Obliczono emisję z emitorów zależną od czasu ich pracy, który z kolei 
zależał od okresu. Przygotowane w ten sposób dane wprowadzono do programu OPERAT 
FB w celu obliczenia rozprzestrzeniania gazów i pyłów w powietrzu. Podsumowanie 
wyników obliczeń rozprzestrzeniania gazów i pyłów w powietrzu przedstawiono w 
rozdziale 8.1.  

Emisję z procesów odchowu obliczono jako iloczyn zwierząt w kurniku i wartości 
wskaźników literaturowych. Dla amoniaku wykorzystano wskaźnik zawarty w 
Dokumencie Referencyjnym o Najlepszych Dostępnych Technikach (BREF) dla 
Intensywnego Chowu Drobiu i Świń. Dla pyłu wykorzystano wskaźnik wyliczony na 
podstawie pomiarów przeprowadzonych na jednej z ferm drobiu z chowem brojlerów w 
systemie ściółkowym w województwie mazowieckim, wykonanych przez Narodową 
Fundację Ochrony Środowiska w grudniu 2006 r. i podany do obliczeń emisji pyłu z 
kurników przez Poradnik Metodyczny w Zakresie PRTR dla instalacji do intensywnego 
chowu i hodowli drobiu. W związku z tym, że emisja brojlerów nie jest stała w ciągu ich 
życia, co jest oczywiste to nie znaleziono jednak wiarygodnych danych dotyczących emisji 
dla danego tygodnia życia brojlerów. Można byłoby też przyjąć uśrednione wyniki emisji 
dla całego cyklu przypadające na jedno zwierzę. Znając jednak instalacje tego typu autor 
nie zastosował modelu z rozkładem uśrednionym, gdyż oddziaływanie tego typu 
instalacji jest stosunkowo niewielkie na początku chowu, przyjmując wartości często 
kilkukrotnie wyższe w końcowym stadium odchowu. 

Dlatego też przyjęto zależność, że emisja zależna będzie o ilości zużywanej paszy 
przez ptaki. Wraz ze wzrostem zwierząt wrasta poziom zapotrzebowania na paszę a tym 
samym proporcjonalnie do zużycia paszy powinna wzrastać emisja zanieczyszczeń do 
powietrza. Powyższa zależność pośrednio może wynikać z faktu, iż głównym źródłem 
zidentyfikowanych źródeł zanieczyszczeń powietrza w kurnikach są odchody zwierząt. 
Ilość odchodów wydalanych przez zwierzę rośnie wraz z jego wiekiem. Sam skład 
odchodów pozostaje podobny w cyklu życia ptaków, a także poziom wody w odchodach 
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pozostaje na podobnym poziomie (Myszograj. S, Puchalska E. Odpady z chowu i uboju 
drobiu ). Przyrost zużywanej paszy (Poradnik PRTR) do przyrostu odchodów jest bardzo 
zbliżony zatem analogiczne przyrost zużywanej paszy powinien być proporcjonalny do 
przyrostu emisji zanieczyszczeń.  

 
Dla obliczenia emisji pyłu bezpośrednio związanego z chowem brojlerów 

wykorzystano wskaźnik podany na stronie 67 powyższego Poradnika Metodycznego tj.: 
4,9 mg/h/kg, który przeliczono na kg/ptak/rok. Ilość frakcji PM-10 ustalono na 51,8% a 
frakcji PM-2,5 na 42,7% korzystając z bazy danych CEIDARS (California Emission 
Inventory Development and Reporting System).  

Przyjęte do obliczeń wskaźniki emisji: 
- NH3 - 0,16 kg/brojlera/rok (Dokument BREF – ze średniej 0,005-0,315kg 

NH3/brojlera/rok) 
- H2S - 0,0003 kg/brojlera/rok (przeliczone z artykułu prof. Z. Dobrzańskiego – 

dotyczącego niosek – 49 mg/h/1000sztuk rzeczywiste emisje dla brojlerów będą 
niższe),  

- odory – 5,36 Gou/brojlera/rok (wskaźnik na podstawie Technical 
Guidance Note  IPPC SRG 6.02 (Farming) Integrated Pollution Prevention 
and Control Odour Management at Intensive Livestock installations . 
Environment Agency Bristol) – średnia z zakresu 0,06-0,36 
ou/brojlera/sekundę 

- pył ogółem – 0,0389 kg/brojlera/rok (Dokument BREF) ilość frakcji 
PM-10 ustalono na 51,8% a frakcji PM-2,5 na 42,7% korzystając z bazy 
danych CEIDARS - California Emission Inventory Development and 
Reporting System), 

 
Biorąc pod uwagę zależność pomiędzy zużywaną paszą a emisją zanieczyszczeń 

wskaźniki dla emisji zanieczyszczeń opracowano następujący rozkład emisji: 
 
Tabela 9. Przyjęte wskaźniki emisji zanieczyszczeń . 

  

  

kg/szt./rok  

Amoniak Siarkowodór Odory* 
Pył 

ogółem 

Pył PM-

2,5 
Pył PM-10 

Średni wskaźnik emisji 

[kg/szt./rok] 
0,16 0,0003 

0,17 

(ou/brojlera/sek.) 
0,0389 

42,7% pyłu 

ogółem 

51,8% pyłu 

ogółem 

Wiek 

kurcząt 

Wskaźnik 

przeliczeniowy 

(%) 

  

1 tydzień 16,8 0,02689 0,00005 0,06 0,00654 0,00279 0,00339 

2 tydzień 50,4 0,08066 0,00015 0,12 0,01961 0,00837 0,01016 

3 tydzień 88,0 0,14077 0,00026 0,18 0,03422 0,01461 0,01773 

4 tydzień 124,6 0,19929 0,00037 0,24 0,04845 0,02069 0,02510 

5 tydzień 145,3 0,23250 0,00044 0,3 0,05653 0,02414 0,02928 

6 tydzień 175,0 0,27995 0,00052 0,36 0,06806 0,02906 0,03526 

*wskaźniki odorów obliczono zakładając najniższy wskaźnik emisji dla 1-wszego 
tygodnia, najwyższy dla ostatniego tygodnia oraz wypełniając pozostałe tygodnie 
wartościami pośrednimi  
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Jak wspomniano wcześniej, w celu precyzyjnego obliczenia rozkładu emisji 
wyodrębniono 18 okresów na podstawie wielkości obsady, wieku ptaków oraz 
temperatury zewnętrznej (mrozy, upały, temperatury neutralne), które to czynniki 
wpływają na wielkość i rozkład emisji. Przyjęto czas trwania upałów – 6 tygodni oraz 
mrozów – 6 tyg. w ciągu roku. Pozostały czas 30 tygodni to okres temperatur neutralnych.  

Zatem określono, że jeden cykl przypadał będzie na czas mrozów co stanowić będzie 
6 okresów (6 tygodni). 5 cykli przypadać będzie na czas temperatur neutralnych, co 
stanowić będzie 30 tygodni. W związku z przyjętą metodyką obliczeń emisja w tych 
samych tygodniach każdego cyklu będzie zbieżna. Zatem ilość okresów przypadających 
na czas temperatur neutralnych można było zawęzić do 6 okresów (30 tygodni). Ponadto 
określono, że jeden cykl przypadał będzie na czas upałów co stanowić będzie 6 okresów 
(6 tygodni). 

Pozostały okres to czas bez obsady kurnika – bez emisji zanieczyszczeń. Ogólnie w 
niniejszej dokumentacji figuruje on jako okres 19, jest to czas przeznaczony na 
przygotowanie budynków do nowej obsady. 

 
Tabela 10. Czas pracy wentylatorów w zależności od wieku zwierząt i warunków zewnętrznych. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

Biorąc pod uwagę zmienne wskaźniki emisji oraz różny czas pracy wentylatorów 
wyodrębniono 18 okresów z emisją zanieczyszczeń oraz jeden okres przerwy 
technologicznej, w trakcie którego zakłada się brak emisji, w dalszych tabelach okresu 19 
nie uwzględnia się. 
 
Tabela 11. Okresy wraz z ich czasem trwania i czasem trwania emisji z wentylacji. 

Okres Kryteria wyodrębnienia okresu 

Czas 

trwania 

okresu 

[h] 

Czas trwania 

emisji 

zorganizowanej 

[h] 

Okres 1 Okres mrozów – 1-wszy tydzień 168 50,4 

Wiek brojlerów 
Warunki 

zewnętrzne 

Czas pracy 

wentylatorów 

[% czasu 

maksymalnego] 

Czas pracy 

wentylatorów 

[h/dobę] 

Czas pracy 

wentylatorów 

[h/tydzień] 

1 tydzień Upały 100 24 168 

 Neutralny 60 14,4 100,8 

 Mrozy 30 7,2 50,4 

2 tydzień Upały 100 24 168 

 Neutralny 60 14,4 100,8 

 Mrozy 30 7,2 50,4 

3 tydzień Upały 100 24 168 

 Neutralny 70 16,8 117,6 

 Mrozy 40 9,6 67,2 

4 tydzień Upały 100 24 168 

 Neutralny 70 16,8 117,6 

 Mrozy 40 9,6 67,2 

5 tydzień Upały 100 24 168 

 Neutralny 80 19,2 134,4 

 Mrozy 50 12 84 

6 tydzień Upały 100 24 168 

 Neutralny 80 19,2 134,4 

 Mrozy 50 12 84 

Czyszczenie kurników 0 0 0 
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Okres 2 Okres mrozów – 2 tydzień 168 50,4 

Okres 3 Okres mrozów – 3 tydzień 168 67,2 

Okres 4 Okres mrozów – 4 tydzień 168 67,2 

Okres 5 Okres mrozów – 5 tydzień, zmniejszona obsada 168 84 

Okres 6 Okres mrozów – 6 tydzień, zmniejszona obsada 168 84 

Okres 7 Okres neutralny – 1-wszy tydzień 840 504 

Okres 8 Okres neutralny – 2 tydzień 840 504 

Okres 9 Okres neutralny – 3 tydzień 840 588 

Okres 10 Okres neutralny – 4 tydzień 840 588 

Okres 11 Okres neutralny – 5 tydzień, zmniejszona obsada 840 672 

Okres 12 Okres neutralny – 6 tydzień, zmniejszona obsada 840 672 

Okres 13 Okres upałów – 1-wszy tydzień 168 168 

Okres 14 Okres upałów – 2 tydzień 168 168 

Okres 15 Okres upałów – 3 tydzień 168 168 

Okres 16 Okres upałów – 4 tydzień 168 168 

Okres 17 Okres upałów – 5 tydzień, zmniejszona obsada 168 168 

Okres 18 Okres upałów – 6 tydzień, zmniejszona obsada 168 168 

Okres 19 Okres czyszczenia kurnika – brak emisji  - - 

 Suma czasu emisji 7056 [h] 2116,8 

 
Biorąc pod uwagę dwa rodzaje emitorów, ilość brojlerów oraz proporcjonalną ilość 
wyrzucanego powietrza, oszacowano wskaźniki emisji zanieczyszczeń z emitorów 
typ 1 – CL 600 (dachowy) oraz typ – 2 – EM50 (emitor ścienny) 
 
Tabela 12. Wskaźniki emisji maksymalnej zanieczyszczeń w przeliczeniu na ilość kur i rozłożenie 
na 2 rodzaje emitorów, z kurników w poszczególnych tygodniach chowu każdorazowego cyklu. 

Średni wskaźnik 
emisji [kg/h]* 

emisja 
emitory 1 tydzień 2 tydzień 3 tydzień 4 tydzień 5 tydzień 6 tydzień 

Amoniak emitor typ 1  2.73E-03 8.18E-03 1.43E-02 2.02E-02 1.68E-02 2.03E-02 

  emitor typ 2  1.09E-02 3.28E-02 5.73E-02 8.11E-02 6.76E-02 8.14E-02 

Siarkowodór emitor typ 1 5.11E-06 1.53E-05 2.68E-05 3.79E-05 3.16E-05 3.80E-05 

  emitor typ 2 2.05E-05 6.16E-05 1.07E-04 1.52E-04 1.27E-04 1.53E-04 

Odory emitor typ 1 1.92E-01 3.84E-01 5.76E-01 7.68E-01 6.85E-01 8.23E-01 

  emitor typ 2 7.70E-01 1.54E+00 2.31E+00 3.08E+00 2.75E+00 3.30E+00 

Pył ogółem emitor typ 1 6.63E-04 1.99E-03 3.47E-03 4.91E-03 4.10E-03 4.93E-03 

  emitor typ 2 2.66E-03 7.98E-03 1.39E-02 1.97E-02 1.64E-02 1.98E-02 

Pył PM-2.5 emitor typ 1 2.83E-04 8.49E-04 1.48E-03 2.10E-03 1.75E-03 2.11E-03 

  emitor typ 2 1.14E-03 3.41E-03 5.95E-03 8.42E-03 7.02E-03 8.45E-03 

Pył PM-10 emitor typ 1 3.44E-04 1.03E-03 1.80E-03 2.55E-03 2.12E-03 2.55E-03 

  emitor typ 2 1.38E-03 4.14E-03 7.22E-03 1.02E-02 8.52E-03 1.03E-02 

*wskaźnik odoru w Mou/h 
 
W czasie czyszczenia budynków założono brak emisji z kurników. Ustalono czas trwania 
tego okresu na 1176 godziny. 

Cała emisja z budynków inwentarskich będzie zachodziła przez zainstalowane na 
budynkach wentylatory wyciągowe. Parametry oraz rozkład wentylatorów wyciągowych 
na budynkach inwentarskich po realizacji przedsięwzięcia przedstawiono w rozdziale 
1.6.2.1, rysunek 6 dotyczącym charakterystyki emitorów po realizacji inwestycji.  
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W tabeli poniżej zestawiono wyniki obliczeń emisji łącznej dla wszystkich 
wentylatorów wyciągowych, na wszystkich kurnikach, w analizowanych okresach chowu 
oraz dla całego roku.  

Wartości emisji maksymalnej i rocznej dla poszczególnych wentylatorów ze 
względu na objętość przestawiono w pliku „Emitory i emisja” na załączonym nośniku 
danych. 

 
Tabela 13. Emisja maksymalna ze wszystkich wentylatorów, z kurników w poszczególnych 
tygodniach chowu każdorazowego cyklu [kg/h]. 

emisja max, w kg/h Amoniak Siarkowodór Odory* Pył ogółem 
Pył PM-

2,5 
Pył PM-10 

Tydzień cyklu       

1 tydzień 0,24061 0,00045 16,932 0,05850 0,02498 0,03030 

2 tydzień 0,72183 0,00135 33,864 0,17550 0,07494 0,09091 

3 tydzień 1,25967 0,00236 50,797 0,30626 0,13077 0,15864 

4 tydzień 1,78336 0,00334 67,729 0,43358 0,18514 0,22459 

5 tydzień 1,48611 0,00279 60,471 0,36131 0,15428 0,18716 

6 tydzień 1,78940 0,00336 72,566 0,43505 0,18576 0,22535 

*emisję podano w Mou/h 
 

 

Tabela 14. Emisja roczna ze wszystkich wentylatorów wyciągowych na wszystkich kurnikach  
w poszczególnych okresach chowu [kg]. 

Okres 

Czas trwania 

emisji 

zorganizowanej 

[h] 

Amoniak Siarkowodór Odory* 
Pył 

ogółem 
Pył PM-2,5 

Pył PM-

10 

Okres 1 50,4 12,127 0,023 0,853 2,948 1,259 1,527 

Okres 2 50,4 36,380 0,068 1,707 8,845 3,777 4,582 

Okres 3 67,2 84,650 0,159 3,414 20,581 8,788 10,661 

Okres 4 67,2 119,842 0,225 4,551 29,136 12,441 15,093 

Okres 5 84 124,833 0,234 5,080 30,350 12,959 15,721 

Okres 6 84 150,309 0,282 6,096 36,544 15,604 18,930 

Okres 7 504 121,268 0,227 8,534 29,483 12,589 15,272 

Okres 8 504 363,805 0,682 17,068 88,450 37,768 45,817 

Okres 9 588 740,688 1,389 29,868 180,080 76,894 93,281 

Okres 10 588 1048,614 1,966 39,825 254,944 108,861 132,061 

Okres 11 672 998,665 1,872 40,637 242,800 103,676 125,771 

Okres 12 672 1202,474 2,255 48,764 292,351 124,834 151,438 

Okres 13 168 40,423 0,076 2,845 9,828 4,196 5,091 

Okres 14 168 121,268 0,227 5,689 29,483 12,589 15,272 

Okres 15 168 211,625 0,397 8,534 51,451 21,970 26,652 

Okres 16 168 299,604 0,562 11,378 72,841 31,103 37,732 

Okres 17 168 249,666 0,468 10,159 60,700 25,919 31,443 

Okres 18 168 300,618 0,564 12,191 73,088 31,209 37,860 

emisja roczna   6226,858 11,675 257,192 1513,905 646,437 784,203 

*emisję roczną odorów podano w Gou/rok 
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Kocioł na węgiel – emitor E-41 
W okresie mrozów dla kur w każdym wieku oraz w okresie temperatur neutralnych 

dla brojlerów do końca 3 tygodnia życia będzie konieczne dogrzewanie kurników. Kurniki 
będą ogrzewane przy pomocy instalacji ogrzewania podłogowego zasilanego gorącą 
wodą z kotła na węgiel. Na terenie fermy planowana jest instalacja o łącznej mocy do 500 
kW, która będzie ogrzewała kurnik oraz budynki techniczne. W związku z pracą kotłów 
będzie następowała emisja gazów i pyłów związana ze spalaniem węgla. Emisja będzie 
zachodziła przez jeden lub dwa emitory – komin stalowy o wysokości 12 m. Do obliczeń 
przyjęto jeden emitor zastępczy zlokalizowany przy istniejącej kotłowni (nr 13 na rys. 2). 
Przewidywany czas pracy kotłów w poszczególnych okresach podano w tabeli poniżej. 
 
 

Tabela 15. Przewidywany czas pracy kotła na węgiel w okresach. 

Okres 
Czas działania kotłów 

[h/okres] 
Okres od nr 1 – do nr 9  3528 

Okres od nr 10- do nr 19 0 

Razem czas pracy w roku [h]: 3528 

 
Na podstawie zapotrzebowania energii do ogrzewania kurników roczne zużycie 

węgla szacuje się na poziomie 207 Mg. 
W celu wyznaczenia maksymalnej emisji godzinowej wyznaczono maksymalną ilość 

węgla jaka zostanie spalona w ciągu godziny. W tym celu skorzystano ze wzoru, który 
przedstawiono poniżej. 
 

 
w którym: 

B – maksymalne godzinowe zużycie paliwa  
4,19 – współczynnik wynikający z przeliczenia kJ na kcal, 
1,163 – współczynnik wynikający z przeliczenia W na kcal/h, 
1000000 – współczynnik wynikający z przeliczenia MW na W 
Qw – wartość opałowa stosowanego paliwa w kJ/kg (wartości przyjęto na podstawie 

danych literaturowych na poziomie 23 000 kJ/kg) 
P – moc nominalna urządzenia w MW  
η – sprawność urządzenia (wartość przyjęto na poziomie 0,8) 
 

Emisję roczną obliczono przyjmując zużycie roczne węgla na poziomie 207 Mg  
Kocioł będzie pracował przez 3528 h/rok.  
W tabeli poniżej przedstawiono zużycie maksymalne i roczne węgla. 

 
Tabela 16. Zużycie paliwa w kotłach na węgiel.  

Kocioł 
Koc 

[kW] 

Maksymalne 
godzinowe 

zużycie 
paliwa 
[kg/h] 

Czas 
pracy w 
roku [h] 

Zużycie paliwa 
w ciągu roku 

[Mg/rok] 

kocioł 500 
kW 

500 58,696 3528 207 

 

1000000 [kg/h] * 
Q * η * 163 , 1 

19 , 4 * P 
= B 

 
w 
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Obliczenie emisji: 
Wzory do obliczenia emisji: 

Emisja pyłu: 
Ep = Bmax * E'p * Ar * (100 - η odpyl)/(100 - K)  
 gdzie: 
       Bmax - maksymalne zużycie paliwa Mg/h 
       E'p  - wskaźnik unosu pyłu kg/Mg/% 
       Ar   - zawartość popiołu w paliwie, % 
       η odpyl.   - sprawność odpylania, % 
       K    - zawartość części palnych w pyle,% 
Ep  = 0,059 * 1,5 * 16 * (100 - 0)/(100 - 25)  =  1,87827 kg/h 
Zawartość pyłu do 10 µm w emitowanym pyle = 20 % 
Emisja pyłu do 10 µm = 1,87827*20/100 = 0,37565 kg/h 

Emisja dwutlenku siarki: 
ESO2 = Bmax * E' * S 
  gdzie : 
       Bmax - maksymalne zużycie paliwa Mg/h 
       E' - wskaźnik dla dwutlenku siarki kg/Mg/% 
       S  - zawartość siarki całkowitej w paliwie, % 
ESO2 = 0,059 * 16 * 1 = 0,9391 kg/h 

Emisja tlenków azotu: 
ENOx = Bmax * E' 
  gdzie : 
       Bmax  - maksymalne zużycie paliwa Mg/h 
       E' - wskaźnik emisji tlenków azotu, kg/Mg 
ENOx= 0,059 * 1 = 0,058696 kg/h 

Emisja tlenku węgla: 
ECO = Bmax * E' 
  gdzie : 
       Bmax  - maksymalne zużycie paliwa Mg/h 
       E' - wskaźnik emisji tlenku węgla, kg/Mg 
ECO= 0,059 * 45 = 2,64132 kg/h 

Emisja węgla elementarnego (sadzy): 
EC = Bmax * E' 
  gdzie : 
E' - wskaźnik emisji węgla elementarnego kg/Mg 
EC = 0,059 * 16 * 0,05 = 0,047 kg/h 

Wyniki obliczeń emisji zestawiono w tabelach poniżej. 
 
Tabela 17. Emisja maksymalna z kotła na węgiel o mocy do 300 kW. 

Nazwa zanieczyszczenia 
Wskaźnik 

emisji 
Emisja maksymalna Emisja roczna i średnioroczna 

kg/Mg mg/s kg/h Mg/rok kg/h 
Pył 32 522 1,878 6,63 0,756 
 w tym pył do 10 µm 6,400 104,3 0,376 1,325 0,1513 
Dwutlenek siarki (SO2) 16 260,9 0,939 3,31 0,378 
Tlenki azotu jako NO2 1 16,30 0,0587 0,2071 0,02364 
Tlenek węgla (CO) 45 734 2,641 9,32 1,064 
Węgiel elementarny 
(sadza) 

0,8 13,04 0,0470 0,1657 0,01891 
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W celu określenia prędkości gazów na wylocie z emitorów wyznaczono maksymalną 
objętość spalin jaka będzie powstawała podczas spalania węgla, w tym celu skorzystano 
z aplikacji SPALANIE do programu OPERAT FB. Wykonane obliczenia zaprezentowano 
poniżej: 
Teoretyczną ilość spalin ze spalania węgla obliczono wg. wzoru: 

Vz = 0,212*Wd + 1,65 +( λ - 1 )*(0,241*Wd + 0,5) 

gdzie: 
        Vz - ilość spalin w warunkach normalnych, m3/kg paliwa 
        Wd - wartość opałowa paliwa, MJ/kg 
         λ- współczynnik nadmiaru powietrza 

Ilość spalin w warunkach normalnych z kotła 300 kW jest równa: 
  Vz =  0,212 *23 +1,65 + ( 1,6 - 1 )* ( 0,241 * 23 + 0,5) 
  Vz = 10,152 m3/kg 
  Vn = 10,152 * 58,696 =  595,9 m3/h 
 Tk = 473,2 – (10 * 12)   = 353,2 K 

Ilość gorących gazów uchodzących z emitora : 
 Vg = Vn*Tk/273,15 = 595,9 * 353,2 / 273,15 = 770,4 m3/h 

Powierzchnia przekroju emitora: 
 F =  π*d2/4 = 3,1416 * 0,352/4 = 0,0962 m2 

Prędkość gazów u wylotu z emitora obliczono wg wzoru: 
ve =  v/F*3600 = 770,4/0,0962*3600 = 2,224 [m/s] 

  
Gdzie: 
v– objętość spalin powstająca w czasie godziny  
F – pole przekroju poprzecznego komina 
 

Rozładunek i magazynowanie pasz – emitor – E-42 

 
Załadunek paszy do zbiorników wiązał się będzie z emisją pyłów. Załadunek silosów 

będzie realizowany rurą podawczą za pomocą przenośników pneumatycznych do paszy 
o wydajności 7 Mg/h. Emisja pyłów z silosów następować będzie rurą odpowietrzającą z 
wylotem skierowanym w dół podczas pneumatycznego przeładunku paszy. Rury 
odpowietrzające silosów na terenie projektowanej fermy będą stanowiły emitory 
otwarte. Wylot rury odpowietrzającej posiada średnicę ok. Ø 180 mm i znajduje się na 
wysokości ok. 12 m n.p.t. Silosy nie posiadają urządzeń do redukcji emisji pyłu. Na wyloty 
rur odpowietrzających można jedynie nakładać worki ograniczające emisję pyłu. 
Obliczenia  wielkości   emisji   pyłów   z   silosów   paszowych   dokonano w oparciu o dane 
zawarte w literaturze branżowej.  

 
Czas pracy źródła i emisji 
Roczne zużycie pasz wyniesie ok. 1976 Mg/rok. Pasza będzie kupowana i magazynowana 
w 3 silosach o pojemności 25 Mg każdy. Roczny czas napełniania silosów - emisji pyłów, 
wyniesie: 

 
- 3 silosy o pojemności 25 Mg paszy: 
 
1976 Mg/rok / 25 Mg = 79 napełnień/3 silosy= 26,35 napełnienia/silos 
25 Mg / 7 Mg/h = 3,57 h/napełnienie jednego silosu 
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3,57 h/napełnienie x 79 napełnień = 282 h/rok, 
 

Emisja roczna pyłu 
Przyjęto, że emisja pyłu wynosi 0,01 % masy przeładowywanej paszy. Wielkość rocznej 

emisji pyłu wynosi: 
- 3 x silos o pojemności 25 Mg, 
Ep = 282h*7Mg/h*0,01% = 0,1974 kg/rok  
 

Emisja godzinowa 
- napełniany w tym samym czasie jeden z 3 silosów o pojemności 25 Mg 
Ep = 7Mg/h*0,01%*1000 = 0,7 kg/h w związku z powyższym przy założeniu 

jednoczesnego przeładowywania 3 silosów emisja godzinowa wyniesie 2,1 kg/h. 
 
Emisja maksymalna pyłu zawieszonego PM 2,5 i PM10 
W oparciu o dane zawarte w literaturze branżowej przyjęto, że pył zawieszony o średnicy 
ziarna mniejszej/równej 2,5 µm emitowany z silosów stanowi około 1 % emisji pyłu 
całkowitego a mniejszej/równej 10 µm stanowi około 28 % emisji pyłu całkowitego. 
Wielkość maksymalnej emisji pyłu zawieszonego PM10 dla pojedynczego emitora 
zastępczego silosów paszowych wynosi: 

 
Emisja godzinowa PM 2,5 

- jeden z 3 silosów o pojemności 25 Mg 
Epm2,5 = 0,7 kg/h x 1% = 0,007 kg/h, 
W związku z powyższym, przy założeniu jednoczesnego ładowania paszą 3 silosów, 

emisja godzinowa wyniesie 0,021 kg/h. 
 

Emisja godzinowa PM10 
- jeden z 3 silosów o pojemności 25 Mg 
Epm10 = 0,7 kg/h x 28% = 0,196 kg/h, 
W związku z powyższym, przy założeniu jednoczesnego ładowania paszą 3 silosów, 

emisja godzinowa wyniesie 0,588 kg/h. 
 
 

Tabela 18. Obliczona roczna emisja z silosów łącznie. 

Nazwa zanieczyszczenia 
Emisja roczna 

Mg 
pył ogółem 0,2636 

    w tym pył do 2,5 µm* 0,002636 

    w tym pył do 10 µm** 0,0764 

*1% pyłu ogółem 
**28% pyłu ogółem 

 
Tabela 19. Obliczona godzinowa emisja z silosów (dotyczy wszystkich okresów poza 2,8 i 14). 

Nazwa zanieczyszczenia 
Emisja 

maksymalna 
kg/h 

pył ogółem 2,1 
w tym pył do 2,5 µm 0,021 
w tym pył do 10 µm 0,588 
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Agregat prądotwórczy o mocy do 60 kW – emitor E-43 

 
Jednym z ważniejszych elementów instalacji fermy drobiu jest agregat 

prądotwórczy. W przypadku wystąpienia awarii zasilania sieciowego, umożliwia 
funkcjonowanie komputera sterującego pracą urządzeń, umożliwia działanie wentylacji 
oraz sterownika pieca grzewczego. Po realizacji inwestycji na terenie fermy 
zainstalowany będzie agregat prądotwórczy o mocy silnika do 60 kW, z którego wystąpi 
emisja podczas okresowych sprawdzeń działania i w czasie przerw w dostawie energii. 
Przyjęto dość popularny agregat produkcji Caterpillar model P3468A. Sprawność 
agregatu wynosi 50%, wartość opałowa oleju napędowego – 41 500 kJ/dm3, gęstość oleju 
napędowego – 850 kg/m3. Obliczone maksymalne godzinowe zużycie paliwa wyniesie 
19,5 dm3/h (100% obciążenia). Czas pracy agregatu równy 1 h/tydzień podczas 
sprawdzeń i dodatkowo 12 h/rok dla pracy przy braku zasilania. Łącznie 64 h/rok. 
Obliczone roczne zużycie paliwa wyniesie 1,25 m3/rok). Zgodnie z danymi producenta 
ilość spalin wyniesie 882 m3/h. 

 
 

Tabela 20. Wskaźniki wykorzystane do obliczeń emisji z agregatu prądotwórczego*. 

Emisja ze spalania paliwa 
Wskaźnik 
[g/kWh] 

pył  0,17 

w tym pył PM-10 0,161 

w tym pył PM-2,5 0,158 

NO2 1,299 

CO 1,15 

*wykorzystano dokumentację techniczno-ruchową urządzenia 

 
Wyniki obliczeń emisji zestawiono w tabeli poniżej. 

 
Tabela 21. Obliczona emisja maksymalna z agregatu prądotwórczego. 

Nazwa zanieczyszczenia Emisja max. Emisja max. Emisja max. Emisja roczna 
 1 okres  kg/h 2 okres  kg/h 3 okres  kg/h Mg 
tlenek węgla 0,069 0,069 0,069 0,487 
pył ogółem 0,0102 0,0102 0,0102 0,072 
 - w tym pył do 2,5 µm 0,00949 0,00949 0,00949 0,0669 
 - w tym pył do 10 µm 0,00969 0,00969 0,00969 0,0684 
tlenki azotu jako NO2 0,0779 0,0779 0,0779 0,55 

 
 
Pojazdy – emitor- E-44 

 
Emisja ze środków transportu będzie ściśle związana z liczbą pojazdów pracujących 

na fermie oraz ją obsługujących. W związku z powyższym emisja z pojazdów została 
ustalona na podstawie przewidywanego natężenia ruchu na terenie fermy, wskaźników 
emisji substancji zanieczyszczających z pojazdów obliczonych za pomocą metody 
CORINAIR zgodnie z metodyką EMEP/CORINAIR Emission Inventory Guide Book w 
module Samochody programu Operat FB oraz średniego czasu pracy silników 
samochodów danego typu.  
Dla fermy obliczono: 



 
 
 
 

33 
 

- liczbę pojazdów przywożących pisklęta (40 tys. piskląt na jeden samochód, dla 
każdego rzutu zaokrąglono liczbę samochodów w górę do liczby całkowitej) – 2 
samochody, w przeliczeniu na 7 cykli= 14 samochodów=28 przejazdów, 

- liczbę pojazdów niezbędnych do odbioru żywca (6000 szt. brojlerów na jeden 
samochód) – 13 samochodów w przeliczeniu na 7 cykli= 91 samochodów=182 
przejazdy, 

- liczbę pojazdów przywożących paszę (24 Mg paszy na jeden samochód) - 12 
samochodów w przeliczeniu na 7 cykli= 84 samochody=168 przejazdów, 

- liczbę pojazdów przywożących węgiel (24 Mg węgla na jeden samochód), 8 
samochodów rocznie =16 przejazdów, 

- liczbę pojazdów związanych z odbiorem obornika i wód gnojowych, 6,5 
samochodów, w przeliczeniu na 7 cykl = 45,5 samochodów = 91 przejazdów.  

- pozostałe pojazdy  (śmieciarka, pojazd asenizacyjny itp.) – 2 samochody na cykl, 
w przeliczeniu na 7 cykli= 14 samochodów= 28 przejazdów 

- pojazdy osobowe pracowników, weterynarza, inspektora weterynarii itp. – 6 
przejazdów na dobę. 

 
Rozkład przejazdów dla pojazdów ciężarowych jest zróżnicowany dla każdego okresu. W 
związku z powyższym poniżej przedstawiono wyniki przejazdów. 
 
Tabela 22. Zestawienie ilości pojazdów. 

okres 
chowu 

ilość przejazdów poj. 
ciężarowych w okresie 

ilość przejazdów poj. 
osobowych w okresie 

% ilość 
osobówek 

% ilość 
cięzarowych 

ilość 
pojazdów na 

godzinę 

1 16,0 36,0 69,2 30,8 3,2 

2 0,0 36,0 100,0 0,0 4,7 

3 10,0 36,0 78,3 21,7 3,7 

4 15,3 36,0 70,1 29,9 3,3 

5 16,0 36,0 69,2 30,8 3,2 

6 36,7 36,0 49,5 50,5 2,3 

7 80,0 180,0 69,2 30,8 3,2 

8 0,0 180,0 100,0 0,0 4,7 

9 50,0 180,0 78,3 21,7 3,7 

10 66,6 180,0 73,0 27,0 3,4 

11 80,0 180,0 69,2 30,8 3,2 

12 183,3 180,0 49,5 50,5 2,3 

13 14,0 36,0 72,0 28,0 3,4 

14 0,0 36,0 100,0 0,0 4,7 

15 10,0 36,0 78,3 21,7 3,7 

16 13,3 36,0 73,0 27,0 3,4 

17 16,0 36,0 69,2 30,8 3,2 

18 36,7 36,0 49,5 50,5 2,3 

19 105,0 252,0 70,6 29,4 3,3 

 
Obliczoną emisję roczną dla poszczególnych kategorii samochodów ciężarowych 

rozłożono na okresy proporcjonalnie do liczby samochodów danej kategorii 
przyjeżdzających na fermę w poszczególnych okresach. W obliczeniach uwzględniono 
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również samochody osobowe pracowników. Uśredniona praca godzinowa samochodów 
ciężarowych oraz osobowych wskazana jest w powyższej tabeli. Do obliczeń przyjęto 
emitor liniowy od drogi głównej oraz poprowadzony wokół budynku fermy. 

W tabeli poniżej przedstawiono wyniki obliczeń dotyczące emisji dla 
poszczególnych kategorii pojazdów na planowanej fermie. Wskaźniki zanieczyszczeń 
przyjęto za CORINAIR zgodnie z metodyką EMEP/CORINAIR Emission Inventory Guide 
Book w udziale samochodów osobowych oraz ciężkich samochodów ciężarowych 
zgodnym w powyższą tabelą. 

 
Tabela 23. Obliczona emisja z pojazdów, które będą obsługiwały przedmiotową fermę brojlerów w 
trakcie funkcjonowania przedsięwzięcia. 

Nazwa zanieczyszczenia Emisja max. Emisja max. Emisja max. Emisja max. Emisja max. Emisja max. 

 1 okres  kg/h 2 okres  kg/h 3 okres  kg/h 4 okres  kg/h 5 okres  kg/h 6 okres  kg/h 

tlenek węgla 0,00448 0,00671 0,00512 0,00454 0,00448 0,00438 

tlenki azotu jako NO2 0,00405 0,00109 0,0035 0,00399 0,00405 0,00607 

pył ogółem 0,000248 0,0001213 0,0002264 0,0002459 0,000248 0,000349 

 - w tym pył do 2,5 µm 0,0002294 0,0001122 0,0002095 0,0002274 0,0002294 0,000323 

 - w tym pył do 10 µm 0,0002381 0,0001165 0,0002174 0,000236 0,0002381 0,000335 

amoniak 0,0000765 0,0001573 0,0000971 0,0000786 0,0000765 0,0000568 

dwutlenek siarki 0,00002218 0,00001804 0,00002185 0,00002214 0,00002218 0,00002812 

ołów 3,01E-7 6,21E-7 3,82E-7 3,08E-7 3,01E-7 2,22E-7 

węglowodory alifatyczne 0,001667 0,00317 0,002056 0,001703 0,001667 0,001343 

węglowodory aromatyczne 0,000557 0,000975 0,000668 0,000568 0,000557 0,000485 

benzen 0,0000446 0,0000872 0,0000556 0,0000457 0,0000446 0,000035 

 

Nazwa zanieczyszczenia Emisja max. Emisja max. Emisja max. Emisja max. Emisja max. Emisja max. 

 7 okres  kg/h 8 okres  kg/h 9 okres  kg/h 10 okres  kg/h 11 okres  kg/h 12 okres  kg/h 

tlenek węgla 0,00449 0,00671 0,00513 0,00476 0,00448 0,003136 

tlenki azotu jako NO2 0,00395 0,00109 0,00325 0,00383 0,00405 0,00434 

pył ogółem 0,000243 0,0001213 0,0002146 0,0002398 0,000248 0,0002495 

 - w tym pył do 2,5 µm 0,0002248 0,0001122 0,0001985 0,0002218 0,0002294 0,0002308 

 - w tym pył do 10 µm 0,0002333 0,0001165 0,000206 0,0002302 0,0002381 0,0002395 

amoniak 0,0000776 0,0001573 0,0000994 0,0000852 0,0000765 0,0000406 

dwutlenek siarki 0,00002185 0,00001804 0,00002117 0,00002207 0,00002218 0,00002009 

ołów 3,05E-7 6,21E-7 3,91E-7 3,35E-7 3,01E-7 1,59E-7 

węglowodory alifatyczne 0,001706 0,00322 0,002124 0,001854 0,001688 0,000972 

węglowodory aromatyczne 0,000566 0,000985 0,000683 0,000609 0,000562 0,000349 

benzen 0,0000454 0,0000877 0,0000571 0,0000495 0,0000449 0,0000252 

 

Nazwa zanieczyszczenia Emisja max. Emisja max. Emisja max. Emisja max. Emisja max. Emisja max. 

 13 okres  kg/h 14 okres  kg/h 15 okres  kg/h 16 okres  kg/h 17 okres  kg/h 18 okres  kg/h 

tlenek węgla 0,00468 0,00671 0,00512 0,00476 0,00448 0,003136 

tlenki azotu jako NO2 0,00388 0,00109 0,0035 0,00383 0,00405 0,00434 

pył ogółem 0,0002416 0,0001213 0,0002264 0,0002398 0,000248 0,0002495 

 - w tym pył do 2,5 µm 0,0002234 0,0001122 0,0002095 0,0002218 0,0002294 0,0002308 

 - w tym pył do 10 µm 0,0002319 0,0001165 0,0002174 0,0002302 0,0002381 0,0002395 
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amoniak 0,0000829 0,0001573 0,0000971 0,0000852 0,0000765 0,0000406 

dwutlenek siarki 0,00002207 0,00001804 0,00002185 0,00002207 0,00002218 0,00002009 

ołów 3,26E-7 6,21E-7 3,82E-7 3,35E-7 3,01E-7 1,59E-7 

węglowodory alifatyczne 0,002358 0,00428 0,002729 0,002419 0,002192 0,001231 

węglowodory aromatyczne 0,00071 0,001206 0,000808 0,000726 0,000666 0,000404 

benzen 0,0000547 0,0001001 0,0000634 0,0000561 0,0000508 0,00002826 

 

Nazwa zanieczyszczenia Emisja max. 

 19 okres  kg/h 

tlenek węgla 0,00457 

tlenki azotu jako NO2 0,00402 

pył ogółem 0,0002473 

 - w tym pył do 2,5 µm 0,0002288 

 - w tym pył do 10 µm 0,0002374 

amoniak 0,000079 

dwutlenek siarki 0,00002225 

ołów 3,11E-7 

węglowodory alifatyczne 0,001739 

węglowodory aromatyczne 0,000576 

benzen 0,0000463 

 
 

Płyta obornikowa  
Płyta obornikowa stanowi emitor powierzchniowy. W przypadku przedmiotowej 

fermy nie przewiduję się jej stosowania. 
 

Suma emisji 
 

Tabela 24. Czas pracy poszczególnych emitorów w danym cyklu. 

Okres 
Kryteria wyodrębnienia 

okresu 
długość 
okresu 

emisja z 
wentylat

orów 

emisja z 
kotła 

węglowego 

emisja z agregatu 
prądotwórczego 

rozładunek i 
magazynowanie 

pasz 

emisja z 
pojazdów 

Okres 1 
Okres mrozów – 1-wszy 

tydzień 
168 50,4 168 1,524 5,44 84 

Okres 2 
Okres mrozów – 2 

tydzień 
168 50,4 168 1,524 5,44 84 

Okres 3 
Okres mrozów – 3 

tydzień 
168 67,2 168 1,524 5,44 84 

Okres 4 
Okres mrozów – 4 

tydzień 
168 67,2 168 1,524 5,44 84 

Okres 5 
Okres mrozów – 5 

tydzień, zmniejszona 
obsada 

168 84 168 1,524 5,44 84 

Okres 6 
Okres mrozów – 6 

tydzień, zmniejszona 
obsada 

168 84 168 1,524 5,44 84 

Okres 7 
Okres neutralny – 1-

wszy tydzień 
840 504 840 7,619 27,2 420 

Okres 8 
Okres neutralny – 2 

tydzień 
840 504 840 7,619 27,2 420 
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Okres 9 
Okres neutralny – 3 

tydzień 
840 588 840 7,619 27,2 420 

Okres 10 
Okres neutralny – 4 

tydzień 
840 588 0 7,619 27,2 420 

Okres 11 
Okres neutralny – 5 

tydzień, zmniejszona 
obsada 

840 672 0 7,619 27,2 420 

Okres 12 
Okres neutralny – 6 

tydzień, zmniejszona 
obsada 

840 672 0 7,619 27,2 420 

Okres 13 
Okres upałów – 1-wszy 

tydzień 
168 168 0 1,524 5,44 84 

Okres 14 
Okres upałów – 2 

tydzień 
168 168 0 1,524 5,44 84 

Okres 15 
Okres upałów – 3 

tydzień 
168 168 0 1,524 5,44 84 

Okres 16 
Okres upałów – 4 

tydzień 
168 168 0 1,524 5,44 84 

Okres 17 
Okres upałów – 5 

tydzień, zmniejszona 
obsada 

168 168 0 1,524 5,44 84 

Okres 18 
Okres upałów – 6 

tydzień, zmniejszona 
obsada 

168 168 0 1,524 5,44 84 

Okres 19 
Okres czyszczenia 

kurników 
1176 0 0 0,000 0 588 

 
Podsumowując źródła emisji punktowej, liniowej i powierzchniowej poniżej 

przedstawiono zbiorcze zestawienie danych. 
 

Tabela 25. Suma emisji z emitorów na terenie planowanej fermy drobiu – emisja roczna. 
Nazwa zanieczyszczenia Emisja roczna 
 [Mg] 
pył ogółem 8,56 
    w tym pył do 2,5 µm 0,1593 
    w tym pył do 10 µm 2,243 
dwutlenek siarki 3,31 
tlenki azotu jako NO2 0,786 
tlenek węgla 9,84 
węgiel elementarny 0,1657 
amoniak 6,58 
benzen 0,000427 
ołów 2,85E-6 
siarkowodór 0,01234 
węglowodory aromatyczne 0,00523 
odory* 272,1 
węglowodory alifatyczne 0,01626 

*emisja wyrażona w Gou 

 
Tabela 26. Suma emisji maksymalnej z planowanych emitorów na terenie fermy drobiu – emisja 
maksymalna w okresach. 
Nazwa zanieczyszczenia Emisja maksymalna kg/h 

 1 okres 2 okres 3 okres 4 okres 5 okres 6 okres 

pył ogółem 4,05 2,084 4,33 4,47 4,35 4,42 

    w tym pył do 2,5 µm 0,0343 0,02032 0,0494 0,0572 0,0506 0,0547 

    w tym pył do 10 µm 1,026 0,479 1,159 1,227 1,169 1,204 
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dwutlenek siarki 0,939 0,939 0,939 0,939 0,939 0,939 

tlenki azotu jako NO2 0,1406 0,1377 0,1401 0,1406 0,1406 0,1427 

tlenek węgla 2,715 2,717 2,715 2,715 2,715 2,715 

węgiel elementarny 0,047 0,047 0,047 0,047 0,047 0,047 

amoniak 0,2674 0,802 1,4 1,982 1,486 1,789 

benzen 0,0000446 0,0000872 0,0000556 0,0000457 0,0000446 0,000035 

ołów 3,01E-7 6,21E-7 3,82E-7 3,08E-7 3,01E-7 2,22E-7 

siarkowodór 0,000501 0,001504 0,002624 0,00372 0,002786 0,00336 

węglowodory aromatyczne 0,000557 0,000975 0,000668 0,000568 0,000557 0,000485 

Odory* 18,81 37,6 56,4 75,3 60,5 72,6 

węglowodory alifatyczne 0,001667 0,00317 0,002056 0,001703 0,001667 0,001343 

 

Nazwa zanieczyszczenia Emisja maksymalna kg/h 

 7 okres 8 okres 9 okres 10 okres 11 okres 12 okres 

pył ogółem 4,05 2,084 4,33 2,592 2,472 2,545 

    w tym pył do 2,5 µm 0,0343 0,02032 0,0494 0,0572 0,0506 0,0546 

    w tym pył do 10 µm 1,026 0,479 1,159 0,851 0,793 0,829 

dwutlenek siarki 0,939 0,939 0,939 0,00002207 0,00002218 0,00002009 

tlenki azotu jako NO2 0,1405 0,1377 0,1399 0,0817 0,082 0,0822 

tlenek węgla 2,715 2,717 2,715 0,0738 0,0735 0,0721 

węgiel elementarny 0,047 0,047 0,047 0 0 0 

amoniak 0,2674 0,802 1,4 1,982 1,486 1,789 

benzen 0,0000454 0,0000877 0,0000571 0,0000495 0,0000449 0,0000252 

ołów 3,05E-7 6,21E-7 3,91E-7 3,35E-7 3,01E-7 1,59E-7 

siarkowodór 0,000501 0,001504 0,002624 0,00372 0,002786 0,00336 

węglowodory aromatyczne 0,000566 0,000985 0,000683 0,000609 0,000562 0,000349 

Odory* 18,81 37,6 56,4 75,3 60,5 72,6 

węglowodory alifatyczne 0,001706 0,00322 0,002124 0,001854 0,001688 0,000972 

 

Nazwa zanieczyszczenia Emisja maksymalna kg/h 

 13 okres 14 okres 15 okres 16 okres 17 okres 18 okres 

pył ogółem 2,175 0,2053 2,451 2,592 2,472 2,545 

    w tym pył do 2,5 µm 0,0343 0,02032 0,0494 0,0572 0,0506 0,0546 

    w tym pył do 10 µm 0,65 0,1038 0,783 0,851 0,793 0,829 

dwutlenek siarki 0,00002207 0,00001804 0,00002185 0,00002207 0,00002218 0,00002009 

tlenki azotu jako NO2 0,0818 0,079 0,0814 0,0817 0,082 0,0822 

tlenek węgla 0,0737 0,0757 0,0741 0,0738 0,0735 0,0721 

węgiel elementarny 0 0 0 0 0 0 

amoniak 0,2674 0,802 1,4 1,982 1,486 1,789 

benzen 0,0000547 0,0001001 0,0000634 0,0000561 0,0000508 0,00002826 

ołów 3,26E-7 6,21E-7 3,82E-7 3,35E-7 3,01E-7 1,59E-7 

siarkowodór 0,000501 0,001504 0,002624 0,00372 0,002786 0,00336 

węglowodory aromatyczne 0,00071 0,001206 0,000808 0,000726 0,000666 0,000404 

Odory* 18,81 37,6 56,4 75,3 60,5 72,6 

węglowodory alifatyczne 0,002358 0,00428 0,002729 0,002419 0,002192 0,001231 
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Nazwa zanieczyszczenia 

Emisja 

maksymalna 

kg/h 

 19 okres 

pył ogółem 0,0002473 

    w tym pył do 2,5 µm 0,0002288 

    w tym pył do 10 µm 0,0002374 

dwutlenek siarki 0,00002225 

tlenki azotu jako NO2 0,00402 

tlenek węgla 0,00457 

węgiel elementarny 0 

amoniak 0,000079 

benzen 0,0000463 

ołów 3,11E-7 

siarkowodór 0 

węglowodory aromatyczne 0,000576 

Odory* 0 

*Emisję maksymalną odorów podano w Mou/h. 

 
 

Tabela 27. Rodzaje i parametry emitorów na terenie planowanej fermy drobiu. 
Symbol Nazwa emitora Wysokość Przekrój Prędkość 

gazów 
Temper. 
gazów 

  m m m/s K 

E-1 emitor_wentylacyjny   1,7 B   1,38     7,97   294 

E-2 emitor_wentylacyjny   1,7 B   1,38     7,97   294 

E-3 emitor_wentylacyjny   1,7 B   1,38     7,97   294 

E-4 emitor_wentylacyjny   1,7 B   1,38     7,97   294 

E-5 emitor_wentylacyjny   1,7 B   1,38     7,97   294 

E-6 emitor_wentylacyjny   1,7 B   1,38     7,97   294 

E-7 emitor_wentylacyjny   1,7 B   1,38     7,97   294 

E-8 emitor_wentylacyjny   1,7 B   1,38     7,97   294 

E-9 emitor_wentylacyjny   1,7 B   1,38     7,97   294 

E-10 emitor_wentylacyjny   1,7 B   1,38     7,97   294 

E-11 emitor_wentylacyjny   1,7 B   1,38     7,97   294 

E-12 emitor_wentylacyjny   1,7 B   1,38     7,97   294 

E-13 emitor_wentylacyjny   1,7 B   1,38     7,97   294 

E-14 emitor_wentylacyjny   1,7 B   1,38     7,97   294 

E-15 emitor_wentylacyjny   1,7 B   1,38     7,97   294 

E-16 emitor_wentylacyjny   1,7 B   1,38     7,97   294 

E-17 emitor_wentylacyjny   7,0    0,648    9,01   294 

E-18 emitor_wentylacyjny   7,0    0,648    9,01   294 

E-19 emitor_wentylacyjny   7,0    0,648    9,01   294 

E-20 emitor_wentylacyjny   7,0    0,648    9,01   294 

E-21 emitor_wentylacyjny   7,0    0,648    9,01   294 

E-22 emitor_wentylacyjny   7,0    0,648    9,01   294 

E-23 emitor_wentylacyjny   7,0    0,648    9,01   294 

E-24 emitor_wentylacyjny   7,0    0,648    9,01   294 

E-25 emitor_wentylacyjny   7,0    0,648    9,01   294 

E-26 emitor_wentylacyjny   7,0    0,648    9,01   294 

E-27 emitor_wentylacyjny   7,0    0,648    9,01   294 
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Symbol Nazwa emitora Wysokość Przekrój Prędkość 
gazów 

Temper. 
gazów 

  m m m/s K 

E-28 emitor_wentylacyjny   7,0    0,648    9,01   294 

E-29 emitor_wentylacyjny   7,0    0,648    9,01   294 

E-30 emitor_wentylacyjny   7,0    0,648    9,01   294 

E-31 emitor_wentylacyjny   7,0    0,648    9,01   294 

E-32 emitor_wentylacyjny   7,0    0,648    9,01   294 

E-33 emitor_wentylacyjny   7,0    0,648    9,01   294 

E-34 emitor_wentylacyjny   7,0    0,648    9,01   294 

E-35 emitor_wentylacyjny   7,0    0,648    9,01   294 

E-36 emitor_wentylacyjny   7,0    0,648    9,01   294 

E-37 emitor_wentylacyjny   7,0    0,648    9,01   294 

E-38 emitor_wentylacyjny   7,0    0,648    9,01   294 

E-39 emitor_wentylacyjny   7,0    0,648    9,01   294 

E-40 emitor_wentylacyjny   7,0    0,648    9,01   294 

E-41 kocioł węglowy  12,0    0,35     2,22   353 

E-42 silosy_25Mg  12,0    0,18     0,11    293 

E-43 agregat prądotwórczy   2,0    0,064   77,36   720 

E-44 pojazdy   1,0 L   532,4     -    - 
Legenda: P -powierzchniowy, L -liniowy, Z -zadaszony B -wylot boczny 

Uwaga! Na mapie emitorów poniżej emitor liniowy E-44 przedstawiono jako kilka punktów załamania granic linii. 
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Rysunek 6. Lokalizacja i numeracja zastępczych emitorów zanieczyszczeń dla planowanej fermy 

drobiu na działce 204/16 obręb Świerczyny. 

1.6.2.2 Emisja hałasu 
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Obowiązujące wartości dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku wynikają z 
zapisów rozporządzenia Ministra Środowiska z 14 czerwca 2007 r. w sprawie 
dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku oraz rozporządzenia z dnia 1 
października 2012 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych 
poziomów hałasu w środowisku. Poniżej zestawiono normy obowiązujące w tym zakresie 
dla terenów chronionych akustycznie oraz wytłuszczonym drukiem zaznaczono te 
obszary, które  sąsiadują z miejscem planowanego przedsięwzięcia. 
 
Tabela 28. Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku powodowanego przez poszczególne grupy 
źródeł hałasu, z wyłączeniem hałasu powodowanego przez linie elektroenergetyczne oraz starty, 
lądowania i przeloty statków powietrznych. 

Rodzaj terenu  Dopuszczalny poziom hałasu w [dB] 

 
 

Drogi lub linie kolejowe1) Pozostałe obiekty i działalność 
będąca źródłem hałasu 

 
 

L 
Aeq D 

przedział 
czasu 

odniesienia 
równy 16 

godzinom 

L 
Aeq N 

przedział 
czasu 

odniesienia 
równy 8 

godzinom 

L 
Aeq D 

przedział czasu 
odniesienia 

równy 8 
najmniej 

korzystnym 
godzinom dnia 

kolejno po sobie 
następującym 

L 
Aeq N 

przedział czasu 
odniesienia 

równy 1 
najmniej 
korzystnej 

godzinie nocy 

a) Strefa ochronna „A” uzdrowiska 
b) Tereny szpitali poza miastem 

50 45 45 40 

a) Tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej 

b) Tereny zabudowy związanej ze 
stałym lub czasowym pobytem dzieci i 
młodzieży 

c) Tereny domów opieki społecznej 
d) Tereny szpitali w miastach 

61 56 50 40 

a) Tereny zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej i zamieszkania 
zbiorowego 

b) Tereny zabudowy zagrodowej 
c) Tereny   rekreacyjno-wypo-

czynkowe 
d) Tereny mieszkaniowo-usługowe 

65 56 55 45 

Tereny w strefie śródmiejskiej miast 
powyżej 100 tys. mieszkańców 

68 60 55 45 

 

Należy podkreślić, iż przywołane wyżej rozporządzenie wyróżnia tereny 
szczególnie chronione przed hałasem. Należą do nich miedzy innymi tereny zabudowy 
związanej ze stałym lub wielogodzinnym pobytem dzieci i młodzieży, takie jak 
przedszkola, szkoły, internaty, czy bursy oraz tereny szpitali i domów opieki.  
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W przypadku, gdy tereny te nie pełnią swojej funkcji w porze nocnej (np. szkoły i 
przedszkola), w okresie tym nie podlegają ochronie.  

W rejonie projektowanego przedsięwzięcia znajdują się obiekty, które podlegają 
ochronie akustycznej. W przypadku przedmiotowej inwestycji jest to zabudowa 
siedliskowa oraz jednorodzinna 

Klimat akustyczny przedsięwzięcia będzie kształtowany przez ruch pojazdów 
obsługujących fermę (dostawa zwierząt, odbiór brojlerów, dostawa paszy, transport 
obornika, odbiór ścieków), a nade wszystko przez pracę wentylatorów. Biorąc pod uwagę 
jednoczesność pracy urządzeń na fermie brojlerów np. wentylacji, przetłaczania paszy 
oraz ruchu pojazdów to postanowiono dokonać przeliczeń poziomów hałasu 
generowanych w jednym czasie. Najbliższa zabudowa mieszkaniowa oddalona jest o 
około 230 m od obszaru przedsięwzięcia oraz ok. 350 od budynków kurnika. 
Równoważny poziom mocy akustycznej źródła zastępczego oblicza się z następującego 
wzoru: 

 
 

 
 
LWAeqT  

 
 
– równoważny poziom mocy akustycznej źródła zastępczego, [dB], 

LiWA  – średni poziom mocy akustycznej [dB], 

ti – średni czas opcji ruchowej k-tej kategorii, [s], 

T – czas oceny (28 800s), dla którego oblicza się poziom równoważny, [s]. 
 

Wyniki analizy przedstawiono w formie obliczeniowej w załączniku w rozdziale 
18.2  oraz w formie tabelarycznej w punkcie 8.1. Rozszerzone wyniki obliczeń załączono 
także na nośniku danych niniejszego raportu. 

Lokalizacja źródeł hałasu zaznaczona jest na wykresach izofon w załączniku B i C. 
Dokładne współrzędne wszystkich źródeł hałasu i innych obiektów załączono na 
cyfrowym nośniku danych w postaci tabeli danych z programu obliczeniowego dla pory 
dnia oraz pory nocy. Dodatkowo, na mapie poniżej przedstawiono lokalizację punktów 
załamania przyjętych zastępczych źródeł hałasu dla pojazdów. 

Przy obliczeniach rozprzestrzeniania hałasu przyjęto wskaźnik gruntu G = 0,5, 
ponieważ otoczenie planowanej fermy stanowią głównie pola uprawne i zarośla 
(zakrzaczenia). 

Analizę akustyczną określającą oddziaływanie od projektowanej turbiny wiatrowej 
wykonano metodą symulacji korzystając z programu komputerowego SON2 wersja 5.2. 

Obliczenia emisji hałasu przeprowadzono w oparciu o następujące wytyczne: 
- Dyrektywa 2002/49/WE z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie oceny i kontroli 

poziomu hałasu w środowisku. 
- Polska Norma: PN-ISO 9613-2:2002 - Akustyka. Tłumienie dźwięku podczas 

propagacji w przestrzeni otwartej. Ogólna metoda obliczania. 
- Instrukcja ITB Nr 338/2008: „Metoda określania emisji i imisji hałasu 

przemysłowego w środowisku - ITB Warszawa 2008 r. 
- dane koncepcyjne dotyczące rozpatrywanej inwestycji. 
- program komputerowy: SON2. Hałas przemysłowy i drogowy 
Algorytm programu SON2 oparty jest na normie PN-ISO 9613-2:2002 zaleconej 

krajom członkowskim Unii Europejskiej do stosowania przy obliczaniu propagacji emisji 
hałasu przemysłowego. Siatkę obliczeniową przyjęto na wysokości: h = 4,0 m. 

















  iWAL

WAeqT
T
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L
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Równoważny poziom dźwięku „A” w miejscu imisji wynikający z propagacji fali 
akustycznej oblicza się zgodnie ze wzorem: 
 

LAeq = LAW + K0 + DI - ALB - AL, - ALC - ALZ - ALP - 11 [dB] 
 

gdzie: 
LAW – poziom mocy akustycznej punktowego źródła dźwięku 
Ko – poprawka uwzględniająca wpływ miejsca usytuowania źródła zlokalizowanego na 
zewnątrz budynków 
DI – poprawka uwzględniająca wpływ kierunkowości źródła usytuowanego na zewnątrz 
budynków 
ALb – poprawka uwzględniająca wpływ oddziaływania kierunkowego budynku – 
stosowana w przypadku źródeł hałasu usytuowanych wewnątrz budynków 
AL – poprawka uwzględniająca wpływ odległości ALC - poprawka uwzględniająca wpływ 
ekranowania ALZ - poprawka uwzględniająca wpływ zieleni 
ALP – poprawka uwzględniająca wpływ pochłaniania dźwięku przez powietrze 
 

Precyzyjne dane dotyczące lokalizacji obiektów wykazanych w obliczeniach jako 
emitory, receptory, budynki, lasy i zarośla umieszczono w tabelach danych na załączonym 
nośniku danych. Przyjęte oznaczenia są zgodne z poniższą tabelą. Źródła punktowe 
rozmieszczono na drodze wewnętrznej i placu manewrowym w miejscach najbardziej 
reprezentatywnych dla ruchu poszczególnych kategorii pojazdów na terenie fermy. 

W tabeli poniżej zestawiono źródła hałasu, które będą znajdować się na fermie i 
będą oddziaływać na klimat akustyczny wokół instalacji.  
 

 

Tabela 29. Źródła hałasu, które będą zlokalizowane na Fermie po realizacji planowanego 
przedsięwzięcia. 

Źródło hałasu 

Numer źródła 
hałasu lub 

zastępczego 
źródła hałasu 

przyjęty w 
programie 

obliczeniowy
m 

Liczba 
źródeł 

hałasu lub 
liczba 

przyjętych 
zastępczych 

źródeł 
hałasu 

Założenia dla czasu 
odniesienia równego: 8 h 
w porze dnia, 1 h w porze 

nocy 

LwA 
[dB] 

LwAeq 

dzień 
[dB] 

LwAeq 

noc 
[dB] 

Czas operacji 
pojedynczego źródła 

hałasu lub 
pojedynczego 

zastępczego źródła 
hałasu [s] 

pora 
dnia 

pora nocy 

Wentylator 
ścienny EM50 

 8 sztuk na jeden 
budynek 

1 do 16 16 
Przyjęto pracę ciągłą 

wentylatorów ściennych z 
maksymalną wydajnością 

75,5 75,5 75,5 28 800 3600 

Wentylator 
dachowy CL600  
12 sztuk na jeden 

budynek 

17 do 40 24 
Przyjęto pracę ciągłą 

wentylatorów dachowych 
z maksymalną wydajnością 

79 79 79 28 800 3600 

Paszociąg część 
znajdująca poza 
budynkami przy 

silosie paszowym 

42 1 
3 godziny pracy tylko w 

porze dnia 
70 65,7 - 10 800 - 

Agregat 
prądotwórczy 

43 1 

Przyjęto czas pracy równy 
10 minutom w dzień – 

sprawdzenie poprawności 
działania 

110 97,74 - 600 - 

Samochody 
osobowe (dojazd 

pracowników) 
44 5 

Dzień – 20 samochód, 
Noc – brak pojazdów, 

80 69,5 - 2563 - 
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Pojazdy 
ciężarowe 

(dowóz paszy, 
paliwa i piskląt, 
odbiór żywca, 

odpadów i 
ścieków) 

45 4 
Dzień – 8 samochodów, 
każdy po 15 min. pracy 

Noc – brak pojazdów 
94 79,5 - 1025 - 

Pojazdy 
ciężarowe 

(rozładunek 
paszy) 

46 1 
Dzień – 1 pojazd pracujący 

przez 3,5 h 
Noc – brak pojazdów 

94 90,5 - 12852 - 

LwA - poziom mocy akustycznej źródła hałasu [dB], dla wentylatorów i paszociągów przyjęto na podstawie danych 
producenta, dla pojazdów wykorzystano dostępne dane literaturowe. 

LwAeq - równoważny poziom mocy akustycznej zastępczego źródła hałasu [dB] 
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Rysunek 7. okalizacja i numeracja emitorów hałasu dla planowanej fermy drobiu na działce 204/6 
obręb Świerczyny (emitory liniowe nr 44 oraz 45zostały wskazane na mapie poprzez punkty 
załamania granic. 
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1.6.2.3 Pobór wody 

Woda wykorzystywana na fermie w Świerczynach będzie pochodzić z własnego ujęcia 
wody oraz z wodociągu. 
 
Przewidywane zużycie wody 

Woda na fermie brojlerów wykorzystywana jest do: 
- zaspokojenia pragnienia ptaków (określane jako technologiczne), 
- zraszania (zamgławiania) w celu utrzymania właściwej wilgotności powietrza oraz schładzania 
w okresie upałów (określane jako technologiczne), 
- mycia kurników (określane jako technologiczne), 
- na potrzeby bytowo-sanitarne pracowników. 

Zużycie wody na potrzeby planowanej produkcji zwierzęcej (pojenie brojlerów, 
utrzymanie czystości i dezynfekcja, system zraszania) określono w dziale 1.4.1. 
Podano tam, że zapotrzebowanie na wodę wynosić będzie 4938,5 m3/rok.  

Do powyższych obliczeń należy dodać zużycie wody na cele socjalno-bytowe. Szacuje się je 
na poziomie 0,03 m3 na jednego pracownika na dobę. Przy zatrudnionych 2 pracownikach na 
umowę o pracę zużycie to wyniesie rocznie: 

2 x 0,03 m3/dobę x 365 = 21,9 m3 

oraz dla 6 pracowników zatrudnionych w czasie odstaw brojlerów do ubojni (70 dni) 
3 x 0,03 m3/dobę x 70 = 12,6 m3 

 
Łączne zużycie wody do celów socjalnych w ciągu roku wyniesie 34,5 m3 

 
W sumie ilość wody, która będzie zużywana w ciągu roku na planowanej fermie, na 

potrzeby technologiczne i socjalno-bytowe wyniesie 4973 m3/rok = ok. 13,6 m3/dobę   
 

Studnia 
W ramach niniejszego przedsięwzięcia planowana jest budowa studni w celu ujmowania 

wód podziemnych. Pobrane wody służyć będą do zaspokajania potrzeb fermy drobiu. W ramach 
budowy studni wykonany zostanie jeden otwór studzienny oraz hydrofornia z niezbędną 
infrastrukturą tj. silnikiem elektrycznym, pompą oraz zbiornikiem ciśnieniowym wraz z 
aparaturą sterującą. Planowana wielkość poboru wody z otworu studziennego szacowana jest 
na 15m3/dobę. Studnia zostanie wykonana metodą udarowo-obrotową, z rurą osłonową. W 
otwór wiertniczy wpuszczona zostanie rura osłonowa, a następnie włożona zostanie do niej rura 
filtracyjna. Dla usprawnienia przepływu, wokół rury filtracyjnej zostanie wykonana obsybka 
żwirowa. Decyzja co do zafiltrowania otworu, głębokości wierceń, średnicy filtra zostanie 
wskazana w projekcie prac geologicznych.  

 
Wody technologiczne 

Projektowana instalacja chowu broilerów kurzych wytwarzać będzie ścieki 
technologiczne. Wody te stanowić będą: 

 odciek z procesu mycia budynku oraz  
 odciek z powierzchni hodowli brojlerów. 

W skład tych ścieków wchodzi woda używana do mycia kurników, resztki odchodów ptasich 
oraz wapno używane do dezynfekcji budynków.  

 
Po każdej odstawie ptaków do uboju, z kurników usuwany będzie obornik. Budynki będą 

myte i dezynfekowane przed kolejnym wstawieniem kurcząt. Do mycia kurników używane będą 



 
 
 
 

47 
 

myjki wysokociśnieniowe i ciepła woda o temperaturze od 40oC do 60oC, co zminimalizuje 
zużycie wody do 0,002 m3 wody na 1 m2 powierzchni mytej. Mycie będzie wykonywane 
wyłącznie wodą, bez użycia jakichkolwiek detergentów, czy innych środków chemicznych. 
Powierzchnie myte w budynkach inwentarskich to: podłogi, sufit oraz ściany, o łącznej 
powierzchni ok. 8542 m2. Zużycie wody w pojedynczym cyklu szacuje się na ok. 17 m3, co w skali 
rocznej daje 119 m3 wody.  

Ilość powstających wód gnojowych z mycia budynku jest wprost proporcjonalna do ilości 
zużytej wody na ten cel. Należy tutaj odjąć jedynie ilość wód odparowanych (10%). W związku 
z powyższym całkowita ilość wód gnojowych z budynków inwentarskich szacowana jest na 107 
m3/rok. 

Wody gnojowe z mycia kurników kierowane będą do zbiornika o pojemności 10 m3, 
zlokalizowanego przy kurniku. Będą one mieszanką wody, wapna i resztek odchodów bez 
dodatku jakichkolwiek detergentów, w związku z czym mogą one być wykorzystywane jako 
nawóz naturalny w celach rolniczych lub przekazywane do oczyszczalni ścieków.  

Niewielka ilość ścieków powstająca w chłodni gromadzona w zbiorniku o pojemności 2 m3, 
a następnie przekazywana do oczyszczalni ścieków. 

1.6.2.4 Ścieki socjalno-bytowe 

Ścieki socjalno-bytowe na fermie będą powstawały w efekcie działalności ludzkiej. Na 
terenie fermy zatrudnione będą dwie osoby na umowę o pracę, natomiast po zakończeniu 
każdego cyklu produkcyjnego w trakcie ładowania ptaków do odstawienia do ubojni będzie 
zatrudnianych kolejne 6 osób na umowę zlecenie. 

Ilość wytwarzanych ścieków określono proporcjonalnie do zużycia wody do celów 
socjalnych. Wartość tą pomniejszono jedynie o straty w ilości 10 % pobieranej wody. 

Zużycie wody na cele socjalno-bytowe wyniesie: 34,5 m3/rok. Obliczenia zużycia wody do 
celów socjalnych przedstawiono w punkcie 1.6.2.3. Tak więc powstająca ilość ścieków wyniesie: 
34,4 m3/rok x 0,9 = 31,05 m3/rok 

Ścieki socjalno-bytowe odprowadzane będą oddzielną kanalizacją sanitarną do szamba o 
pojemności 6 m3. Systematycznie, w miarę potrzeb, ścieki będą wywożone wozem 
asenizacyjnym do oczyszczalni ścieków. 

1.6.2.5 Wody opadowe 

Wody opadowe i roztopowe z dachów budynków na projektowanej fermie zostaną 
odprowadzone w sposób niezorganizowany bezpośrednio do ziemi. Budynki inwentarskie 
zaprojektowane są bez rynien. 

Inwestor planuje wykonanie większości dróg umożliwiających dojazd samochodów do 
kurników i innych obiektów, chodników, parkingów, placów z płyt ażurowych. Wody opadowe 
i roztopowe z tych utwardzonych, nieszczelnych powierzchni będą odprowadzane w sposób 
niezorganizowany bezpośrednio do ziemi. 

 
 

Tabela 30. Powierzchnie dachów, dróg, placów itd. oraz współczynniki spływu przyjęte do obliczenia 
odprowadzanych wód opadowych z terenu fermy. 

Lp. Rodzaj terenu Powierzchnia w m2 Współczynnik spływu Ψ 

1 
dachy budynków i 

zbiorników paszowych  
4546 0,95 

2 
nieszczelne drogi i 

place na fermie 
2670 0,60 

3 
tereny zielone na 

fermie 
9328 0,4 



 
 
 
 

48 
 

 RAZEM 16 544  

 
Ilość wód opadowych odprowadzanych z terenu Fermy wyniesie: 
 
Qrok = F * 0,6 m3  * Ψ 
 
Gdzie: F – powierzchnia w m2 
 0,6 m3 – przyjęty opad roczny na 1 m2 (600mm/m2) 
 Ψ – współczynnik spływu 
 
Q1  = 4546 * 0,6 * 0,95 = 2591m3  
Q2 = 2670 * 0,6 * 0,6 = 961 m3 

Q3 = 9328 * 0,6 * 0,4 = 2239 m3 

Łączna ilość wód deszczowych spływających w ciągu roku z terenu fermy wyniesie: 

ΣQ= 5791 m3 

 

1.6.2.6 Odpady 

 
Rodzaje i ilości wytwarzanych odpadów. 

Rodzaje i ilości odpadów, które będą wytwarzane na przedmiotowej fermie drobiu, po 
realizacji planowanego przedsięwzięcia zestawiono w tabeli poniżej. Rodzaje odpadów podano 
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu 
odpadów (Dz. U. 2001 nr 112 poz. 1206). 
 
Tabela 31. Rodzaje i ilość wytwarzanych odpadów – faza eksploatacji przedsięwzięcia polegającego na 
budowie fermy drobiu w obrębie geodezyjnym Świerczyny na terenie działki nr 204/16, gmina Bartniczka. 

Lp. 
Nazwa odpadu zgodna z 
katalogiem odpadów 
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Charakterystyka odpadu 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

1 

Żużle, popioły paleniskowe i 
pyły z kotłów (z wyłączeniem 

pyłów z kotłów wymienionych 
w 10 01 04) 

10 01 01 NIE 3,5 Popioły z kotłów na węgiel 

2 
Opakowania z tworzyw 

sztucznych 
15 01 02 NIE 0,6 

Sznurek i folia, którymi były 
przewiązane i zapakowane 

baloty słomy, oraz plastikowe 
opakowania po substancjach 

innych niż niebezpieczne 

3 

Opakowania zawierające 
pozostałości substancji 

niebezpiecznych lub nimi 
zanieczyszczone 

15 01 10* TAK 0,16 

Opakowania po środkach do 
dezynfekcji i zamgławiania 

kurników oraz po środkach do 
dezynfekcji i mycia 
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Lp. 
Nazwa odpadu zgodna z 
katalogiem odpadów 
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Charakterystyka odpadu 

przeznaczonych dla osób 
pracujących na Fermie 

4 
Zużyte urządzenia zawierające 
elementy inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 12 
16 02 13* TAK 0,01 

Lampy fluorescencyjne 
stanowiące podstawowe 

źródło oświetlenia 

5 

Inne odpady, które zawierają 
żywe drobnoustroje 

chorobotwórcze lub ich 
toksyny oraz inne formy 
zdolne do przeniesienia 

materiału genetycznego, o 
których wiadomo lub co do 
których istnieją wiarygodne 

podstawy do sądzenia, że 
wywołują choroby u ludzi i 

zwierząt 

18 02 02* TAK 0,2 

Odpady z diagnozowania, 
leczenia i profilaktyki 

weterynaryjnej 

6 Inne odpady niż wymienione  
w 18 02 02 

18 02 03 NIE 0,3 

Odpady z diagnozowania, 
leczenia i profilaktyki 

weterynaryjnej 

7 
Niesegregowane (zmieszane) 

odpady komunalne 
20 03 01 NIE 2 

Odpady związane z bytnością 
pracowników, będą 

powstawały na terenie całej 
fermy 

 
 
Sposoby gospodarowania odpadami. 

Planowane sposoby gospodarowania odpadami na terenie instalacji opisane są w tabeli 
poniżej. 
 

 

Tabela 32. Sposoby gospodarowania odpadami – faza eksploatacji przedsięwzięcia polegajęcego na 
budowie fermy drobiu w obrębie geodezyjnym Świerczyny na terenie działki nr 204/16 gmina Bartniczka. 

Lp 

Nazwa odpadu 
(nazwa zgodna  

z katalogiem 
odpadów) 

Kod 
odpadu 

Magazynowanie 
odpadów 

Transport odpadów 
Odzysk lub 

unieszkodliwianie 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

1 
Żużle, popioły 

paleniskowe i pyły z 
10 01 01 Odpad zbierany będzie 

w szczelnych 
Odpad odbierany 

będzie przez 
Odpad trafi na 
składowisko 
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Lp 

Nazwa odpadu 
(nazwa zgodna  

z katalogiem 
odpadów) 

Kod 
odpadu 

Magazynowanie 
odpadów 

Transport odpadów 
Odzysk lub 

unieszkodliwianie 

kotłów  
(z wyłączeniem 
pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 
01 04) 

zamykanych 
pojemnikach 

(kontenerach) 
postawionych na 

utwardzonej 
powierzchni. 

uprawnionego 
odbiorcę   

z miejsca jego 
czasowego 

przechowywania. 
Odbiorca będzie go 

transportował 
pojazdem 

przystosowanym do 
transportu odpadów. 

odpadów innych 
niż niebezpieczne, 

lub obojętne co 
kwalifikuje się jako 

procesy 
unieszkodliwiania 
oznaczone jako D5 

i D1. 

2 
Opakowania z 

tworzyw sztucznych 
15 01 02 

Odpady zbierane będą 
w workach, 

przechowywane w 
oznaczonym miejscu,  

pod zadaszeniem. 

Odpad odbierany 
będzie przez 

uprawnionego 
odbiorcę   

z miejsca jego 
czasowego 

przechowywania. 
Odbiorca będzie go 

transportował 
pojazdem 

przystosowanym do 
transportu odpadów 

R3 Recykling lub 
regeneracja 
substancji 

organicznych 

3 

Opakowania 
zawierające 
pozostałości 

substancji 
niebezpiecznych lub 

nimi 
zanieczyszczone 

15 01 10* 

Odpad będzie 
pakowany w worki i 
przechowywany w 

magazynku na terenie 
fermy z 

wybetonowaną 
posadzką. 

Odpad odbierany 
będzie przez 

uprawnionego 
odbiorcę   

z miejsca jego 
czasowego 

przechowywania. 
Odbiorca będzie go 

transportował 
własnym 

przystosowanym do 
transportu odpadów 

samochodem. 

Odpad trafi do 
instalacji, w której 

nastąpi jego 
termiczne 

przekształcenie, lub 
na składowisko 

odpadów  
niebezpiecznych co 
kwalifikuje się jako 

procesy 
unieszkodliwiania 

oznaczone jako 
D10 i D5 

4 

Zużyte urządzenia 
zawierające 

elementy inne niż 
wymienione w 16 02 

09 do 16 02 12 

16 02 13* 

Odpad będzie 
pakowany do 
specjalnych 

atestowanych 
pojemników i 

przechowywany w 
magazynie odpadów 
niebezpiecznych na 

terenie fermy z 
wybetonowana 

posadzką 

Odpad odbierany 
będzie przez 

uprawnionego 
odbiorcę   

z miejsca jego 
czasowego 

przechowywania. 
Odbiorca będzie go 

transportował 
własnym 

przystosowanym do 
transportu odpadów 

samochodem 

Odpad trafi na 
składowisko 

odpadów 
niebezpiecznych 

D5 

5 Inne odpady, które 
zawierają żywe 

18 02 02* Odpad będzie 
pakowany w szczelne 

Odpad odbierany 
będzie przez 

Odpad trafi do 
instalacji w której 
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Lp 

Nazwa odpadu 
(nazwa zgodna  

z katalogiem 
odpadów) 

Kod 
odpadu 

Magazynowanie 
odpadów 

Transport odpadów 
Odzysk lub 

unieszkodliwianie 

drobnoustroje 
chorobotwórcze lub 

ich toksyny oraz 
inne formy zdolne 
do przeniesienia 

materiału 
genetycznego, o 

których wiadomo 
lub co do których 

istnieją wiarygodne 
podstawy do 
sądzenia, że 

wywołują choroby u 
ludzi i zwierząt 

specjalnie oznaczone 
pojemniki lub lub 

specjalnie oznaczone 
worki i 

przechowywany w 
wyznaczonym 

pomieszczeniu na 
terenie fermy z 
wybetonowana 

posadzką 

uprawnionego 
odbiorcę   

z miejsca jego 
czasowego 

przechowywania. 
Odbiorca będzie go 

transportował 
pojazdem 

przystosowanym do 
transportu odpadów. 

nastąpi jego 
termiczne 

przekształcenie, co 
kwalifikuje się jako 

proces 
unieszkodliwiania 

oznaczony jako 
D10. 

6 
Inne odpady niż 

wymienione  
w 18 02 02 

18 02 03 

Odpad będzie 
pakowany w szczelne 
pojemniki lub worki i 
przechowywany na 

terenie fermy z 
wybetonowana 

posadzką 

Odpad odbierany 
będzie przez 

uprawnionego 
odbiorcę   

z miejsca jego 
czasowego 

przechowywania. 
Odbiorca będzie go 

transportował 
pojazdem 

przystosowanym do 
transportu odpadów. 

Odpad trafi do 
instalacji w której 

nastąpi jego 
termiczne 

przekształcenie, lub 
na składowisko 

odpadów 
obojętnych albo 

innych niż 
niebezpieczne co 

kwalifikuje się jako 
procesy 

unieszkodliwiania 
oznaczone jako 
D10, D1 i D5. 

7 
Niesegregowane 

(zmieszane) odpady 
komunalne 

20 03 01 

Odpad będzie 
pakowany w szczelne 
pojemniki lub worki i 
przechowywany na 

wybetonowanym 
podłożu 

Odpad odbierany 
będzie przez 

uprawnionego 
odbiorcę   

z miejsca jego 
czasowego 

przechowywania. 
Odbiorca będzie go 

transportował 
pojazdem 

przystosowanym do 
transportu odpadów  

Odpad trafi do 
instalacji w której 

nastąpi jego 
termiczne 

przekształcenie, lub 
na składowisko 

odpadów 
obojętnych albo 

innych niż 
niebezpieczne co 

kwalifikuje się jako 
procesy 

unieszkodliwiania 
oznaczone jako 
D10, D1 i D5. 

 
W poniższej tabeli przedstawiono planowane sposoby zapobiegania powstawaniu 

poszczególnych rodzajów odpadów lub ograniczania ilości powstawania odpadów i ich 
negatywnego oddziaływania na środowisko. 
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Tabela 33. Planowane sposoby ograniczania negatywnego wpływu na środowisko wytwarzanych odpadów 
– faza eksploatacji przedsięwzięcia polegającego na budowie fermy drobiu w obrębie geodezyjnym 
Świerczyny, na terenie działki nr 204/16 gmina Bartniczka. 

Lp. 

Rodzaje i sposoby ograniczania negatywnego wpływu na środowisko wytwarzanych odpadów stałych  

Nazwa odpadu (nazwa zgodna z 
katalogiem odpadów) 

Kod 
odpadu 

Sposoby zapobiegania 
powstawaniu odpadów 

lub ograniczania ich 
ilości 

Sposoby ograniczania ich 
negatywnego wpływu na 

środowisko 

1. 2. 3. 4. 5. 

1 
Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z 
kotłów wymienionych w 10 01 04) 

10 01 01 

Nowoczesna izolacja 
termiczna budynków 

zmniejszy 
zapotrzebowanie na 

węgiel jako paliwo, a tym 
samym zmniejszy ilość 
powstającego popiołu 

Gromadzenie  
w wydzielonym miejscu 
zabezpieczającym przed 

przedostaniem się do 
otoczenia i przekazywanie 

do unieszkodliwienia 

2 Opakowania z tworzyw sztucznych 15 01 02 

Zakup produktów w 
większych opakowaniach 

jednostkowych co 
poprawia stosunek masy 

produktu do masy 
opakowania 

Gromadzenie  
w wydzielonym miejscu 
zabezpieczającym przed 

dostawaniem się odpadu do 
środowiska, i 

przekazywanie do odzysku 

3 

Opakowania zawierające 
pozostałości substancji 

niebezpiecznych lub nimi 
zanieczyszczone 

15 01 10* 

Zakup produktów w 
większych opakowaniach 

jednostkowych co 
poprawia stosunek masy 

produktu do masy 
opakowania 

Gromadzenie  
w wydzielonym miejscu 
zabezpieczającym przed 

dostawaniem się odpadu do 
środowiska, i 

przekazywanie do odzysku 
lub unieszkodliwienia 

4 
Zużyte urządzenia zawierające 

elementy inne niż wymienione w 
16 02 09 do 16 02 12 

16 02 13* 

Brak możliwości 
ograniczenia ilości 

powstających odpadów 

Gromadzenie  
w wydzielonym miejscu 
zabezpieczającym przed 

dostawaniem się odpadu do 
środowiska, a następnie 

przekazywanie do 
unieszkodliwienia 

5 

Inne odpady, które zawierają żywe 
drobnoustroje chorobotwórcze lub 
ich toksyny oraz inne formy zdolne 

do przeniesienia materiału 
genetycznego, o których wiadomo 

lub co do których istnieją 
wiarygodne podstawy do sądzenia, 

18 02 02* 

Zapewnienie właściwych 
warunków bytowania 
zwierząt oraz zakup i 

użycie wyłącznie leków i 
szczepionek niezbędnych 
do prowadzenia chowu 

Gromadzenie  
w wydzielonym miejscu 
zabezpieczającym przed 

dostawaniem się odpadu do 
środowiska, i 
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Lp. 

Rodzaje i sposoby ograniczania negatywnego wpływu na środowisko wytwarzanych odpadów stałych  

Nazwa odpadu (nazwa zgodna z 
katalogiem odpadów) 

Kod 
odpadu 

Sposoby zapobiegania 
powstawaniu odpadów 

lub ograniczania ich 
ilości 

Sposoby ograniczania ich 
negatywnego wpływu na 

środowisko 

że wywołują choroby u ludzi i 
zwierząt 

przekazywanie do 
unieszkodliwienia 

6 
Inne odpady niż wymienione  

w 18 02 02 
18 02 03 

Zapewnienie właściwych 
warunków bytowania 
zwierząt oraz zakup i 

użycie wyłącznie leków i 
szczepionek niezbędnych 
do prowadzenia chowu 

Gromadzenie  
w wydzielonym miejscu 
zabezpieczającym przed 

dostawaniem się odpadu do 
środowiska, i 

przekazywanie do 
unieszkodliwienia 

7 Niesegregowane (zmieszane) 
odpady komunalne 

20 03 01 

Oddzielne gromadzenie 
opakowań z tworzyw 

sztucznych 
przeznaczonych do 

recyklingu 

Gromadzenie  
w wydzielonym miejscu 
zabezpieczającym przed 

dostawaniem się odpadu do 
środowiska, i 

przekazywanie do 
unieszkodliwienia 

 
Wytworzone odpady przekazywane będą odbiorcom posiadającym stosowne, ważne 

zezwolenia na transport, zbieranie, unieszkodliwienie lub odzysk odpadów.  
Przekazywanie odpadów odbywać się będzie na podstawie Kart przekazania odpadów 

zgodnie ze wzorami dokumentów określonymi Rozporządzeniem Ministra Środowiska, z dnia 8 
grudnia 2010 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów 
(Dz.U. 2010 nr 249 poz. 1673). 

W zakładzie prowadzona będzie pełna ewidencja ilościowo-jakościowa wytwarzanych 
odpadów. 

 

1.6.2.7 Obornik i martwe zwierzęta 

 
Obornik 

Obok odpadów w rozumieniu ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. z 2013 
r. poz. 21), które zostały wymienione w poprzednim punkcie, na terenie fermy będzie powstawał 
obornik oraz zwłoki padłych zwierząt, które zgodnie z art. 2 pkt 6 oraz pkt 10 są wykluczone 
jako odpad w rozumieniu powyższej ustawy.  

Przewiduje się, że obornik zostanie wykorzystany jako nawóz. Nie wyklucza się również 
jego wykorzystania jako podłoże w pieczarkarniach lub na inne cele pozarolnicze. 

Powstawanie obornika, przy założeniu 7 cykli w ciągu roku, szacuje się na max. 1097,5 
Mg/rok (na podstawie BREF - 1,7-2,0 kg/ptak/cykl: 2 kg x 78 390 szt. x 7 cykli). Zgodnie z 
literaturą branżową gęstość obornika waha się pomiędzy 0,7-0,9 Mg/m3. Zatem roczną objętość 
obornika szacuję się na ok. 1200-1500 m3. 

Zagospodarowanie obornika, jako nawozu naturalnego wymaga zastosowania się do 
zapisów określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie szczegółowych 
wymagań, jakim powinny odpowiadać programy działań mających na celu ograniczenie 
odpływu azotu ze źródeł rolniczych (Dz. U. Nr 4, poz.44 z 2003 r.) oraz w ustawie o nawozach i 
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nawożeniu (tekst jednolity z Dz. U. z 2007 r. Nr 147, poz. 1033). Nie planuje się 
zagospodarowania obornika na terenie przedmiotowego przedsięwzięcia. 
 
Zwłoki  zwierząt 

Chów wiąże się z upadkami na poziomie ok. 3,7 % (Poradnik PRTR). Jednakże 
doświadczenie Inwestora wskazuje, że poziom ten wynosił będzie ok. 800 sztuk/cykl. Założono, 
że z 800 sztuk ubytków, 80% padnie przy wadze średniej 100 g i 20 % przy wadze średniej 1 kg, 
zatem masa padłych zwierząt z jednego cyklu wyniesie 224 kg. W związku z powyższym 
funkcjonowanie przedsięwzięcia będzie wiązało się z wytwarzaniem produktów ubocznych 
pochodzenia zwierzęcego, w postaci zwłok zwierząt na poziomie (7cykli*0,224Mg) 1,568 
Mg/rok. 

Padłe zwierzęta będą codziennie zbierane przez pracowników i umieszczane w 
metalowych szczelnych kontenerach znajdujących się w pomieszczeniu z wybetonowaną 
posadzką, przeznaczonym do celu magazynowania zwłok zwierząt. Pomieszczenie z padłymi 
zwierzętami będzie chłodzone za pomocą agregatu wykorzystującego czynnik chłodzący R404A 
lub R507. Czynnik chłodzący w agregacie będzie wykorzystywany w szczelnym układzie 
zamkniętym. Ewentualne naprawy agregatu chłodniczego wymagające uzupełnienia czynnika 
chłodzącego będą wykonywane przez koncesjonowaną firmę zewnętrzną dysponującą 
odpowiednim sprzętem niezbędnym do naprawy agregatu i posiadającą odpowiednie 
zezwolenia. Padłe sztuki zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1774/2002 Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 3 października 2002 roku ustanawiającym przepisy sanitarne 
dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego nieprzeznaczonych do spożycia 
przez ludzi (Dz. Urz. WE 273 z 10 października 2002 r., str. 1, ze zm., Dz. Urz. Polskie wydanie 
specjalne, rozdz. 3, t. 37, str. 92, ze zm.) przekazywane będą zgodnie z art. 5 przedmiotowego 
rozporządzenia jako surowiec kategorii 2, który będzie gromadzony i przewożony zgodnie z art. 
7 rozporządzenia (WE) nr 1774/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady. W tym zakresie planuje 
się współpracę z przedsiębiorstwem P.P.H. Hetman Spółka z o.o. z siedzibą firmy Florianów 24, 
99-311 Bedlno. Dla każdej partii odpadu wystawiany będzie dokument handlowy lub 
świadectwo weterynaryjne spełniające wymagania określone w załączniku II rozporządzenia 
(WE) nr 1774/2002. 

 
 

2 Opis elementów przyrodniczych środowiska objętych zakresem 
przewidywanego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na 
środowisko, w tym elementów środowiska objętych ochroną na 
podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 

 

2.1 Położenie w regionalizacjach przyrodniczych  

 

Podział fizyczno-geograficzny  

Na podstawie cech morfograficznych, morfogenetycznych oraz geologicznych wyróżniono 

regiony fizycznogeograficzne. Zostały one wyodrębnione na podstawie stosunków wodnych, 

glebowych, klimatu i rodzaju roślinności. Według podziału fizjograficznego Kondrackiego 

(Kondracki 2002) przedmiotowy obszar przynależy do:  

Mezoregion: Pojezierze Dobrzyńskie 

Makroregion: Pojezierze Chełmińsko-Dobrzyńskie 
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Podprowincja: Pojezierza Południowobałtyckie 

Prowincja: Niż Środkowoeuropejski 

 

Podział geobotaniczny 

Regionalizacja geobotaniczna to podział przestrzeni geograficznej dokonany ze względu na 

zróżnicowanie szaty roślinnej. Regiony zostały wyróżnione na podstawie podobieństw zestawu 

zbiorowisk uwarunkowanych genezą terenu. Według podziału geobotanicznego Matuszkiewicza 

(Matuszkiewicz 2008) omawiany teren znajduje się w granicach: 

- Działu Mazowiecko-Poleskiego 

- Krainy Chełmińsko-Dobrzyńskieh 

- Okręgu Rypińskiego 

- Podokręgu Świedziebniańskiego 

 

2.2 Geologia i rzeźba terenu 

 
Powierzchnia terenu gminy, jak i całego powiatu odznacza się występowaniem 

urozmaiconej rzeźby młodoglacjalnej. Najniżej położone jest dno doliny rzeki Drwęcy, 
osiągające na zachodzie wysokość poniżej 65 m n.p.m. W krajobrazie powiatu przestrzennie 
dominują wysoczyzny morenowe. Na południe od Drwęcy występuje Wysoczyzna Dobrzyńska. 
Wysoczyzny położone są w zasięgu ostatniego zlodowacenia skandynawskiego i posiadają 
typową rzeźbę młodoglacjalną. Powstała ona w czasie recesji lądolodu subfazy kujawskiej oraz 
w czasie postojów lądolodu subfazy krajeńsko-wąbrzeskiej, około 17 – 16 tys. lat temu. 
Przyjmują one najczęściej charakter płaskich i falistych równin morenowych o niewielkich 
deniwelacjach i spadkach. Zbudowane są głównie z mniej lub bardziej piaszczystych glin 
zwałowych. 

Powierzchniowymi utworami geologicznymi, tworzącymi teren planowanej inwestycji, jak 
i obszarów sąsiadujących są gliny zwałowe, ich zwietrzeliny oraz piaski i żwiry lodowcowe. 
Informacje te uzyskano na podstawie danych Centralnej Bazy Danych Geologicznych 
Państwowego Instytutu Geologicznego (Rysunek 9).  
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Rysunek 8. Geologia obszaru planowanej inwestycji oraz terenów przyległych (wykonane na podstawie 

map Centralnej Bazy danych Geologicznych). 

2.3 Wody powierzchniowe 

 
Na terenie gminy Bartniczka występują trzy główne rzeki: Brynica, Pissa i Samionka. 

Brynica jest lewobocznym dopływem Drwęcy. Początek bierze w województwie warmińsko - 
mazurskim. Długość rzeki wynosi 23,1 km, przy czym W dolnym odcinku koryto rzeki jest 
uregulowane i nosi nazwę Kanału Brynicy. Pissa jest lewobocznym dopływem Brynicy. Ma ona 
17,5 km długości, uchodzi do niej na wysokości 73,8 m n.p.m. na północ od wsi Bartniczka. Pissa 
bierze początek z mokradła i torfowiska, leżącego poza obszarem gminy. W miejscowościach: 
Gołkówko, Bachor i Pólko wody Pissy są spiętrzone w niewielkiej powierzchni zbiorniki wodne. 
Samionka jest prawobocznym dopływem, uchodzącym do Brynicy na 21,0 km. Wypływa ona z 
mokradła stałego w okolicy Leźna Małego. Ma 8,8 km długości. Średni spadek rzeki jest wysoki 
i wynosi 5,37 ‰ (odcinkami do 10 ‰). W środkowym biegu przepływa przez jezioro 
Sarmińskie (50,6 ha).  

Teren planowanej fermy drobiu przynależy do zlewni cząstkowej Dopływu z Nowych 
Świerczyn, który uchodzi do rzeki Pissy. Odbiornikiem tychże wód jest rzeka Brynica, która 
uchodzi do Drwęcy. Obliczona przez autora zlewnia cząstkowa opracowana przez KZGW wynosi 
ok. 12,1 km2. Poniżej przedstawiono zlewnię cząstkową na tle mapy zlewni udostępnionej przez 
Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej. 



 
 
 
 

57 
 

 
Rysunek 9. Zlewnia cząstkowa Dopływu z Nowych Świerczyn na tle mapy zlewni udostępnionej przez 

Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej (mapę wykonano na podkładach rastrowych KZGW). 

 
Najgorszą jakość wód na terenie powiatu wykazują rzeki o typowo rolniczych zlewniach  

i małej lesistości zlewni (Lutryna, Rypienica, niektóre odcinki Pissy i Strugi Brodnickiej). 
Związane jest to z charakterem użytkowania terenu (zanieczyszczenia obszarowe). 

Poniżej przedstawiono klasyfikację czystości wód rzek na terenie powiatu brodnickiego 
(Tabela 34). Dane zaczerpnięto z Programu ochrony środowiska powiatu brodnickiego z 2004 r.  
 
Tabela 34. Klasyfikacja czystości wód rzek na terenie powiatu brodnickiego. 

LP. NAZWA CIEKU ZLEWNIA 
ROK 

BADAŃ 
KLASYFIKACJA CZYSTOŚCI WÓD 

I II III NON 

1. Drwęca Wisła 2002 - - - X 

2. Lutryna Osa 2001 - - - X 

3. Rypienica Drwęca 2000 - - - X 

4. Brynica Drwęca 2000 - - X - 

5. Pissa Brynica 1998 - - X X 

6. Struga Brodnicka Drwęca 2000 - X X X 

7. Skarlanka Drwęca 2000 - X - X 

8. Górzanka Brynica 2003 - - X - 

9. Cichówka Skarlanka 2000 - X - - 
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Objaśnienia: 
klasyfikacja czystości śródlądowych wód powierzchniowych: 
I klasa – wody nadające się do zaopatrzenia ludności w wodę do picia, zakładów wymagających wody o jakości wody do picia, 
bytowania w warunkach naturalnych ryb łososiowatych, 
II klasa – wody nadające się do bytowania w warunkach naturalnych innych ryb niż łososiowate, chowu i hodowli zwierząt 
gospodarskich, celów rekreacyjnych, uprawiania sportów wodnych, urządzania zorganizowanych kąpielisk, 
III klasa – wody nadające się do zaopatrzenia zakładów innych niż wymagających wody o jakości wody do picia, nawadniania 
terenów rolniczych wykorzystywanych do upraw ogrodniczych oraz upraw pod szkłem i pod osłonami z innych materiałów, 
NON – wody nieodpowiadające normom. 

 
Na terenie gminy występuje jedno duże jezioro - Jez. Samińskie. Poza Jez. Samińskim, na 

terenie gminy Bartniczka znajduje się jeszcze 7 innych zbiorników wodnych o powierzchni 
ponad l ha (tabela poniżej). 

 
Tabela 35. Zbiorniki wodne na terenie gminy Bartniczka. 

Nazwa Lokalizacja Zlewnia 

Samińskie Samin Sarnionka 

Gutowo Gutowo Brynica 

Rybka Jastrzębie Pissa 

Bajorko Grążawy Pissa 

Łaszewo Łaszewo Pissa 

Zb. wodny Gołkówko Gołkówko Pissa 

Bartniczka Bartniczka Pissa 

Dłuszimost Madera Brynica 

 

2.4 Warunki klimatyczne 

 
Klimat powiatu brodnickiego, podobnie jak całego Niżu Polskiego, cechuje duża 

zmienność i przejściowość, wynikająca z położenia pomiędzy łagodnym klimatem morskim na 
zachodzie, a bardziej surowym klimatem kontynentalnym na wschodzie. Lokalne modyfikacje 
klimatu wprowadzają duże powierzchnie wodne i leśne oraz ukształtowanie terenu.  

Średnia roczna temperatura wynosi 7,0°C. Najcieplejszym miesiącem jest lipiec (17,3 – 
18,0°C), a najchłodniejszym styczeń (-3,8°C). Obszar powiatu brodnickiego charakteryzuje się 
najwyższymi opadami w województwie kujawsko-pomorskim. Średnia roczna suma opadów w 
Brodnicy w latach 1951-1980 wyniosła 598 mm. Najwyższe sumy opadów notowano w lipcu 
(87 mm). Na wschodnich obszarach powiatu sumy roczne opadów przekraczają zdecydowanie 
600 mm. 

Na obszarze powiatu brodnickiego najczęstsze są wiatry zachodnie, na które przypada 
13,1% przypadków. Wiatry z sektora zachodniego (W, NW i SW) wieją przez 44,5% przypadków 
w roku. Najrzadsze są wiatry z południa (7,7%) i północy (8,6%), a cisze atmosferyczne 
występują w 6,6% przypadków. Najczęściej wieją wiatry bardzo słabe (1-2 m/s) i słabe (2-4 
m/s), na które przypada 70% udziału. Wiatry te najczęściej występują latem (49,1%) i jesienią 
(46,2%). 

Poniżej zamieszczono tabelę przedstawiającą poszczególne dane na temat pogody, na 
podstawie informacji uzyskanych ze stacji meteorologicznej w Toruniu (źródło: www. 
weatherbase.com).  
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Tabela 36. Miesięczne wartości względem wybranych czynników. 

miesiąc Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru Rocznie 

średnia temperatura [°C] -1 -1 3 7 12 16 17 17 13 8 3 - 8 

średnia temp. max. [°C] - 1 6 11 17 20 22 22 17 11 5 2 11 

średnia temp. min. [°C] -3 -3 - 2 7 11 12 12 8 5 1 -1 4 

wilgotność [%] 90 89 88 84 78 80 84 86 91 92 92 91 11 

przeciętna dł. dnia [h] 8.9 9.5 12.5 14.7 16.6 17.7 17.1 15.3 13.2 11.1 9.3 8.4 12.9 

 
 

Dane meteorologiczne 
Planowana Ferma znajduje się pomiędzy dwiema stacjami meteorologicznymi w 

odległości ok. 64 km od stacji meteorologicznej Toruniu oraz w odległości ok. 61 km od stacji 
meteorologicznej Mławie. Obliczenia rozprzestrzeniania gazów i pyłów Wykonano dla 
warunków meteorologicznych z obu stacji 

 
Stacja meteorologiczna: Toruń  - rok.  

Liczba obserwacji 29209. 

Wysokość anemometru  13   m.   

Temperatura 280.7 K   

 
Tabela 37. Dane meteorologiczne dla stacji Toruń. 

Prędkość wiatru 
Sytuacja 

meteorolog. 

Kierunki wiatru 

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

1 1 11 5 4 10 8 10 4 4 8 3 11 7 

1 2 46 35 50 41 51 60 70 82 72 72 53 60 

1 3 90 68 84 95 94 146 149 186 152 145 89 101 

1 4 183 186 194 214 201 276 274 435 387 251 160 153 

1 5 34 22 20 32 24 33 46 60 51 33 24 18 

1 6 249 183 203 257 171 150 173 292 239 162 107 168 

2 1 7 8 7 12 5 8 4 4 2 5 11 4 

2 2 56 55 42 79 61 81 82 105 109 90 75 47 

2 3 106 80 98 150 101 127 116 165 187 128 97 73 

2 4 136 156 161 197 176 255 260 457 307 187 119 105 

2 5 24 14 15 31 17 30 30 49 36 9 23 9 

2 6 120 71 142 172 102 97 96 157 113 80 53 76 

3 1 0 0 0 3 0 1 0 0 1 0 1 2 

3 2 83 40 54 71 50 65 52 64 56 62 62 57 

3 3 109 75 95 128 110 101 103 215 194 159 81 86 

3 4 118 116 166 222 149 156 204 386 340 150 106 83 

3 5 16 8 18 32 27 37 25 38 39 22 16 11 

3 6 61 35 84 120 74 58 35 68 65 43 23 54 

4 2 26 24 34 37 26 32 20 20 29 21 25 18 

4 3 90 64 91 105 77 63 78 186 169 136 81 84 

4 4 110 94 135 226 122 115 136 315 256 113 66 70 
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4 5 8 8 9 20 14 5 14 22 20 8 11 8 

4 6 14 14 39 56 39 19 8 16 21 16 9 22 

5 2 3 3 4 6 5 6 1 2 0 2 2 2 

5 3 63 33 91 85 59 51 29 105 112 81 51 56 

5 4 115 67 116 193 107 66 83 255 260 115 74 96 

5 5 12 6 27 73 17 14 10 29 26 22 11 13 

6 3 27 15 23 37 15 9 8 17 23 12 5 16 

6 4 56 46 121 147 61 46 62 194 179 94 44 62 

7 3 3 2 14 10 6 0 1 1 4 0 3 5 

7 4 46 36 83 138 41 28 49 144 148 66 38 46 

8 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

8 4 21 20 46 86 22 10 14 77 77 50 31 25 

9 4 5 3 25 36 6 4 4 40 43 13 12 9 

10 4 6 2 18 32 5 3 3 23 36 13 7 7 

11 4 3 0 9 14 4 0 3 8 23 8 1 2 

 
Liczba obserwacji = 29210 
 
 
Tabela 38.  Zestawienie udziałów poszczególnych kierunków wiatru % Stacja meteorologiczna : Toruń - 
rok. 

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

  7.04     5.46     7.95    10.84     7.01     7.40     7.69    14.45    12.95     8.12     5.42     5.67   

 
 
Tabela 39. Zestawienie częstości poszczególnych prędkości wiatru % Stacja meteorologiczna : Toruń – rok. 

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

  26.84     22.15     18.44     12.72      9.10      4.52      3.12      1.64      0.68      0.53      0.26   
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Rysunek 10. Roczna róża wiatrów dla stacji meteorologicznej w Toruniu. 

 

 
Stacja meteorologiczna: Mława  - rok.  

Liczba obserwacji 29172. 

Wysokość anemometru  12   m.   

Temperatura 280.1 K   

 
Tabela 40. Dane meteorologiczne dla stacji Mława. 

Prędkość wiatru Sytuacja meteorolog. Kierunki wiatru  

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

1 1     2      3      6      9      6      8      3      2      3      0      2      2  

1 2    26     23     40     40     43     62     33     33     19     11     18     15  

1 3    24     64     76     58    100     96    101     53     50     36     38     29  

1 4    79    111    133    159    162    244    284    171     90     99    121     90  

1 5    13     18     11     10     13     32     27     18     11      8     13      6  

1 6   132    169    194    145    160    207    183     90     62     90    115    140  

2 1     3      1      4      6      8      3      5      2      6      0      3      0  

2 2    25     36     63     31     57     67     43     35     36     36     31     20  

2 3    49     80    105     75     89     95     74     76     69     56     76     51  

2 4    98    137    133    110    148    173    193    170    103    102     87     85  

2 5    11     15      9      7      9     12     12     10      7     14     10      5  

2 6    74    121    136     96     75     83    108     62     39     35     78     75  
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3 1     1      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0  

3 2    15     39     53     51     42     56     39     46     31     36     14     22  

3 3    67     73    114     70     59     94    110     85     95     66     82     76  

3 4   115    148    180    147    156    168    198    205    162     97    107    105  

3 5    13     17     15     10     13     12     13     21     10      4     12      9  

3 6    69    143    114     78     58     53     53     56     36     45     55     52  

4 2    25     30     51     32     23     31     19     17     11     22     15     12  

4 3    76     86    102     90     70     83     95    111     91     88     99     82  

4 4   125    149    201    126    105    145    182    234    177    118     93     86  

4 5    19     28     21     15      9     14     14     16      8     10     17     13  

4 6    42     86     75     48     46     22     20     44     15     22     38     41  

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

5 3    75     76     95     82     53     65     81    102     80     71     73     53  

5 4   128    151    222    172    101    135    201    264    219    125    112    107  

5 5    41     54     65     80     28     30     23     46     31     26     19     36  

6 3    15     25     36     35     22     29     28     35     23     19     25     23  

6 4   157    155    234    160    119    123    180    312    252    159    124    103  

7 3     7      4     17     25     12      8      7      5     10     10     10      6  

7 4   130    120    226    210     91     93    205    368    231    131    142     94  

8 3     0      0      1      3      0      1      0      1      0      0      1      0  

8 4    90    102    151    184     51     71    155    342    217    157    112     63  

9 4    60     73    105    133     29     46    140    287    160    100     89     49  

10 4    19     17     45     52     10     15     73    173    102     66     53     22  

11 4     7     18     70     79      5     14     68    282    181     72     66     12  

 
 
Tabela 41. Zestawienie udziałów poszczególnych kierunków wiatru % Stacja meteorologiczna : Mława - rok. 

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

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

6.29 8.14 10.65 9.02 6.77 8.20 10.20 12.94 9.05 6.62 6.68 5.43 

 
Tabela 42. Zestawienie częstości poszczególnych prędkości wiatru % Stacja meteorologiczna : Mława – rok. 

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

16.26 13.91 14.35 12.97 11.49 8.20 7.41 5.83 4.36 2.22 3.00 
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Rysunek 11. Roczna róża wiatrów dla stacji meteorologicznej w Mławie. 

 

 
Szorstkość terenu 

 Na potrzeby obliczeń rozprzestrzeniania substancji emitowanych z instalacji na powietrze 
wyznaczono współczynnik aerodynamicznej szorstkości terenu. Współczynnik ten obliczono 
wykorzystując program Operat FB, zgodnie z wytycznymi podanymi w Rozporządzeniu Ministra 
Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji 
w powietrzu (Dz. U. 2010 nr 16 poz. 87) gdzie dla poszczególnych obszarów w promieniu 
50*hmax = 600m. W otoczeniu instalacji przyjęto wartości podane w Tablicy. Współczynnik dla 
obszaru wokół planowanej inwestycji wynosi ten wynosi 0,0624 dla emitorów z terenu fermy. 
Zestawienie obliczeń przedstawia poniższa tabela:  

 
Tabela 43. Tabela przeliczeń dla aerodynamicznej szorstkości terenu przedsięwzięcia polegającego na 
budowie fermy drobiu w obrębie geodezyjnym Świerczyny na terenie działki nr 204/16 gmina Bartniczka. 

L.p
. 

Opis strefy Powierzchnia, m2 Aerodynamiczna 
szorstkość terenu, m 

1 sady, zarośla, zagajniki 4847,20 0,4  

2 sady, zarośla, zagajniki 1294,47 0,4  

3 pola uprawne 259601,38 0,035  

4 łąki, pastwiska 21535,15 0,02  

5 zwarta zabudowa 
wiejska 25627,19 

0,5  

6 zwarta zabudowa 
wiejska 10707,22 

0,5  

7 zwarta zabudowa 
wiejska 9055,69 

0,5  

8 sady, zarośla, zagajniki 13129,09 0,4  
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9 sady, zarośla, zagajniki 4134,42 0,4  

10 sady, zarośla, zagajniki 1112,48 0,4  

11 sady, zarośla, zagajniki 2183,92 0,4  

12 sady, zarośla, zagajniki 1082,10 0,4  

13 pola uprawne 776089,70 0,035  

 Suma/Średnia 1 130 400 0,0624  

 
Tło zanieczyszczeń  

Na podstawie danych dostarczonych przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska 
w Bydgoszczy – delegatura w Toruniu (patrz załącznik nr 3) dla gminy Bartniczka, tło 
zanieczyszczeń powietrza utrzymuje się na następującym poziomie: 

 
Tabela 44. Tło zanieczyszczeń dla obszaru gminy Bartniczka. 

Substancja g/m3 
Dwutlenek azotu 12 

Tlenki azotu 19 
Dwutlenek siarki 4 

Benzen 1,1 
Pył PM10 20 
Pył PM 2,5 14 

Ołów 0,01 

 
dla pozostałych substancji do obliczeń przyjęto tło na poziomie 10% ich wartości odniesienia 
dla roku. 
 

2.5 Szata roślinna 

Teren planowany pod przedsięwzięcie wraz z obszarami sąsiadującymi charakteryzuje się 
krajobrazem rolniczym. W rejonie samej inwestycji, jak i w jej najbliższym otoczeniu w 
przewadze występują aktualnie użytkowane grunty orne- głównie uprawy rzepaku, pszenżyta i 
kukurydzy (Rysunek 12).   
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Rysunek 12. Widok na budynek fermy kurcząt i otaczające go pola uprawne. 

 
Na wąskich miedzach oddzielających od siebie poszczególne pola występują pospolite 

gatunki chwastów preferujących żyzne, obfitujące w azot siedliska, przeważnie takie jak: żółtlica 
drobnokwiatowa Galinsoga parviflora, bylica pospolita Artemisia vulgaris, pokrzywa zwyczajna 
Urtica dioica, babka zwyczajna Plantago major, komosa biała Chenopodium album, łopian 
pajęczynowaty Arctium tomentosum.  

Około 250 m na południe od planowanej inwestycji występuje niewielki płat 
nieużytkowanej łąki (Rysunek 13). Wytworzył się on w obniżeniu terenu, na niezabagnionej 
organiczno-mineralnej glebie, do której spływają biogeny z przyległych pól. Łąka tworzona jest 
w głównej mierze przez gatunki traw takie jak: kostrzewa trzcinowata Festuca arundinacea, 
stokłosa bezostna Bromus inermis, mozga trzcinowata Phalaris arundinacea i kłosówka wełnista 
Holcus lanatus. Z gatunków dwuliściennych najobficiej występują: krwawnik pospolity Achillea 
millefolium, pięciornik gęsi Potentilla anserina, wiązówka błotna Filipendula ulmaria oraz rdest 
wężownik Polygonum bistorta. 
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Rysunek 13. Antropogeniczne darniowe zbiorowisko łąkowe. 

 

Opisana powyżej łąka sąsiaduje z niewielkimi zadrzewieniami olszowymi (Rysunek 14.), 

które powstały w bliskim sąsiedztwie przebiegającego w tym miejscu cieku. Jest to siedlisko 

wilgotne i silnie zeutrofizowane, z tej też przyczyny porastają je głównie gatunki wybitnie 

nitrofilne: pokrzywa zwyczajna Urtica dioica, bez czarny Sambucus nigra, jeżyna Rubus sp., 

podagrycznik pospolity Aegopodium podagraria. 

 

 
Rysunek 14. Zarośla porastające rów melioracyjny. 
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Na pozostałym odcinku, brzegi cieku porośnięte są przez zarośla wierzbowe- głównie 

przez wierzbę szarą Salix cinerea, a także trzcinę pospolitą Phragmites australis (Rysunek 15). 

W samym rowie obficie występuje pałka szerokolistna Typha latifolia, rzęsa drobna Lemna 

minor, rzeżucha gorzka Cardamine amara i potocznik wąskolistny Berula erecta.  

 

 
Rysunek 15. Zarośla nad rowem melioracyjnym. 

 
W bliskiej odległości planowanej inwestycji (około 250 m na wschód) przebiega droga 

gminna łącząca Stare Świerczyny z Jastrzębiami. W jej skrajni nasadzono szpalery topoli 
kanadyjskiej Populus x canadensis (Rysunek 16). Z pozostałych gatunków drzew rosnących przy 
drodze licznie występuje kilkuletni samosiew klonu zwyczajnego Acer platanoides. Przydroża 
porastają także pospolite gatunki roślin ruderalnych, które bardzo często można napotkać w 
sąsiedztwie dróg: kupkówka pospolita Dactylis glomerata, wiechlina roczna Poa annua, mniszek 
lekarski Taraxacum officinale, rdest ptasi Polygonum aviculare, gwiazdnica pospolita Stellaria 
media, tasznik pospolity Capsella bursa-pastoris, wrotycz pospolity Tanacetum vulgare, bylica 
pospolita Artemisia vulgaris, krwawnik pospolity Achillea millefolium.  
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Rysunek 16. Przykładowy odcinek drogi łączącej Stare Świerczyny z Jąstrzębiami. 

 
Jak wynika z powyższego opisu szata roślinna w miejscu planowanej inwestycji, a także w 

promieniu pół kilometra od niej, nie odznacza się wysokimi walorami. W czasie inwentaryzacji 
(4.10.2014r.) jaką przeprowadzano w tym miejscu nie stwierdzono występowania żadnych 
gatunków roślin i grzybów (w tym i porostów) objętych ochroną ścisłą lub częściową (zgodnie 
z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony 
gatunkowej roślin) oraz siedlisk z Załącznika I Dyrektywy Rady 92/43/EWG. Pełny wykaz 
gatunków roślin naczyniowych jakie stwierdzono na opisywanym terenie zawiera Tabela 45. 

 
Tabela 45. Wykaz gatunków roślin naczyniowych, jakich występowanie stwierdzono na terenie przyległym 
do przyszłej inwestycji. 

 
Lp. nazwa łacińska nazwa polska 
1 Acer platanoides klon zwyczajny 
2 Achillea millefolium krwawnik pospolity 
3 Aegopodium podagraria  podagrycznik pospolity 
4 Alnus glutinosa olsza czarna 
5 Anthemis arvensis rumian polny 
6 Arctium tomentosum łopian pajęczynowaty 
7 Arrhenatherum elatius rajgras wyniosły 
8 Artemisia vulgaris bylica pospolita 
9 Berula erecta potocznik wąskolistny 

10 Brassica napus rzepak 
11 Bromus inermis stokłosa bezostna 
12 Bromus tectorum stokłosa dachowa 
13 Calamagrostis epigejos trzcinnik piaskowy 
14 Capsella bursa-pastoris tasznik pospolity 
15 Cardamine amara rzeżucha gorzka 
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16 Carex hirta  turzyca owłosiona 
17 Carpinus betulus grab zwyczajny 
18 Chaerophyllum temulum świerząbek gajowy 
19 Chamomilla suaveolens rumianek bezpromieniowy 
20 Chenopodium album komosa biała 
21 Cirsium arvense ostrożeń polny 
22 Cirsium oleraceum ostrożeń warzywny 
23 Dactylis glomerata kupkówka pospolita 
24 Daucus carota  marchew zwyczajna 
25 Echinochloa crus-galli chwastnica jednostronna 
26 Epilobium palustre wierzbownica błotna 
27 Equisetum arvense skrzyp polny 
28 Equisetum palustre skrzyp błotny 
29 Fallopia dumetorum rdestówka zaroślowa 
30 Festuca arundinacea kostrzewa trzcinowata 
31 Filipendula ulmaria wiązówka błotna 
32 Galinsoga parviflora żółtlica drobnokwiatowa 
33 Galium aparine przytulia czepna 
34 Galium mollugo przytulia pospolita 
35 Glechoma hederacea bluszczyk kurdybanek 
36 Heracleum sphondylium barszcz zwyczajny 
37 Holcus lanatus kłosówka wełnista 
38 Lemna minor rzęsa drobna 
39 Linaria vulgaris lnica pospolita 
40 Lycopus europaeus karbieniec pospolity 
41 Phalaris arundinacea  mozga trzcinowata 
42 Phragmites australis trzcina pospolita 
43 Plantago major babka zwyczajna 
44 Poa annua wiechlina roczna 
45 Poa pratensis wiechlina łąkowa 
46 Polygonum aviculare rdest ptasi 
47 Polygonum bistorta rdest wężownik 
48 Populus x canadensis topola kanadyjska 
49 Potentilla anserina pięciornik gęsi 
50 Rosa sp. róża 
51 Rubus sp. jeżyna 
52 Salix alba wierzba biała 
53 Salix cinerea wierzba szara 
54 Saponaria officinalis mydlnica lekarska 
55 Solanum dulcamara psianka słodkogórz 
56 Sonchus oleraceus mlecz zwyczajny 
57 Sorbus aucuparia jarząb pospolity 
58 Stellaria media  gwiazdnica pospolita 
59 Tanacetum vulgare wrotycz pospolity 
60 Taraxacum officinale mniszek lekarski 
61 Triticosecale x rimpaui pszenżyto 
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62 Typha latifolia pałka szerokolistna 
63 Urtica dioica pokrzywa zwyczajna 
64 Veronica chamaedrys przetacznik ożankowy 
65 Vicia cracca  wyka ptasia 
66 Viola arvensis  fiołek polny 
67 Zea mays kukurydza 

 

W strefie bezpośredniego oddziaływania inwestycji, za którą uznano przedmiotową działkę oraz 

działki przyległe nie stwierdzono występowania siedlisk przyrodniczych ważnych dla Wspólnoty, w 

rozumieniu Dyrektywy 92/43/EWG. Nie odnotowano także chronionych gatunków roślin zgodnie z 

rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r, a także gatunków roślin 

wymienionych w Załączniku II Dyrektywy Rady 92/43/EWG.  

 

2.6 Ornitofauna 

 
Tabela 46. Wykaz gatunków ptaków stwierdzonych podczas obserwacji terenowej (4.10.2014r.). 

Gatunki ptaków 

Gatunki wpisane 

do Załącznika I 

Dyrektywy Ptasiej 

(Dyrektywa Rady 

79/409/EWG) 

Gatunki chronione wg 

Rozporządzenia Ministra 

Środowiska z dnia 28 września 

2004 r. w sprawie gatunków 

dziko występujących zwierząt 

objętych ochroną (Dz. U. Nr 

220, poz. 2237) 

Nazwa polska Nazwa łacińska 

Bażant zwyczajny Phasianus colchicus   

Bocian biały Cicconia cicconia X X 

Czapla siwa Ardea cinarea  X 

Drozd śpiewak Turdus philomelos  X 

Gęś gęgawa Anser anser   

Grzywacz Columbia palumbus   

Kos  Turdus merula  X 

Kruk Corvus corax  X 

Myszołów Buteo buteo  X 

Rudzik Erithiacus rubecula  X 

Skowronek Alauda arvensis  X 

Sierpówka Streptopelia decaocto  X 

Sikora bogatka Parus major  X 
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Sikora modra Parus caeruleus  X 

Sójka  Garrulus glandarius  X 

Wróbel Passer domesticus  X 

Żuraw  Grus grus X X 

 
W związku z rolniczym charakterem terenu, w rejonie przedmiotowego przedsięwzięcia 

nie występuje bogata i różnorodna fauna. Rolnicze wykorzystywanie gruntów spowodowało, że 
teren ten nie jest atrakcyjnym miejscem bytowania, gniazdowania, bądź żerowania cennych 
gatunków zwierząt dzikożyjących. 

Na badanym terenie stwierdzono 17 gatunków ptaków, w tym 2 gatunki wpisane do 
Załącznika I Dyrektywy Ptasiej: 
- Bocian biały Cicconia cicconia 
- Żuraw Grus grus 

W budynkach nieopodal planowanej inwestycji zachodzi prawdopodobieństwo 
występowania w okresie letnim Dymówki Hirundo rustica oraz Jerzyka Apus apus.  Obserwacja 
budynku kurnika nie wykazała śladów obecności gniazdowania żadnych gatunków ptaków w 
okresie lęgowym. 

Nie przewiduje się negatywnego wpływu przedsięwzięcia na opisywaną awifaunę. 
Najprawdopodobniej gatunki ptaków będą mogły bez trudu znaleźć odpowiednie miejsce 
bytowania na otaczających polach uprawnych, czy też łąkach. 

Ewentualne zmiany liczebnosci, bądź składu gatunkowego awifauny w bliskim otoczeniu 
są zazwyczaj konsekwencją zmian pokrywajacej ten teren roślinności, a wiec przede wszystkim 
zmian użytkowania gruntów.  

Realizacja przedsięwzięcia nie wpłynie na utratę żerowiska bociana białego i żurawia, 
które znajdują się około 100-200 metrów od inwestycji ( dno cieku oraz pastwisko wokół cieku). 
Wynika to bowiem z faktu zajęcia pod inwestycję terenu gruntu ornego. 

2.7 Korytarze ekologiczne 

 
Korytarze ekologiczne to obszary umożliwiające migrację roślin, zwierząt lub grzybów. Są  

one ważnym elementem przyrody, gdyż umożliwiają przemieszczanie się organizmów między 
siedliskami. W zaprojektowanej sieci korytarzy ekologicznych w Polsce wyróżniono siedem 
korytarzy głównych, których rolą jest zapewnienie łączności w skali całego kraju i w skali 
międzynarodowej. Każdy z korytarzy głównych posiada szereg odnóg (korytarzy 
uzupełniających), dzięki którym łączy on wszystkie leżące w danym regionie kraju cenne 
obszary siedliskowe. 

Przedmiotowe przedsięwzięcie zlokalizowane jest w odległości ok. 2 km na południe od 
fragmentu krajowego korytarza Północno-Centralnego o kodzie KPnC-13D i nazwie: Lasy 
Brodnickie (rysunek poniżej). Korytarz Północno-Centralny rozpoczyna się w Puszczy 
Białowieskiej, przechodzi przez Lasy Mielnickie, biegnie doliną Bugu przez Puszczę Białą i 
Kurpiowską. W Puszczy Kurpiowskiej rozdziela się. Jedno odgałęzienie lasami leżącymi wzdłuż 
dolin rzek Omulew i Orzyc prowadzi do Lasów Napiwodzko-Ramuckich, a następnie skręca do 
Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego. Drugie odgałęzienie dochodzi do tego parku 
pasem rozdrobnionych lasów powyżej Mławy. Następnie korytarz skręca na południe do Lasów 
Włocławskich, przekracza Wisłę i dociera do Puszczy Bydgoskiej, a potem do Lasów Sarbskich. 
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Tam rozdziela się i dochodzi dwiema odnogami przez Puszczę Notecką i Lasy Lubuskie oraz 
przez Puszczę Drawską i Lasy Gorzowskie do Parku Narodowego Ujście Warty. 

W ramach analizy oddziaływań pośrednich planowanej inwestycji, uwzględniono w 
szczególności wpływ na korytarze ekologiczne poprzez tworzenie efektu barierowego. Na 
podstawie przeprowadzonej oceny stwierdza się, iż przedmiotowe przedsięwzięcie ze względu 
na swój charakter, a także odległość od korytarza nie zakłóci przemieszczania się gatunków w 
skali krajowej, jak i międzynarodowej. Nie wpłynie na migracje oraz dyspersje osobników, 
zwłaszcza dużych ssaków i drapieżników.   

 

 
Rysunek 17. Lokalizacja planowanego przedsięwzięcia na działce nr 204/16 obręb Świerczyny 

względem najbliżej położonego  korytarza ekologicznego. 

 

2.8 Elementy środowiska objęte ochroną 

 
Najbliższymi elementami środowiska podlegającymi ochronie wynikającej z zapisów 

ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz.U. z 2013 poz. 627 ze zm.), względem 
przedmiotowego terenu są:                    

1. Rezerwat przyrody „Jar grądowy Cielęta”- ok. 2 km na północny zachód 
2. Rezerwat przyrody „Rzeka Drwęca”- ok. 4,5 km na północ 
3. Obszar Natura 2000 Bagienna Dolina Drwęcy PLB040002- ok. 2,3 km na północ 
4. Obszar Natura 2000 Dolina Drwęcy PLH280001- ok. 2 km na północ 
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5. Obszar Natura 2000 Ostoja Brodnicka PLH040036- ok. 5,6 km na północny zachód 
6.  Obszar Natura 2000 Ostoja Lidzbarska PLH280012- ok. 7 km na wschód 
7. Brodnicki Park Krajobrazowy- ok. 2 km na północ 
8. Górznieńsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy- ok. 7 km na wschód 
9. Obszar Chronionego Krajobrazu Dolina Drwęcy- ok. 1,2 km na północ 

 

 
Rysunek 18. Widok na zbocze w rezerwacie przyrody „Jar grądowy Cielęta” wykonane podczas wizji 

terenowej 04.10.2014 r. (fot. Michał Przybylski). 

 
Opis oddziaływania przedsięwzięcia na ww. obszary objęte ochroną wynikającą z ww. 

ustawy przedstawia się następująco: 
 
Ścieki technologiczne oraz socjalno-bytowe powstałe z przedmiotowej inwestycji 

gromadzone będą w szczelnych, bezodpływowych zbiornikach. Ze względu na powyższe, a także 
biorąc pod uwagę położenie ww. obszarów chronionych w odrębnych powierzchniowych 
zlewniach cząstkowych wnioskuje się, iż nie są one zagrożone ewentualnym przedostaniem się 
ścieków wraz z wodami gruntowymi.  

Powyższe formy ochrony przyrody mogłyby być narażone na zanieczyszczenia emitowane 
do powietrza oraz odory wynikające z funkcjonowania przedsięwzięcia, ale z uwagi na to, że 
wyniki obliczeń oraz własne doświadczenia wskazują na podwyższone wartości zanieczyszczeń 
w odległości do około 500 metrów linii zgodnej z najczęstszym kierunkiem wiatrów - zachód-
wschód to nie dostrzega się, aby mogło mieć to wpływ na analizowane tereny, które 
zlokalizowane są w dalszej odległości, przeważnie w kierunku północnym i północno-
zachodnim. 

W kurniku następować będzie szybka wymiana/cyrkulacja powietrza, a chów prowadzony 
będzie nowoczesnymi metodami z użyciem ogrzewania podłogowego zapobiegającego 
zawilgoceniu ściółki. Dlatego też zakładany poziom zanieczyszczeń odorowych oraz powiązanej 
z odorem emisji amoniaku na wysokości obiektów podlegających ochronie, będzie niski z uwagi 
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na rozrzedzenie. Kształtował się będzie poniżej wartości progów wyczuwalności i nie będzie 
przekraczał poziomu tła. Przy analizie skorzystano z danych: 

- DOŚWIADCZALNE ŁADUNKI KRYTYCZNE AZOTU DLA EKOSYSTEMÓW LĄDOWYCH – 
ADAPTACJA METODY CCE DO WARUNKÓW ŚRODOWISKOWYCH POLSKI T. Pecka, W Mill 
Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych nr 47, 2011 r. 
- Wyznaczanie stężenia oraz depozycji NHx w Polsce za pomocą modelu FRAME M. Kryza 
i inni Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie IMUZ 2007 T. 7 str. 219-230 
- Review and revision of empirical critical loads and dose-response relationships, 
Proceedings of an expert workshop, Noordwijkerhout, str. 23–25 R. BOBBINK i inni 2010. 
- Effects of increased nitrogen deposition. Air pollution and plant life 2nd edition R. 
Bobbink, & L.P.M. 2002. (eds J.N.B. Bell, M. Treshow), str. 201-235. John Wiley & Sons Ltd, 
Oxford. 

 
Depozycja azotu z powietrza jest jednym z zagrożeń, które może powodować zmniejszenie 

różnorodności biologicznej. Skutkiem depozycji azotu, oprócz zakwaszenia może być 
eutrofizacja ekosystemów, mogąca powodować zmiany w ich składzie gatunkowym. Skuteczne 
zmniejszenie emisji tlenków siarki i azotu w Europie doprowadziło w ciągu ostatnich kilku lat 
do zwiększenia względnego udziału amoniaku w zakwaszeniu i eutrofizacji środowiska 
przyrodniczego. Rozwój produkcji z rolnictwa wielkoobszarowego, a zwłaszcza intensywnego 
chowu i hodowli zwierząt dodatkowo nasila to zjawisko. Wrażliwymi na tego typu zagrożenia są 
w szczególności siedliska oligotroficzne, ubogie w substancje pokarmowe, tj.: 

- ekosystemy torfowiskowe (torfowiska wysokie i przejściowe) 
- wrzosowiska 
 
Najbliżej położony względem przedmiotowej inwestycji obszar chroniony, który mógłby 

być zagrożony przedmiotową inwestycją, to rezerwat przyrody „Jar grądowy Cielęta”, będący 
jednocześnie fragmentem obszaru Natura 2000 „Dolina Drwęcy”. Przedmiotem ochrony 
rezerwatu „Jar grądowy Cielęta” są żyzne lasy liściaste z charakterystycznymi, rzadkimi i 
chronionymi gatunkami runa porastającymi zbocza i dno jaru ze źródliskami. Rezerwat 
obejmuje kompleks leśny porastający stromy i głęboki jar rozcinający krawędź wysoczyzny 
morenowej. Doświadczalny ładunek krytyczny azotu ustalony przez Pecka i Milla (2011) dla 
ekosystemu lasów liściastych wynosi: min. 10,18, max. 17,53 [KgN*ha-1*rok-1]. Przekroczenie 
wskazanych poziomów (wartości krytycznej) stanowi potencjalne zagrożenie dla wrażliwych 
ekosystemów.  

Dane modelu FRAME uzyskane dla pozostałych obszarów Polski wskazują na ogólną 
zależność pomiędzy stężeniami amoniaku, a depozycją azotu. I tak: 

dla stężenia 2-3 µg/m3 suma depozycji wynosi przeważnie 5-7  [KgN*ha-1*rok-1], 
dla stężenia 3-4 µg/m3 suma depozycji wynosi przeważnie 7-13 [KgN*ha-1*rok-1], 
dla stężenia 5-10 µg/m3 suma depozycji wynosi przeważnie 10-20 [KgN*ha-1*rok-1]. 

 
Na podstawie przedstawionych powyżej danych oraz ze względu na charakter 

ekosystemów chronionych w rezerwacie (siedliska zasobne w biogeny) wykazują one większą 
odporność na zanieszyczenia atmosferyczne (depozycja azotu) w porównaniu do wrażliwych 
siedlisk oligotroficnych (np. torfowiska, gdzie doświadczalny ładunek krytyczny wynosi: min. 
6,08, a max. 8,66). Jednakże obliczenia tła zanieczyszczeń wg. modelu Frame wskazują na 
wysokie wartości zanieczyszczeń związkami azotu rzędu 5-10 µg/m3 w obszarze 
przedsięwzięcia. Zatem w celu wykazania braku oddziaływania na niniejsze tereny autor odniósł 
się do następującej analogii. W ramach sporządzania raportu oddziaływania na środowisko dla 
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budowy kurnika w Rumsku gmina Główczyce w lipcu br. współautor  Michał Przybylski wykonał 
analizę wpływu emisji z kurnika na Torfowisko Pobłockie zlokalizowane w odległości ok. 8 km 
od przedsięwzięcia. Wykonana analiza prowadzona była z uwagi na podatność na eutrofizację 
torfowisk wysokich. Wykonane przeliczenia wskazały na niewielki wzrost stężeń w odległości 
kilku kilometrów od kurnika w fazie eksploatacji przedsięwzięcia. Wzrost stężeń w promieniu 
do kilku kilometrów od inwestycji wyniósł około 0,5%. Jedynie w odległości od 200 do 500 
metrów od budynku inwentarskiego stężenie było dużo wyższe i wynosiło 50% wartości tła. 
Wskazany powyżej „Jar grądowy Cielęta”, będący jednocześnie fragmentem obszaru Natura 
2000 „Dolina Drwęcy” położony jest w odległości co najmniej 2 km względem obszaru 
planowanej inwestycji-fermy drobiu na działce 204/16 obręb Świerczyny, głównie w kierunku 
północnym i północno- zachodnim zatem przeciwnym do głównych kierunków wiatrów w tym 
obszarze. 

Ocenia się zatem, iż taka odległość oraz umiejscowienie wpłynie na wyeliminowanie 
ewentualnego ryzyka zanieczyszczania terenów chronionych wywołanego np. depozycją mokrą 
i suchą związków azotowych z hodowli brojlerów do powietrza.  
 

Na rycinie poniżej przedstawiono lokalizację planowanej fermy względem najbliższych 
obszarów podlegających ochronie. 
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Rysunek 19. Lokalizacja przedsięwzięcia polegającego na budowie fermy drobiu w obrębie geodezyjnym 

Świerczyny na terenie działki nr 204/16, gmina Bartniczka względem obszarów Natura 2000 
(wykorzystano podkłady – ortofotomapa WMS CODGiK w W-wie oraz obszary chronione GDOŚ w W-wie).  
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Rysunek 20. Lokalizacja przedsięwzięcia polegającego na budowie fermy drobiu w obrębie geodezyjnym 

Świerczyny na terenie działki nr 204/16, gmina Bartniczka względem pozostałych obszarów chronionych 
(wykorzystano podkłady – ortofotomapa WMS CODGiK w W-wie oraz obszary chronione GDOŚ w W-wie).  
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3 Opis istniejących w sąsiedztwie lub w bezpośrednim zasięgu 
oddziaływania planowanego przedsięwzięcia zabytków chronionych na 
podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 

 
W sąsiedztwie lub w bezpośrednim zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia 

nie występują zabytki chronione na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad 
zabytkami. Zgodnie z wykazem Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) najbliżej położone 
zabytki względem przedmiotowej fermy drobiu to: 

 Grążawy, gm. Bartniczka 
- kościół par. p.w. św. Marcina, drewn., 1752, nr rej.: A/367 z 13.07.1936– odległość ok. 4,5 
km – nie dostrzega się negatywnych oddziaływań związanych z funkcjonowaniem fermy drobiu 
z uwagi na zbyt duże oddalenie. 

 
Rysunek 21. Widok na parafię p.w. św. Marcina w Grążawach (fot. Michał Przybylski). 

 
 Jastrzębie, gm. Bartniczka 

- kościół par. p.w. Nawiedzenia NMP, drewn., XIX, nr rej.: A/344 z 29.11.1957– odległość 
ok. 2,3 km – nie dostrzega się negatywnych oddziaływań związanych z funkcjonowaniem fermy 
drobiu z uwagi na zbyt duże oddalenie. 
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Rysunek 22. Widok na kościół p.w. Nawiedzenia NMP w Jastrzębiu (fot. Michał Przybylski). 

 
 Radoszki, gm. Bartniczka 

- kościół par. p.w. św. Wawrzyńca i Mikołaja, drewn., 1717, nr rej.: A/366 z 13.07.1936– 
odległość ok. 9 km – nie dostrzega się negatywnych oddziaływań związanych z 
funkcjonowaniem fermy drobiu z uwagi na zbyt duże oddalenie. 

 
Rysunek 23. Widok na kościół p.w. św. Wawrzyńca i Mikołaja w Radoszkach (fot. Michał Przybylski). 

 
 Cielęta, gm. Brodnica 

- zespół zabytkowy: kościół par. p.w. św. Mikołaja, 1 poł. XIV, 1783, nr rej.: A/371 z 
4.11.1931; cmentarz par., przy kościele św. Mikołaja, XIX, nr rej.: A/228 z 1.06.1987; 
kapliczka, nr rej.: j.w.; ogrodzenie z bramą, nr rej.: j.w. – odległość ok. 3,3 km – nie dostrzega 
się negatywnych oddziaływań związanych z funkcjonowaniem fermy drobiu z uwagi na zbyt 
duże oddalenie. 
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 Gorczenica, gm. Brodnica 
- kościół par. p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego, pocz. XIV, XIX, 1921, nr rej.: A/368 z 
13.07.1936– odległość ok. 9 km – nie dostrzega się negatywnych oddziaływań związanych z 
funkcjonowaniem fermy drobiu z uwagi na zbyt duże oddalenie. 

 Przydatki, gm. Brodnica  
- zespół pałacowy nr rej.: 594 z 14.12.1989: pałac, XIX/XX, nr rej.: 577 z 29.01.1988; spichrz, 
ob. magazyn paszowy, 1916; park, poł. XIX– odległość ok. 6,6 km – nie dostrzega się 
negatywnych oddziaływań związanych z funkcjonowaniem fermy drobiu z uwagi na zbyt duże 
oddalenie. 

 Karbowo, gm. Brodnica  
- zespół dworski, poł. XIX, nr rej.: 576 z 2.02.1988: dwór, ok. 1810, ok. 1840; park; gołębnik, 
4 ćw. XIX; gorzelnia, 4 ćw. XIX; spichrz I, przed 1804; spichrz II, 4 ćw. XIX; stodoła, 4 ćw. 
XIX; obora, 4 ćw. XIX; chlewnia, 4 ćw. XIX– odległość ok. 8,2 km – nie dostrzega się 
negatywnych oddziaływań związanych z funkcjonowaniem fermy drobiu z uwagi na zbyt duże 
oddalenie. 

 Do najbliżej położonych należy też zaliczyć szereg zabytków zlokalizowanych w mieście 
Brodnica:  

- dzielnica Starego Miasta, XIII, nr rej.: A/1521 z 23.09.1957 
- kościół par. p.w. św. Katarzyny, ul. Farna, 1285 - XIV, nr rej.: A/397 z 24.10.1929 
- kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. fil. p.w. Matki Bożej Królowej Polski, ul. Kościelna 1, 1827-
30, nr rej.: A/1401 z 11.12.2008 
- kościół reformatów p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP, ul. Sądowa 5a, 1751-61, nr rej.: A/374 
z 7.02.1931 
- ogrodzenie, nr rej.: j.w. 
- cmentarz par., ul. Sądowa 7, 1800, 1860, 1903, nr rej.: A/236 z 1.07.1985 i z 24.09.1991 
- kaplica grobowa rodziny Ossowskich, 1878, nr rej.: A/1574 z 17.11.2010 
- zespół zamku krzyżackiego, 1 poł. XIV: 
- ruiny zamku, nr rej.: A/1380 z 10.02.1931 
- mury przedzamcza, nr rej.: A/1640 z 20.10.1970 
- pałac Anny Wazówny, ul. Zamkowa 1, poł. XVI, nr rej.: A/582 z 20.09.1963 
- mury obronne, pocz. XIII - k. XIV, nr rej.: A/317/119 z 4.06.1955 
- Brama Kamienna (Chełmińska), ok. 1310-1330, 1370, nr rej.: A/128/47 z 27.02.1931 
- wieża Mazurska, ul. Mostowa / Kościuszki, ok. 1370, 2 poł. XIX, nr rej.: A/129/48 z 27.02.1931 
- wieża ratusza, Duży Rynek, XIV/XV, pocz. XVII, nr rej.: A/576 z 27.02.1931 
- spichrz, ob. Muzeum Regionalne, ul. św. Jakuba 1, 1604, nr rej.: A/131/54 z 2.07.1931 
- kamienica z oficynami, ul. Przykop 3, XIX, nr rej.: A/1272 z 19.03.2007(dec.uchylona 
29.04.2008) 
- spichrz, ul. Wodna 3, 1 poł. XVII, nr rej.: A/601 z 10.05.1990 
- pozostałość kolejki wąskotorowej Brodnica-Ostrowite, nr rej.: A/1351 z 22.11.1988: 
- most blachownicowy na rzece Drwęcy, w miejscowości Szabda gm. Brodnica, 1952, 

Wszystkie wymienione powyżej zabytki położone są w odległości ok. 7 km od 
przedmiotowej inwestycji – nie dostrzega się negatywnych oddziaływań związanych z 
funkcjonowanie fermy drobiu z uwagi na zbyt duże oddalenie. 
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4 Odległość najbliższej zabudowy mieszkaniowej od inwestycji 

W poniższej tabeli zestawiono odległości między planowanym budynkiem inwentarskim, 
a najbliższą zabudową mieszkalną.  
 
Tabela 47. Najbliższa zabudowa mieszkaniowa dla przedsięwzięcia polegającego na budowie fermy drobiu 
w obrębie geodezyjnym Świerczyny, na terenie działki nr 204/16, gmina Bartniczka. 

 

Opis lokalizacji 
najbliższej zabudowy 

mieszkaniowej 

Lokalizacja budynków 
względem budynku 

inwentarskiego 
(PUWG 1992) 

Oznaczenie 
budynku 

Odległość od 
budynków 

inwentarskich 
[m] 

X Y 

Zabudowa jednorodzinna-  
od strony południowo-

wschodniej fermy 
596 363.5 534 062.1 1 363 

Zabudowa jednorodzinna-  
od strony północnej fermy 

597 014.8 533 724.6 2 343 

Zabudowa zagrodowa-  
od strony północnej fermy 

597 057.8 533 701.9 3 390 

Zabudowa zagrodowa-  
od strony północnej fermy 

597 102.4 533 682.5 4 440 

Zabudowa zagrodowa-  
od strony północnej fermy 

597 171.3 533 642.0 5 511 

Zabudowa zagrodowa-  
od strony północnej fermy 

597 229.6 533 706.8 6 566 

Zabudowa zagrodowa-  
od strony północno-

zachodniej fermy 
597 131.5 533 160.6 7 731 

 
Na poniższej rycinie przedstawiono lokalizację najbliższej zabudowy mieszkaniowej. W 

niniejszym dokumencie podaje się też daną dotyczącą odległości inwestycji od zabudowy 
wynoszącą 343 metry. Odnosi się ona do odległości pomiędzy elewacją budynku 
inwentarskiego, a najbliższą działką ewidencyjną, zabudowaną domem mieszkalnym. 
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Rysunek 24. Mapa przedstawiająca lokalizację najbliższej zabudowy mieszkaniowej względem 

planowanego  przedsięwzięcia polegającego na budowie fermy drobiu w obrębie geodezyjnym Świerczyny 
na terenie działki nr 204/16, gmina Bartniczka. 

 
 
 
 



 
 
 
 

83 
 

 
Rysunek 25. Zdjęcie wykonane z terenu planowanego przedsięwzięcia (działka nr 204/16 obręb 

Świerczyny, gmina Bartniczka) w kierunku zabudowy mieszkaniowej wraz z oznaczeniem budynku 
zgodnym z oznaczeniami mapy na rysunku 24. 

 

 
Rysunek 26. Zdjęcie wykonane z terenu planowanego przedsięwzięcia (działka nr 204/16 obręb 

Świerczyny, gmina Bartniczka) w kierunku zabudowy mieszkaniowej wraz z oznaczeniami budynków 
zgodnymi z oznaczeniami mapy na rysunku 24. 
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Rysunek 27. Zdjęcie wykonane z terenu planowanego przedsięwzięcia (działka nr 204/16 obręb 

Świerczyny, gmina Bartniczka) w kierunku zabudowy mieszkaniowej wraz z oznaczeniem 
budynku zgodnym z oznaczeniami mapy na rysunku 24. 

 

5 Opis przewidywanych skutków dla środowiska w przypadku 
niepodejmowania przedsięwzięcia 

 
Obecnie na terenie przedmiotowej działki nr 204/16, obręb Świerczyny istnieje 

budynek inwentarski, w którym prowadzona jest hodowla brojlerów kurzych. Omawiana 
inwestycja polega na budowie nowego kurnika oraz zmianie sposobu użytkowania część 
istniejącego budynku w celu adaptacji na kurnik. Zaniechanie inwestycji nie przyniesie 
pozytywnych skutków dla środowiska naturalnego.  

Rezygnacja z realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie kurnika, w ramach 
rozbudowy istniejącej fermy chowu drobiu utrudni dostęp produktów w sytuacji, gdy 
zapotrzebowanie na nie wzrasta. W danym przypadku ważny jest również aspekt 
ekonomiczny i społeczny - zaniechanie zamierzenia inwestycyjnego nie stworzy nowych 
miejsc pracy oraz nie zwiększy zysków Inwestora.  

Lokalizacja inwestycji jest dogodna, ponieważ istnieją już na tym terenie budynki 
inwentarskie. Brak działań zmierzających do zagospodarowania terenu nie ma 
uzasadnienia ekonomicznego, zgodnego z zasadą zrównoważonego rozwoju, 
zakładającego poprawę jakości życia, na jaką pozwala obecny rozwój cywilizacyjny, przy 
założeniu, że rozwój ten przebiegał będzie przy uwzględnieniu uwarunkowań 
środowiskowych 

Niepodejmowanie przedsięwzięcia związane byłoby z utrzymaniem obecnego 
oddziaływania na środowisko. 
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6 Opis analizowanych wariantów 

 
W trakcie prac nad przedmiotowym raportem analizowano warianty 

technologiczne oraz warianty lokalizacyjne przedsięwzięcia w obrębie działki 204/16 
obręb Świerczyny. 

 
Warianty technologiczne 
W ramach analizy technologii rozważano wariantowanie w dwóch kierunkach: 
A. wariantowania w kierunku doboru najlepszej technologii wentylacji 
B. wariantowanie w kierunku obsady jak największej ilości zwierząt na m2. 
 
Ad. A W ramach technologii wentylacyjnej rozważano zastosowanie różnych rodzajów 
wentylacji dachowej i dachowo-tunelowej z zastosowaniem wentylatorów dachowych, 
ściennych, klap i wlotów. Różnice polegały na kierunkach przepływu powietrza, ilości, 
mocy i rozmieszczeniu wentylatorów. Tak więc pierwotnie zakładano 16 szczytowych 
wentylatorów dachowych, zdolnych do wyrzutu powietrza w ilości 400 000 m3/h. 
Jednakże po przeprowadzonych rozmowach z właścicielami ferm drobiu oraz korzystając 
z własnych doświadczeń zmieniono założenia systemu wentylacji. Ostatecznie 
zdecydowano się na 40 wentylatorów (po 20 na każdy budynek, w tym: 12 dachowych, 8 
bocznych).  
Zwiększenie wydajności wentylacji poprzez zwiększenie ilości i rodzaju wentylatorów 
wynikało z przezorności tj.: 
- awaria jednego, czy jednocześnie dwóch, lub nawet trzech wentylatorów nie spowoduje 
niedoborów powietrza i upadków zwierząt, 
- montaż więcej niż jednego systemu wentylatorów spowoduje lepszą wymianę 
powietrza, w szczególności w środkowej, centralnej części kurnika, 
- wydajność wentylatorów zależna jest od panującego w kurniku podciśnienia, w 
przypadku niekorzystnych warunków podciśnienia wydajność wentylacji spada, a tym 
samym zastosowanie większej ilości wentylatorów będzie przeciwdziałało negatywnym 
zmianom w tym aspekcie. 
 
Ad. B Inwestor rozważał wariant technologiczny polegający na obsadzie większą ilością 
zwierząt tj. 42 kg/m2, co wiązało by się ze spełnieniem większej ilości warunków 
technicznych. Chów taki wiązałby się jednak z mniejszą efektywnością ekonomiczną 
działalności. W związku z tym po wykonanej analizie ekonomicznej zrezygnowano z tego 
wariantu. Ostatecznie do realizacji przyjęto rozwiązanie polegające na obsadzeniu w 
ilości 39 kg/m2. 
 
Warianty lokalizacyjne 
Wnioskodawca rozpatrywał warianty lokalizacyjne dla przedsięwzięcia w obrębie działki 
nr 204/16 obręb Świerczyny. Wybrany wariant, przedstawiony w niniejszym raporcie 
jest rozwiązaniem optymalnym, będącym kompromisem pomiędzy powierzchnią działki, 
odległością od zabudowań (ograniczenie oddziaływań), dostępnością do drogi, klasą 
gruntu oraz warunkami gruntowymi umożliwiającymi zabudowę.  
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6.1 Opis wariantu proponowanego przez wnioskodawcę oraz racjonalnego 
wariantu alternatywnego 

Wariant proponowany przez wnioskodawcę został wybrany po analizach 
racjonalności doboru określonych technologii, urządzeń oraz ich cen. Dlatego też nie 
można powiedzieć, o podanych w pkt 6 wariantach, że są to warianty racjonalne. Biorąc 
powyższe pod uwagę trudno mówić o innym racjonalnym wariancie alternatywnym, 
bowiem względy techniczne, technologiczne, ekonomiczne i lokalizacyjne dla 
projektowanej działalności wręcz narzucają przyjęte przez Wnioskodawcę rozwiązania. 
Poza tym zakres planowanej inwestycji jest optymalny z technicznego punktu widzenia i 
posiadanego na ten cel terenu oraz istniejących obiektów inwentarskich, z bezwzględnym 
warunkiem, że eksploatacja instalacji w planowanym zakresie nie spowoduje negatywnej 
ingerencji w otaczające środowisko i oddziaływania na zdrowie ludzi. 

Nie mniej jednak do opisu w ramach niniejszego punktu postanowiono więc wybrać 
dwa warianty. Jeden wariant alternatywny polegający na zmianie systemu grzewczego 
budynku z ogrzewania podłogowego na system nagrzewnic zamontowanych na 
wentylatorach oraz drugi polegający na budowie sytemu grzewczego opartego o 
ogrzewanie podłogowe. Są to o tyle warianty racjonalne, gdyż pozostają na podobnym 
poziomie cenowym, zarówno w budowie, jak i w eksploatacji. 
 
Proponowany wariant wybrany przez wnioskodawcę: 

Przewidywane rozwiązanie dotyczące ogrzewania fermy polega na budowie 
wodnego ogrzewania podłogowego na terenie budynku inwentarskiego oraz na terenie 
wybranych pomieszczeń zaplecza technicznego. Technologia budowy ogrzewania 
podłogowego polegała będzie na równomiernym ułożeniu rur kompozytowych na 
warstwie materiału izolacyjnego (np. styropianu) przykrytych warstwą jastrychu z 
plastyfikatorami. Grubość warstwy podkładu wynosić będzie do 10 cm. Płyta podłogowa, 
podzielona będzie dylatacją, powierzchnia posadzki podzielona będzie na co najmniej 6 
części. Płyta grzejna będzie równomiernie nagrzewała pomieszczenie chowu drobiu na 
jego całej powierzchni w związku z tym nie będzie konieczności stosowania ogrzewania 
wysokotemperaturowego lub używania wysokiej temperatury wód w układzie 
ogrzewania podłogowego. Szacuje się, że temperatura wody obiegowej będzie o zaledwie 
10ºC wyższa od temperatury niezbędnej w danym okresie chowu brojlerów (temperatury 
podano w pkt 1.4.1 niniejszego raportu). Ciepła woda używana do ogrzewania 
pomieszczeń uzyskiwana będzie przy pomocy węglowego kotła grzewczego, którego 
zastosowanie jest rozwiązaniem obecnie najbardziej racjonalnym ekonomicznie. Straty 
ciepła podczas przesyłu ogrzanej wody do systemu grzewczego można skutecznie 
ograniczyć stosując dostępne na rynku izolowane osłonowe rury elastyczne, które 
minimalizują stratę temperatury czynnika do 1ºC na 100m. 

Planuje się wyposażenie kotła w ocieplony bufor – zbiornik magazynujący ciepłą 
wodę oraz zapewniający odpowiedni obieg wody grzewczej w instalacji. Zbiornik może 
zostać wyposażony w dodatkową wężownicę. Takie rozwiązanie umożliwi w przyszłości 
montaż kolektorów słonecznych i oszczędności w ogrzewaniu oraz zmniejszenie ilości 
zanieczyszczeń pochodzących ze spalania węgla.  

W związku z tym, że ogrzewanie podłogowe nie będzie w sposób znaczący 
podwyższało temperatury w ściółce to nie spowoduje również gwałtownego 
odparowywania zanieczyszczeń oraz nie będzie powodowało wzrostu zapylenia. Będzie 
natomiast wystarczające do wymuszenia ruchu powietrza ku górze zgodnie z gradientem 
temperatur. 
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Wariant alternatywny: 

Alternatywnym rozwiązaniem stosowanym z powodzeniem na fermach drobiu od 
wielu lat są nagrzewnice wodne. Budowa systemu nagrzewnic wodnych w budynku 
inwentarskim spowoduje, że w budynkach technicznych konieczny będzie montaż 
grzejników wysokotemperaturowych wraz instalacją doprowadzającą. Ilość nagrzewnic 
dla analizowanego przedsięwzięcia szacuje się na co najmniej 12 sztuk o mocy 45 kW 
każda. 

Dzięki konwekcji wymuszonej, system ogrzewania nadmuchowego posiada małą 
bezwładność, zatem w krótkim czasie możliwe jest pokrycie dużych strat ciepła. Ponadto 
powietrze wprawione w ruch równomiernie rozchodzi się po całym obiekcie, ogrzewając 
go w większej części jego objętości. Ogrzewanie czynnika następuje poza miejscem pracy 
nagrzewnicy zatem nie ma udziału ogrzewacza w środowisku kurnika. Nagrzewnica musi 
być odporna na działanie amoniaku, ze względu na wysoką korozyjność powietrza. 
Ważnym aspektem jest też jej niska waga z uwagi na lekką konstrukcję obecnie 
budowanych budynków. Na wylocie powietrza z nagrzewnicy zamontowane winny być 
ręcznie regulowane kierownice powietrza. Umożliwiają one kierowanie strugi 
nawiewanego powietrza w zależności od wysokości i sposobu montażu urządzenia. 
Nagrzewnice wymagają użycia gorącej wody. Dlatego też w szczególności tutaj należy 
ograniczyć stratę temperatury stosując izolowane osłonowe rury elastyczne na rurach 
instalacji przesyłowej. Gorąca woda używana do nagrzewnic uzyskiwana będzie przy 
pomocy węglowego kotła grzewczego, którego zastosowanie jest rozwiązaniem obecnie 
najbardziej racjonalnym ekonomicznie. 

Nagrzewnice swoim działaniem dodatkowo wspomagają cyrkulację powietrza w 
kurniku. Emisja zanieczyszczeń pozostanie na poziomie podobnym jak dla instalacji 
grzewczej wyposażonej w ogrzewanie podłogowe.  

6.2 Opis wariantu najkorzystniejszego dla środowiska wraz z uzasadnieniem 
wyboru 

Najkorzystniejszym wariantem dla środowiska jest wariant wybrany przez 
wnioskodawcę. Został on w sposób dokładny przeanalizowany i przetestowany przez 
Inwestora. Jego budowa w miejscu opisanym w niniejszym raporcie stanowi kompromis 
pomiędzy funkcjonalnością oraz wykonalnością przedsięwzięcia, a ochroną środowiska. 

Odległość od zabudowy będzie na tyle duża, aby ograniczyć do minimum wpływ 
szkodliwych emisji zanieczyszczeń oraz uciążliwych dla życia mieszkańców odorów. Nie 
bez znaczenia są tutaj warunki wietrzności, które zapewniają odpowiednią wentylację 
obszaru w linii zachód – wschód. 

Inwestor wybrał najmniej żyzny kawałek pola pod inwestycję, z wyraźnie 
dominującym piaskiem miałkim i gliną w strukturze gleby. 

Inwestor zdecydował się na budowę w opisywanej w niniejszym raporcie formie 
również ze względu na to, że instalacja fermy drobiu zostanie wyposażona w sterownię. 
W sterowni zaprogramowany komputer, wyposażony w sieć czujników na terenie 
budynku, kierował będzie pracą wentylacji, kotła węglowego, oświetlenia i zamgławiaczy, 
ale też dozowaniem wody i paszy. Powyższe powodować będzie stabilną bezawaryjną 
pracę, a także szybkie reakcje systemu na zwiększoną wilgotność podłoża, czy za wysoki 
poziom zapylenia. To z kolei przełoży się na stabilną emisję zanieczyszczeń na niskim 
poziomie. 
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Obornik będzie wykorzystywany poza terenem przedsięwzięcia w celach 
rolniczych, jako nawóz naturalny zgodnie z ustawą o nawozach i nawożeniu oraz 
kodeksem dobrej praktyki rolniczej lub będzie wykorzystany pozarolniczo np. jako 
podłoże w pieczarkarniach. 

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

 
Zarówno proponowany wariant Inwestora, jak i wariant alternatywny spełnia 

wszystkie wymagane prawem normy odnośnie oddziaływania na środowisko. 
Oddziaływanie na środowisko dla wariantu wybranego przez wnioskodawcę 
szczegółowo przedstawiono w poprzednich rozdziałach oraz w rozdziale 8. 
Oddziaływanie na środowisko związane z wariantem alternatywnym  będzie zbieżne z 
oddziaływaniem proponowanego wariantu. 

Pod pojęciem awarii przemysłowej rozumie się zdarzenie, w szczególności emisję, 
pożar lub eksplozję, powstałe w trakcie procesu przemysłowego, magazynowania lub 
transportu, w których występuje jedna lub więcej niebezpiecznych substancji, 
prowadzące do natychmiastowego powstania zagrożenia życia lub zdrowia ludzi lub 
środowiska lub powstania takiego zagrożenia z opóźnieniem. Ze względu na fakt, iż 
zakład nie będzie magazynował w znacznych ilościach substancji niebezpiecznych, 
wyklucza się możliwość powstania awarii przemysłowej związanej z wykorzystaniem 
tych substancji. 

Z uwagi na lokalizację planowanej instalacji w odległości ponad 120 km w linii 
prostej od od granicy lądowej kraju wyklucza się możliwość transgranicznego 
oddziaływania instalacji na środowisko. 

8 Uzasadnienie proponowanego przez wnioskodawcę wariantu, ze 
wskazaniem jego oddziaływania na środowisko 

Budowa fermy i uruchomienie produkcji spowodowane jest względami 
ekonomicznymi. Wybrany wariant (wariant wnioskodawcy) jest korzystny dla 
środowiska i spełnia wszystkie normy w zakresie oddziaływania na środowisko 
wymagane dla tego typu instalacji.  

  Oddziaływanie na środowisko wariantu wybranego przez wnioskodawcę zostało 
określone na podstawie wielkości emisji opisanej we wcześniejszych punktach raportu, 
emisja ta została przyjęta jako podstawa do przeprowadzenia obliczeń wielkości imisji 
substancji i hałasu w otoczeniu fermy. W odniesieniu do odpadów ocenie podlegała ilość 
wytwarzanych odpadów, sposób ich magazynowania oraz dalsze postępowanie z nimi, w 
odniesieniu do ścieków podstawą oceny była ilość wytwarzana i sposób ich 
zagospodarowania oraz jego zgodność z przepisami prawa.  

8.1 Oddziaływanie na ludzi, rośliny, zwierzęta, grzyby i siedliska przyrodnicze, 
wodę i powietrze 

 
W przypadku planowanej fermy brojlerów kurzych oddziaływanie na ludzi, 

zwierzęta i grzyby oraz środowisko przyrodnicze jest związane bezpośrednio z rodzajem 
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i wielkością emisji substancji z instalacji do powietrza, gleby, ziemi i poziomem 
powstającego na skutek eksploatacji hałasu emitowanego do środowiska. Przyjmuje się, 
że oddziaływanie to nie będzie negatywne jeżeli działanie instalacji nie spowoduje 
przekroczeń dopuszczalnych wartości substancji w powietrzu, wodzie i nie spowoduje 
przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku na obszarach objętych 
ochroną przed hałasem. 

W zakresie odorów natomiast przyjęto niemieckie normy zapachowe, które dla 
obszarów mieszkaniowych ustalają poziom odniesienia cod [ou/m³] = 1, a częstość 
graniczną % czasu roku = 8% (Normy zapachowej jakości powietrza J. Kośmider, B. 
Mazur-Chrzanowska, B. Wyszyński: Odory). 

Aby przeanalizować oddziaływanie instalacji na powietrze oszacowano emisję jaka 
będzie miała miejsce w trakcie funkcjonowania inwestycji, a następnie, w celu 
stwierdzenia czy oszacowana emisja spełni kryteria odnośnie dopuszczalnych stężeń 
substancji w powietrzu, przeprowadzono obliczenia rozprzestrzeniania gazów i pyłów w 
powietrzu. Obliczenia wykonano przyjmując dane meteorologiczne dla stacji 
meteorologicznej w Toruniu oraz Mławie. Szczegóły zastosowanej metodyki 
przedstawiono w punkcie 9.3.  

 
Wyniki obliczeń pozwalają na sprecyzowanie wniosków podanych poniżej.  
 

Dla róży wiatrów - Mława 
1. Dla pyłu PM-10. Nie stwierdzono żadnych przekroczeń stężeń jednogodzinnych. 

Najwyższa wartość tychże stężeń wynosi 194,8 µg/m3 Częstość przekroczeń= 0 %. 
Najwyższa wartość stężeń średniorocznych, wynosi 2,453 µg/m3 i nie przekracza 
wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 20 µg/m3. Nie odnotowano przekroczeń stężeń 
jednogodzinnych i przekroczeń wartości dyspozycyjnej dla siatki dodatkowej – 
domów mieszkalnych. 
 

2. Dla pyłu PM-2,5. Nie stwierdzono żadnych przekroczeń stężeń jednogodzinnych. 
Najwyższa wartość tychże stężeń wynosi 18,5 µg/m3 Częstość przekroczeń= 0 %. 
Najwyższa wartość stężeń średniorocznych, wynosi 0,292 µg/m3 i nie przekracza 
wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 15 µg/m3. Nie odnotowano przekroczeń stężeń 
jednogodzinnych i przekroczeń wartości dyspozycyjnej dla siatki dodatkowej – 
domów mieszkalnych. 

 
3. Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych dwutlenku siarki wynosi 

199,7 µg/m3. Nie stwierdzono żadnych przekroczeń stężeń jednogodzinnych. 
Częstość przekroczeń= 0 %. Najwyższa wartość stężeń średniorocznych, wynosi 
2,251 µg/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 16 µg/m3. Nie 
odnotowano przekroczeń stężeń jednogodzinnych i przekroczeń wartości 
dyspozycyjnej dla siatki dodatkowej – domów mieszkalnych. 

 
4. Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych tlenków azotu wynosi 39,8 µg/m3. Nie 

stwierdzono żadnych przekroczeń stężeń jednogodzinnych. Częstość przekroczeń= 
0 %. Najwyższa wartość stężeń średniorocznych, wynosi 1,774 µg/m3 i nie 
przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 18 µg/m3. Nie odnotowano przekroczeń 
stężeń jednogodzinnych i przekroczeń wartości dyspozycyjnej dla siatki 
dodatkowej – domów mieszkalnych 
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5. Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych amoniaku wynosi 2480,4 µg/m3. 

Najwyższa częstość przekroczeń dla stężeń jednogodzinnych, wynosi 2,18 %   i 
przekracza dopuszczalną 0,2 %. Najwyższa wartość stężeń średniorocznych wynosi 
30,098 µg/m3  i nie przekracza wartość dyspozycyjnej (Da-R)= 45 µg/m3. Wykonane 
obliczenia w siatce dodatkowej na elewacji budynków w Starych Świerczynach 
wskazują, brak przekroczeń stężeń jednogodzinnych. Nie odnotowano przekroczeń 
wartości dyspozycyjnej dla siatki dodatkowej – domów mieszkalnych 
 

6. Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych odorów wynosi 94,2 ou/m3. Najwyższa 
częstość przekroczeń dla stężeń jednogodzinnych wynosi 15,07 % i przekracza 
dopuszczalną  8 %. Najwyższa wartość stężeń średniorocznych wynosi 1,244 ou/m3 

i przekracza wartość dyspozycyjną (Da-R)= 0,93 ou/m3. Wykonane obliczenia w 
siatce dodatkowej na elewacji budynków w Starych Świerczynach wskazują, że 
najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych odorów wynosi 8,2 ou/m3. Najwyższa 
częstość przekroczeń dla stężeń jednogodzinnych  występuje w punkcie: "budynek 
nr 2", na wysokości 1,7 m i wynosi 0,97 % i nie przekracza dopuszczalnej  8 %. 
Najwyższa wartość stężeń średniorocznych wynosi 0,043 ou/m3 i nie przekracza 
wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 0,93 ou/m3. 

 
7. Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych siarkowodoru wynosi 4,65 µg/m3. Nie 

stwierdzono żadnych przekroczeń stężeń jednogodzinnych. Częstość przekroczeń= 
0 %. Najwyższa wartość stężeń średniorocznych, wynosi 0,0564 µg/m3 i nie 
przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 4,5 µg/m3. Nie odnotowano 
przekroczeń stężeń jednogodzinnych i przekroczeń wartości dyspozycyjnej dla 
siatki dodatkowej – domów mieszkalnych. 

 
8. Obliczenia dla mikroorganizmów powiązano z obliczeniami zapylenia z wentylacji 

jako, że ustalono, iż głównym czynnikiem powodującym przenoszenie patogenów 
jest pył (przyjęto PM10). Wyniki obliczeń wskazują, że zapylenie powietrza na 
obszarze budynków mieszkalnych wynikające z emisji z wentylacji kurnika będzie 
ponad pięciokrotnie niższe niż dopuszczalne.  

 
 
Dla róży wiatrów – Toruń 

 
1. Dla pyłu PM-10. Nie stwierdzono żadnych przekroczeń stężeń jednogodzinnych. 

Najwyższa wartość tychże stężeń wynosi 194,8 µg/m3 Częstość przekroczeń= 0 %. 
Najwyższa wartość stężeń średniorocznych, wynosi 2,960 µg/m3 µg/m3 i nie przekracza 
wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 20 µg/m3. Nie odnotowano przekroczeń stężeń 
jednogodzinnych i przekroczeń wartości dyspozycyjnej dla siatki dodatkowej – 
domów mieszkalnych. 
 

2. Dla pyłu PM-2,5. Nie stwierdzono żadnych przekroczeń stężeń jednogodzinnych. 
Najwyższa wartość tychże stężeń wynosi 18,5 µg/m3 Częstość przekroczeń= 0 %. 
Najwyższa wartość stężeń średniorocznych, wynosi 0,396 µg/m3 i nie przekracza 
wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 15 µg/m3. Nie odnotowano przekroczeń stężeń 



 
 
 
 

91 
 

jednogodzinnych i przekroczeń wartości dyspozycyjnej dla siatki dodatkowej – 
domów mieszkalnych. 

 
3. Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych dwutlenku siarki wynosi 

199,7 µg/m3. Nie stwierdzono żadnych przekroczeń stężeń jednogodzinnych. 
Częstość przekroczeń= 0 %. Najwyższa wartość stężeń średniorocznych, wynosi 
3,615 µg/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 16 µg/m3. Nie 
odnotowano przekroczeń stężeń jednogodzinnych i przekroczeń wartości 
dyspozycyjnej dla siatki dodatkowej – domów mieszkalnych. 

 
4. Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych tlenków azotu wynosi 39,8 µg/m3. Nie 

stwierdzono żadnych przekroczeń stężeń jednogodzinnych. Częstość przekroczeń= 
0 %. Najwyższa wartość stężeń średniorocznych, wynosi 2,135 µg/m3 i nie 
przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 18 µg/m3. Nie odnotowano przekroczeń 
stężeń jednogodzinnych i przekroczeń wartości dyspozycyjnej dla siatki 
dodatkowej – domów mieszkalnych 

 
5. Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych amoniaku wynosi 2480,4 µg/m3. 

Najwyższa częstość przekroczeń dla stężeń jednogodzinnych, wynosi 2,23 %   i 
przekracza dopuszczalną 0,2 %. Najwyższa wartość stężeń średniorocznych wynosi 
38,058 µg/m3  i nie przekracza wartość dyspozycyjnej (Da-R)= 45 µg/m3. Wykonane 
obliczenia w siatce dodatkowej na elewacji budynków w Starych Świerczynach 
wskazują, brak przekroczeń stężeń jednogodzinnych. Nie odnotowano przekroczeń 
wartości dyspozycyjnej dla siatki dodatkowej – domów mieszkalnych 
 

6. Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych odorów wynosi 94,2 ou/m3. Najwyższa 
częstość przekroczeń dla stężeń jednogodzinnych wynosi 20,06 % i przekracza 
dopuszczalną  8 %. Najwyższa wartość stężeń średniorocznych wynosi 1,573 ou/m3 

i przekracza wartość dyspozycyjną (Da-R)= 0,93 ou/m3. Wykonane obliczenia w 
siatce dodatkowej na elewacji budynków w Starych Świerczynach wskazują, że 
najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych odorów wynosi 8,2 ou/m3. Najwyższa 
częstość przekroczeń dla stężeń jednogodzinnych  występuje w punkcie: "budynek 
nr 1", na wysokości 1,7 m i wynosi 1,11 % i nie przekracza dopuszczalnej  8 %. 
Najwyższa wartość stężeń średniorocznych wynosi 0,049 ou/m3 i nie przekracza 
wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 0,93 ou/m3. 

 
7. Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych siarkowodoru wynosi 4,65 µg/m3. Nie 

stwierdzono żadnych przekroczeń stężeń jednogodzinnych. Częstość przekroczeń= 
0 %. Najwyższa wartość stężeń średniorocznych, wynosi 0,0714 µg/m3 i nie 
przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 4,5 µg/m3. Nie odnotowano 
przekroczeń stężeń jednogodzinnych i przekroczeń wartości dyspozycyjnej dla 
siatki dodatkowej – domów mieszkalnych. 

 
8. Obliczenia dla mikroorganizmów powiązano z obliczeniami zapylenia z wentylacji 

jako, że ustalono, iż głównym czynnikiem powodującym przenoszenie patogenów 
jest pył (przyjęto PM10). Wyniki obliczeń wskazują, że zapylenie powietrza na 
obszarze budynków mieszkalnych wynikające z emisji z wentylacji kurnika będzie 
ponad pięciokrotnie niższe niż dopuszczalne.  
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Szczegółowe wyniki obliczeń również w postaci graficznej oraz załączniku –tekstowym. 
 

Na podstawie przeprowadzonej analizy stwierdza się brak negatywnego 
oddziaływania przedsięwzięcia w obszarach siedlisk ludzkich oraz działek 
ewidencyjnych na których posadowione są domy mieszkalne - jednorodzinne. Negatywne 
oddziaływanie wykazano natomiast dla terenów rolnych – wokół planowanej inwestycji. 
Negatywne oddziaływanie wykazano poprzez stwierdzenie częstości przekroczeń 
wartości dopuszczalnych stężeń jednogodzinnych dla amoniaku i odorów. Miało to 
miejsce w obrębie instalacji lub bezpośrednio dookoła niej. Przedsięwzięcie nie 
oddziaływało jednak negatywnie w strefie zamieszkałej przez ludzi - w obrębie siedlisk. 
Można również stwierdzić, że położenie przedsięwzięcia jest korzystne wobec układu 
kierunków wiatru i zabudowy Propagacja zanieczyszczeń częściej rozkłada się w 
kierunkach upraw rolnych, zakrzaczeń i nieużytków niż zabudowy mieszkalnej, czy 
zagrodowej. 

 
W celu sprawdzenia oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na klimat 

akustyczny przeprowadzono analizę obliczeniową poziomu dźwięku w punktach na 
granicy najbliższych obszarów zabudowy mieszkaniowej. Położenie punktów obserwacji 
przedstawiono na wykresach izofon w załączniku grabicznym B i C (Tabeli 48 - poniżej). 
Szczegóły zastosowanej metodyki przedstawiono w punkcie 9.3. Obliczenia prowadzono 
dla pory dnia i pory nocnej. Wyniki przedstawiono w tabeli poniżej, jako wartości 
obliczonego poziomu dźwięku w punktach na granicy obszarów zabudowy 
mieszkaniowej w porze dnia i nocy. 

 
Tabela 48. Zestawienie wartości obliczeń poziomu dźwięku w punktach na granicy obszarów 
zabudowy mieszkaniowej i sieliskowej dla przedsięwzięcia pn ferma drobiu na działce 204/16 
obręb Świerczyny gm. Świerczyny. 

Punkt obserwacji- 
receptory 

Lokalizacja 
receptorów* 
(PUWG 1992) 

Obliczony 
poziom 

dźwięku w 
porze dnia 

[dB] 

Obliczony 
poziom 

dźwięku w 
porze nocy [dB] X Y 

P1 534048,9 596374,4 37,7 32 
P2 533716,2 596992,9 37,9 31,6 
P3 533690,3 597030,0 37 30,8 
P4 533704,3 597100,1 35,7 29,6 
P5 533646,1 597113,4 35,3 29,2 
P6 533735,1 597160,3 34,7 28,6 
P7 533160,0 597101,5 31,3 25,8 

*Receptory umieszczone zostały na granicy działek ewidencyjnych zabudowań budynków 
jednorodzinnych oraz na granicy siedlisk rolniczych z polami uprawnymi, od strony planowanej 
fermy drobiu.   

 
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w 

sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. Nr 120, poz. 826) dla 
terenów zabudowy zagrodowej wyznaczono następujące dopuszczalne poziomy hałasu 
w środowisku: 

 
L Aeq D = 55 dB w porze dnia, 
L Aeq N = 45 dB w porze nocy 
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Dla zabudowy jednorodzinnej natomiast: 
L Aeq D = 50 dB w porze dnia, 
L Aeq N = 40 dB w porze nocy 
 

Na podstawie obliczeń stwierdzono, że poziom dźwięku w punktach na granicy 
obszarów najbliższej zabudowy mieszkaniowej nie przekroczy poziomów 
dopuszczalnych, w związku z czym instalacja nie będzie negatywnie oddziaływała na 
klimat akustyczny w otoczeniu siedzib ludzkich po przeprowadzeniu planowanego 
przedsięwzięcia. Poziom izofony 40 dB w porze nocnej oraz 50 dB w porze dziennej 
wykraczać będzie poza działkę inwestycyjną, w związku z powyższym oddziaływanie nie 
będzie zamykało się w granicach działki Inwestora. 

 
Graficzne przedstawienie wyników obliczeń przedstawiono w załączniku (punkt 

18.2) Szczegółowe wyniki załączono także na nośniku danych. 
 
Budowa fermy nie będzie miała negatywnego wpływu na wody powierzchniowe i 

podziemne.  
Wszystkie zbiorniki na ścieki technologiczne, w tym ścieki z chłodni, będą 

zamknięte i szczelne, oraz będą opróżnianie w miarę potrzeb w sposób uniemożliwiający 
przelanie lub inny sposób przedostania się ścieków do środowiska. Ścieki socjalno-
bytowe będą kierowane do szamba. Wody odciekowe z mycia budynku inwentarskiego 
będą odprowadzane grawitacyjnie do zaprojektowanych zbiorników na wody 
technologiczne. 

Obornik może być wykorzystywany rolniczo jako nawóz naturalny zgodnie z ustawą 
o nawozach i nawożeniu oraz kodeksem dobrej praktyki rolniczej lub może być 
wykorzystany pozarolniczo np. jako podłoże w pieczarkarniach. Nie będzie on jednak 
elementem tego przedsięwzięcia. Inwestor planuje jego sprzedaż.  

Na terenie planowanej inwestycji oraz w bezpośrednim otoczeniu nie występują 
szczególnie cenne przyrodniczo gatunki fauny i flory, w związku z czym nie przewiduje 
się negatywnego oddziaływania planowanej inwestycji w tym zakresie. Inwestycja nie 
będzie miała negatywnego wpływu na obszary podlegające ochronie przedstawione w 
punkcie 2, ze względu na charakter instalacji, jej umiejscowienie, warunki wietrzności 
oraz odległość od obszarów chronionych. 
 

8.2 Oddziaływanie na powierzchnię ziemi, z uwzględnieniem ruchów masowych 
ziemi, klimatu i krajobrazu 

Oddziaływanie na powierzchnię ziemi może mieć miejsce w trakcie realizacji 
inwestycji w zakresie usunięcia wierzchniej warstwy gleby w celu posadowienia 
budynków, dróg, placów manewrowych i instalacji pomocniczych. Gleba w miejscu 
posadowienia fundamentów ścian budynków zostanie wybrana do głębokości 
maksymalnie 1,5 m, pod zbiorniki na ścieki do maks. 2,5 m, pod osadniki do maks. 2 m i 
pod zbiornik wody opadowej do maks. 2 m. Na pozostałym obszarze, gdzie niezbędne 
będzie usunięcie wierzchniej warstwy gleby (drogi, place manewrowe i obszar pod 
budynkami poza fundamentami), głębokość do której zostanie ona usunięta nie będzie 
przekraczała 2 m. Humus zostanie zebrany i wykorzystany do uporządkowania terenu po 
zakończonej budowie.  
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8.3 Oddziaływanie na dobra materialne 

Nie przewiduje się negatywnego oddziaływania na dobra materialne osób trzecich  
w związku z realizacją przedsięwzięcia. Będzie ono realizowane wyłącznie na terenie, do 
którego inwestor posiada tytuł prawny. Oddziaływanie dotyczące emisji amoniaku na 
tereny sąsiednie przedsięwzięcia wiązało się będzie z pozytywnym wpływem na uprawy 
rolne poprzez dodatkowe nawożenie z powietrza. 

8.4 Oddziaływanie na zabytki i krajobraz kulturowy, objęte istniejącą 
dokumentacją, w szczególności rejestrem lub ewidencją zabytków 

Realizacja przedsięwzięcia nie jest związana z bezpośrednim postępowaniem  
z zabytkami, biorąc pod uwagę lokalizację przedsięwzięcia w odniesieniu do najbliższych 
obiektów uznanych i zarejestrowanych jako zabytkowe oraz oddziaływanie 
przedsięwzięcia na środowisko nie przewiduje się negatywnego oddziaływania realizacji 
przedsięwzięcia na zabytki. Podsumowując, planowane przedsięwzięcie nie stwarza 
zagrożeń dla zabytków chronionych na podstawie przepisów o ochronie zabytków i 
opiece nad zabytkami. 

W przypadku odkrycia w trakcie realizacji przedsięwzięcia przedmiotu, który 
posiada cechy zabytku lub wykopaliska archeologicznego, osoby prowadzące roboty 
budowlane i ziemne są zobowiązane zabezpieczyć znaleziska, wstrzymać wszelkie prace 
budowlane lub ziemne mogące je uszkodzić lub zniszczyć i niezwłocznie powiadomić 
wojewódzkiego konserwatora zabytków.   

8.5 Wzajemne oddziaływanie między elementami 

Nie przewiduje się możliwego negatywnego oddziaływania między wyżej 
wymienionymi elementami środowiska, związanego z realizacją planowanego 
przedsięwzięcia. 

9 Opis metod prognozowania zastosowanych przez wnioskodawcę 
oraz opis przewidywanych znaczących oddziaływań planowanego 
przedsięwzięcia na środowisko, obejmujący bezpośrednie, 
pośrednie, wtórne, skumulowane, krótko-, średnio- i 
długoterminowe, stałe i chwilowe oddziaływania na środowisko 

W celu sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko planowanego 
przedsięwzięcia związanego z budową fermy drobiu przeprowadzono wizję lokalną na 
terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia, przeprowadzono rozmowy z 
osobami odpowiedzialnymi za opracowanie technologii chowu, przygotowanie projektu 
technicznego, a także wykorzystano materiały przygotowane przez te osoby. Wszystkie 
te czynności miały na celu zebranie danych wejściowych do oceny oddziaływania.  

Dane te stanowiły: 
- przewidywana obsada fermy, 
- przewidywane zużycie surowców materiałów i paliw, 
- planowana technologia produkcji, 
- powierzchnia planowanych budynków inwentarskich i innych obiektów, 
- planowane rozwiązania dotyczące wentylacji budynków, 
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9.1 Oddziaływanie wynikające z istnienia przedsięwzięcia 

Oddziaływania wynikające z istnienia przedsięwzięcia zostały rozpatrzone w 
raporcie jako oddziaływania z mogących wystąpić emisji zanieczyszczeń do powietrza, 
emisji hałasu, powstawania odpadów, wód opadowych, ścieków i obornika. Powstające 
emisje zostały poddane analizie w programach obliczeniowych, które symulują ich 
rozprzestrzenianie w środowisku, w otoczeniu fermy. Brano pod uwagę aktualny stan 
środowiska, który również został scharakteryzowany we wniosku. Wykorzystane 
programy pozwalają na ocenę oddziaływania powstającej emisji na środowisko.  

9.2 Oddziaływanie wynikające z wykorzystywania zasobów środowiska 

Z planowaną inwestycją związane jest wykorzystanie wody i surowców 
stanowiących paliwa do zapewnienia ogrzewania budynków (węgiel – kotły na węgiel), 
produkcji energii elektrycznej podczas awarii oraz pracy ciągnika i ładowarki (olej 
napędowy). Przewidywane ilości zużycia wody i paliw zestawiono we wcześniejszej 
części raportu. 

9.3 Oddziaływanie wynikające z emisji 

 
Oddziaływanie wynikające z emisji dotyczy emisji substancji do powietrza oraz 

emisji hałasu.  
 

Emisja gazów i pyłów 
Podstawą do wyznaczenia emisji do powietrza z terenu fermy były wskaźniki emisji.  

- dla emisji z procesów hodowli brojlerów (amoniak, pył) wykorzystano wskaźniki 
podane w dokumencie referencyjnym BREF oraz Poradniku Metodycznym w Zakresie 
PRTR dla instalacji do intensywnego chowu i hodowli drobiu.  

- dla emisji ze spalania paliw na potrzeby ogrzewania i produkcji energii elektrycznej dla 
fermy wykorzystano wskaźniki zawarte w opracowaniu AP 42, Fifth Edition Compilation 
of Air Pollutant Emission Factors, Volume 1: Stationary Point and Area Sources oraz 
wskaźników podanych przez KOBiZE 2011 r. – „Wskaźniki emisji zanieczyszczeń ze 
spalania paliw – kotły o mocy do 5 MW”.  

- dla emisji substancji zanieczyszczających z pojazdów wykorzystano wskaźniki 
CORINAIR zgodnie z metodyką EMEP/CORINAIR Emission Inventory Guide Book. 

Szczegóły obliczania emisji gazów i pyłów do powietrza przedstawiono w punkcie 
1.6.2.1. 
- dla oceny rozprzestrzeniania zanieczyszczenia mikrobiologicznego skorzystano z 
artykułu dr hab. inż. Tomasz Mituniewicz z Katedry Higieny Zwierząt i Środowiska UWM w 

Olsztynie pn „Zanieczyszczenia powietrza w kurniku”, gdzie autor wskazuje, że głównymi 
czynnikami powodującymi wzrost ilości drobnoustrojów w kurniku jest wysoka 
wilgotność powietrza, wysokie zapylenie, wysoka temperatura, zagęszczenie ptaków. 
Tożsame czynniki mogą obciążać środowisko na zewnątrz zakładu i z doświadczenia 
autora niniejszego raportu wynika, że zapylenie należy tutaj do głównych czynników 
obciążających. Zatem ocenie poddano również zapylenie poprzez emitory planowanej 
fermy. 

 
W celu stwierdzenia, czy oszacowana emisja spełni kryteria odnośnie 

dopuszczalnych stężeń emitowanych substancji w powietrzu oszacowano emisję 
chwilową [mg/s] i roczną [Mg/rok] jaka będzie miała miejsce po przeprowadzeniu 



 
 
 
 

96 
 

inwestycji. Do obliczeń wykorzystano dane wietrzności stacji meteorologicznej stacji 
meteorologicznej w Toruniu i Mławie. Obliczenia wykonano wg metodyki zawartej w 
rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w systemie obliczeń 
Pakiet „OPERAT FB” posiadającym atest Instytutu Ochrony Środowiska pismo znak 
BA/147/96. Wyniki obliczeń podsumowano w punkcie 9.1, a w formie graficznej 
przedstawiono w załączniku (załączniki D-II).  

Forma graficzna uzyskanych wyników przedstawia rozkład maksymalnych stężeń 
imisyjnych dla poszczególnych substancji w postaci izolinii. W przestrzennej siatce 
receptorów (x, y, z) wyznaczono również maksymalne stężenia rozpatrywanych 
substancji w okresie rocznym. Obliczenia prowadzono na poziomie 1,7 metra. 

Obliczenia rozpoczęto od sprawdzenia kryteriów skróconego zakresu 
obliczeniowego: 

 
Smm ≤ 0,1 D1    i    Σ Smm ≤ 0,1 D1 

oraz 

Kryteria zostały spełnione w odniesieniu do tlenku węgla, węgla elementarnego, 
benzenu, ołowiu, węglowodorów aromatycznych oraz alifatycznych oraz pyłu PM 2.5. 

Nie zostały spełnione natomiast dla pyłu pm-10, amoniaku, siarkowodoru, oraz 
odorów, tlenków azotu oraz dwutlenku siarki. W związku z powyższym dla tych 
substancji wykonano dalsze obliczenia w zakresie pełnym zgodnie z obowiązującą 
metodyką. Celem pełnych obliczeń było sprawdzenie następujących  warunków: 

 
Sa ≤ Da – R 

oraz 
Smm ≤ D1    i     Σ Smm ≤ D1  

oraz 
 Op ≤ Dp – Rp 

 
W przypadku nie spełnienia warunku Smm ≤ D1 lub Σ Smm ≤ D1 dodatkowo 

wykonano obliczenia częstości przekroczeń stężeń jednogodzinnych. Wykonano je  dla 
pyłu pm-10, amoniaku, siarkowodoru, oraz odorów. 

Wyznaczone wartości w siatce receptorów zostały porównane z wartościami 
dopuszczalnymi ustalonymi obecnie obowiązującymi przepisami prawa. Jako brak 
negatywnego oddziaływania przyjęto brak przekroczeń wartości dopuszczalnych. Wyniki 
obliczeń podsumowano w punkcie 9.1. 

Ze względu na rodzaj i ilość emitowanych gazów i pyłów nie przewiduje się żadnych 
skumulowanych efektów odziaływania na środowisko, które mogłyby doprowadzić do 
przekroczenia dopuszczalnych norm jakości powietrza.  
 
Tabela 49. Klasyfikacja grup emitorów. 

Nazwa zanieczyszczenia 
Suma stężeń 
max. [µg/m3] 

Stęż. dopuszcz. 
D1 [µg/m3] 

Obliczać stężenia w sieci 
receptorów 

Ocena 

pył PM-10 4869 280 TAK Smm > D1 

dwutlenek siarki 208,1 440 TAK 0.1*D1< Smm <D1 

tlenki azotu jako NO2 61,7 200 TAK 0.1*D1< Smm <D1 

tlenek węgla 629 30000 - Smm < 0.1*D1 
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węgiel elementarny 5,20 150 - Smm < 0.1*D1 

amoniak 80887 400 TAK Smm > D1 

benzen 0,0505 30 - Smm < 0.1*D1 

ołów 0,0001567 5 - Smm < 0.1*D1 

siarkowodór 151,7 20 TAK Smm > D1 

węglowodory 
aromatyczne 

0,609 1000 - Smm < 0.1*D1 

odory 3072 1 TAK Smm > D1 

węglowodory alifatyczne 2,160 3000 - Smm < 0.1*D1 

pył zawieszony PM 2,5 264,2 -  bez oceny - brak D1 
Stężenia odorów podano w ou/m3 

  
Emisja hałasu 

Równoważny poziom mocy akustycznej źródeł hałasu został wyznaczony na 
podstawie mocy akustycznej źródeł hałasu obecnych na terenie fermy oraz czasu ich 
pracy w ciągu 8 najmniej korzystnych godzin w porze dnia i jednej najmniej korzystnej 
godzinie w porze nocy. Poziom mocy akustycznej źródeł hałasu dla wentylatorów i 
paszociągu przyjęto na podstawie danych producenta, dla pojazdów wykorzystano 
poziomy mocy akustycznej dostępne w literaturze branżowej oraz dokumentacji 
techniczno-ruchowej pojazdów. Zestawienie wszystkich źródeł hałasu po 
przeprowadzeniu planowanej inwestycji, z poziomem  mocy akustycznej oraz czasem ich 
pracy, przestawiono w punkcie 1.6.2.2. W punkcie tym przedstawiono również szczegóły 
obliczeń. W celu sprawdzenia oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na klimat 
akustyczny w punktach na granicy najbliższych obszarów zabudowy mieszkaniowej, 
przeprowadzono analizę obliczeniową rozprzestrzeniania hałasu z wykorzystaniem 
programu komputerowego „SON2”. „Program jest przeznaczony do prognozowania 
poziomu dźwięku wokół zakładów przemysłowych na podstawie danych teoretycznych 
lub empirycznych, został on oparty o model obliczeniowy zawarty w normie PN – ISO 
9613 – 2 oraz instrukcje ITB Nr 338/2008. Wyniki obliczeń podsumowano w punkcie 8.1, 
a w formie graficznej przedstawiono w załączniku (punkt 18.2). O ile nie zaznaczono 
inaczej obliczenia w siatce i na granicy terenów zabudowy mieszkaniowej wykonano na 
wysokości 4 m. 

 

9.4 Charakterystyka skumulowanego oddziaływania przedmiotowego 
przedsięwzięcia z funkcjonującymi i planowanymi do realizacji 
przedsięwzięciami tego samego rodzaju, znajdującymi się sąsiedztwie 

 
Badając aspekt kumulacji oddziaływań względem środowiska brano pod uwagę 

zarówno przedsięwzięcia planowane do realizacji, jak i istniejące. W rejonie 
projektowanej instalacji przewiduje się lokalizację innych tego typu przedsięwzięć. 
Najbliżej zlokalizowane to: 
- Przedsięwzięcie polegające na rozbudowie budynku inwentarskiego i budowie wiaty na 
działkach o nr 55/1 i 55/2, położonych w miejscowości Radoszki, gmina Bartniczka- 
wydano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach. Odległość od przedmiotowego 
przedsięwzięcia wynosi ok. 9 km. 
- Przedsięwzięcie polegające na budowie budynku obory wraz z halą udojową, płyty 
obornikowej, zbiornika na gnojówkę i zbiornika na nieczystości na działce nr 107 w 
miejscowości Janówko, gmina Brzozie- wszczęto postępowanie w sprawie wydania 
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decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Odległość od przedmiotowego 
przedsięwzięcia wynosi ok. 10 km. 

Ponadto w zagrodach wiejskich i przydomowych ogródkach występują kurniki w 
liczbie do około 30 sztuk zwierząt, aczkolwiek nie ma to znaczenia dla oddziaływań 
skumulowanych. 

Ze względu na znaczne oddalenie ww. inwestycji względem siebie - co najmniej 9 
km w linii prostej, nie stwierdza się, aby mogła nastąpić kumulacja oddziaływań 
względem środowiska. Kumulacja ta dotyczy wpływu zarówno na szatę roślinną, faunę, 
ludzi, hałas, emisję zanieczyszczeń, jak i krajobraz. Oddziaływanie tego typu inwestycji 
ogranicza się zwykle do ograniczonego obszaru, w związku z czym analiza efektu 
skumulowanego przy tak znacznych odległościach skłania do wniosku, iż oddziaływania 
te będą mało znaczące, czy wręcz pomijalne. 

10 Opis przewidywanych działań mających na celu zapobieganie, 
ograniczanie lub kompensację przyrodniczą negatywnych 
oddziaływań na środowisko, w szczególności na cele i przedmiot 
ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru 

 
Do działań mających na celu zapobieganie negatywnym oddziaływaniom należą: 

 zastosowanie wysokowydajnych wentylatorów bocznych i dachowych, 
 zastosowanie wentylatorów o niskiej mocy akustycznej, 
 zastosowanie poideł smoczkowych, kropelkowych, które ograniczą do minimum 

rozlewanie wody i zamakanie ściółki, a tym samym ograniczą procesy w wyniku 
których powstaje amoniak i siarkowodór, 

 zastosowanie komina o wysokości 12 metrów, co zapobiegnie mieszaniu się pyłów 
ze spalania węgla z emitowanymi z wentylacji, 

 zastosowanie nowoczesnej izolacji budynków inwentarskich - płyta warstwowa 
PIR z pianką poliizocyjanurową, o współczynniku izolacji co najmniej 0,22, która 
pozwoli zmniejszyć zużycie węgla do ogrzewania oraz zapewni utrzymanie 
właściwych parametrów klimatycznych przy mniejszym nakładzie energii w 
okresie upałów oraz mrozów,                                                                 

 zastosowanie w pełni automatycznej kontroli parametrów klimatycznych, co 
zapewni optymalne warunki bytowania kurcząt przy minimalnym zużyciu energii, 
a tym samym niższej emisji ze spalania węgla, 

 zastosowanie energooszczędnych źródeł oświetlenia, 
 zagospodarowanie terenu zielenią urządzoną (mniejsze zapylenie z unosu i ruchu 

pojazdów) 
 zastosowanie w kurnikach w pełni szczelnych posadzek. 

Szczelność zapewni im zastosowanie betonu wodo nieprzepuszczalnego oraz folii o 
grubości co najmniej 0,4 mm pomiędzy dwoma warstwami betonu. Uniemożliwi to 
przedostanie się potencjalnych substancji szkodliwych do środowiska gruntowo-
wodnego. 

Ponieważ na podstawie przeprowadzonej analizy nie stwierdzono możliwości 
negatywnego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na zdrowie i życie ludzi oraz 
na cele i przedmiot ochrony najbliższych obszarów podlegających ochronie oraz 
integralność tych obszarów, nie zachodzi potrzeba podejmowania działań mających na 
celu przyrodniczą kompensację tych oddziaływań.  
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10.1 Wpływ przedsięwzięcia na cele środowiskowe zawarte w planie 
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza 

 
Cząstkowa zlewnia obszaru przedsięwzięcia to Dopływ z Nowych Świerczyn. 

Odbiornikiem tychże wód jest rzeka Pissa. Rzeka Pissa to jednolita część wód 
powierzchniowych oznaczona numerem PLRW200017287449. Status to silnie zmieniona 
część wód, ocena stanu dobra, ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych – 
zagrożona. Cele środowiskowe dla jednolitych części wód określone zostały jako wartości 
wskaźników, które mają zostać osiągnięte.  

11 Porównanie proponowanej technologii z technologią spełniającą 
wymagania, o których mowa w art. 143 ustawy z dnia 27 kwietnia 
2001 r. – Prawo ochrony środowiska 

 
Porównanie planowanej technologii z technologią uznawaną za BAT na podstawie 

Dokumentu Referencyjnego o Najlepszych Dostępnych Technikach dla Intensywnego 
Chowu Drobiu i Świń przedstawia poniższa tabela. 
 

 

Tabela 50. Porównanie planowanej technologii w ramach przedsięwzięcia polegającego na budowie 
fermy drobiu w obrębie geodezyjnym Świerczyny, na terenie działki nr 204/16 gmina Bartniczka z 
wymogami najlepszej dostępnej techniki. 
Lp. Dotyczy Instalacja analizowana BAT 

1. 
Zawartość białka  

w paszy [%] 
19,4 średnio 20 [18 – 22] 

2. 
Zawartość fosforu  

w paszy [%] 
0,42 

średnio 0,66 [0,57 – 0,75] ze 
wskazaniem dalszej redukcji 

3. System hodowli otwarty – ściółkowy otwarty - ściółkowy  

4. Gospodarka wodą 

czyszczenie pomieszczeń pod 
wysokim ciśnieniem, ciepłą wodą, 

wykrywanie i naprawa przecieków, 
zapobieganie rozlewaniu wody, 
ewidencja wody przy pomocy 

liczników 

czyszczenie pomieszczeń pod 
wysokim ciśnieniem, ciepłą wodą,  

wykrywanie i naprawa przecieków, 
zapobieganie rozlewaniu wody, 
ewidencja wody przy pomocy 

liczników 

w kurnikach stosowane będą poidła 
smoczkowe, których regularne 

przeglądy zapewnią utrzymanie ich 
w prawidłowym stanie technicznym, 

utrzymywanie poideł w dobrym 
stanie technicznym, aby zapobiegać 

rozlewaniu wody (…), zamiast 
wiszących poideł miseczkowych 

lepiej stosować zmniejszające ilość 
strat wody poidła smoczkowe lub 

kropelkowe 

czyste wody opadowe odprowadzane 
będą bezpośrednio do ziemi przez 

nieszczelne powierzchnie 
utwardzone i obszary zielone,  

oddzielny system gromadzenia nie 
zanieczyszczonych wód 

deszczowych  
i bezpośrednie odprowadzanie ich 

do studni chłonnych 

5. 
Gospodarka 

energetyczna 

ocieplone kurniki, system 
wentylacyjny automatyczny, 

stosowanie oświetlenia 

izolacja budynków, optymalnie 
zaprojektowana wentylacja, 

stosowanie oświetlenia 
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energooszczędnego, drożne kanały 
wentylacyjne 

energooszczędnego, utrzymanie w 
czystości kanałów wentylacyjnych 

6. Składowanie obornika 
Będzie on wywożony bezpośrednio 

po każdym cyklu hodowlanym. 

urządzenia do przechowywania 
obornika umożliwiające składowanie 

od 4 – 12 miesięcy 

7. 
Postępowanie z 

obornikiem i wodami 
gnojowymi 

Obornik może być 
zagospodarowywany rolniczo 
zgodnie z ustawą o nawozach i 

nawożeniu, lub może być 
wykorzystany pozarolniczo np. jako 

podłoże w pieczarkarniach. 

rolnicze zagospodarowanie obornika 
i wód gnojowych 

- 
pomiot i ścieki z mycia kurników 

powinny być rozsiewane równolegle 
do poziomic terenu 

- 

obornik powinien być 
transportowany w pojazdach 

odpowiednio zabezpieczonych przed 
wyciekami 

8. Emisja zapachów 

każdorazowo przed przyjęciem 
nowej obsady kurnika wykonane 

będzie jego gruntowne czyszczenie, 
dezynfekcja oraz sprawdzenie stanu 

technicznego instalacji 

ograniczenie emisji nieprzyjemnych 
zapachów poprzez odpowiednie 

czyszczenie kurników między 
kolejnymi partiami chowu 

Obornik będzie wywożony 
bezpośrednio po każdym cyklu 

hodowlanym. 

ograniczenie emisji nieprzyjemnych 
zapachów poprzez zapewnienie 

odpowiedniej wielkości zbiornika do 
przechowywania pomiotu 

9. 
Postępowanie z 

odpadami 

odpowiednie warunki dla bytowania 
kur zapewnione w kurnikach, 

zapewnienie odpowiedniego składu 
paszy, przestrzeganie terminów 

szczepień, śmiertelność jednostek na 
niskim poziomie (4 %) 

ograniczenie ilości padliny poprzez 
obniżenie śmiertelności jednostek 

padlina do momentu odebrania 
będzie przechowywana w 

zamkniętym pomieszczeniu na 
padlinę 

padlina powinna być magazynowana  
w zamkniętych pojemnikach 
i przetransportowywana do 

zakładów unieszkodliwiających 
odpady pochodzenia zwierzęcego  

w szczelnych pojemnikach możliwie 
jak najszybciej 

odpady nadające się do odzysku będą 
odzyskiwane i poddane recyklingowi 

przez podmioty zewnętrzne 

jeśli to możliwe odpady 
opakowaniowe powinny być 

odzyskane i poddane recyklingowi 

wszelkie odpady nie nadające się do 
ponownego wykorzystania zostaną 
przekazane firmie zewnętrznej do 

unieszkodliwiania 

odpady opakowaniowe, zużyty 
sprzęt i ubrania ochronne, które nie 

są ponownie wykorzystane lub 
poddane recyklingowi powinny być 

przekazane do zakładu 
utylizacyjnego 

ferma zlokalizowana jest na terenie 
rolniczym, pomiot może być 

wykorzystywany na potrzeby 
nawożenia gleb przeznaczonych pod 
uprawę roślin lub pozarolniczo np. 

pod uprawę grzybów 

gospodarka pomiotem powinna 
zapewniać równowagę 

składników odżywczych (….) z 
tego powodu warto zakładać 

fermy w pobliżu zakładów 
zajmujących się produkcją ściółki 
do uprawy grzybów lub obszarów 

produkcji roślinnej 
wymagających nawożenia 
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10. Zalecenia dodatkowe 

pasze i zboże będą dozowanie przez 
obsługę kurników, urządzenia do 

zadawania paszy utrzymane będą w 
dobrym stanie, 

utrzymanie systemu podawania pasz 
w dobrym stanie technicznym, tak 

aby ilość zmarnowanej lub zepsutej 
paszy ograniczyć do minimum 

Wszystkie kupowane pasze, 
stosowane w procesie żywienia kur 
będą spełniały aktualne wymagania 

przepisów dotyczące sektora 
intensywnej produkcji zwierzęcej 

wszystkie pasze w sektorze 
chowu i hodowli drobiu powinny 
spełniać wymagania aktualnych 
przepisów w danym państwie 

dotyczących tego sektora 

 

12 Wskazanie, czy dla planowanego przedsięwzięcia jest konieczne 
ustanowienie obszaru ograniczonego użytkowania w rozumieniu 
przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony 
środowiska, oraz określenie granic takiego obszaru, ograniczeń w 
zakresie przeznaczenia terenu, wymagań technicznych dotyczących 
obiektów budowlanych i sposobów korzystania z nich 

 
W związku z dokonaną analizą wpływu przedsięwzięcia na tereny poza granicami 

należącymi do inwestora nie przewiduje się możliwości utworzenia obszaru 
ograniczonego użytkowania z uwagi na zapisy zawarte w art. 135 ustawy Prawo ochrony 
środowiska (Dz. U z 2013r. poz. 1232 ) przekroczenia wartości dopuszczalnych substancji 
w powietrzu, poziomu hałasu, ani innego rodzaju negatywnych oddziaływań, które 
wymagałyby ustanowienia obszaru ograniczonego użytkowania. 

 

13 Analiza możliwych konfliktów społecznych związanych z 
planowanym przedsięwzięciem 

 
Pomimo, iż planowana ferma chowu brojlerów będzie zlokalizowana w odległości 

odpowiedniej dla ograniczenia uciążliwości odorowych, to konflikt społeczny nie jest 
wykluczony. Trudności związane z hodowlą brojlerów, szeroko opisywane w prasie 
fachowej oraz popularno-naukowej, wskazujące zabiegi ochronne przeciwdziałające 
rozprzestrzenianiu chorób, pasożytów i zanieczyszczeń w podatnym gruncie kurnika 
(wysoka temperatura i wilgotność) są odbierane przez społeczeństwo jako zagrożenie dla 
ludzi mieszkających w pobliżu. Problemy te dotyczą jednakże samych zwierząt. Jeśli ludzi 
to przede wszystkim pracowników i właścicieli narażonych np. na pylicę, w 
przeciwieństwie do mieszkańców okolicy. W ocenie autora niniejszego raportu 
największym zagrożeniem dla komfortu mieszkańców mogą być odory, nieuniknione 
przy tego rodzaju inwestycji. Jednakże skala tego zjawiska będzie ograniczona ze względu 
na najczęstsze kierunki wiatrów wiejące na linii zachód-wschód podczas, gdy zabudowa 
zlokalizowana jest w kierunku północnym.  

Z oddziaływań mogących potencjalnie negatywnie oddziaływać na mieszkańców 
wsi Świerczyny należy wymienić emisję gazów i pyłów, w tym emisję substancji 
mogących powodować uciążliwości zapachowe (odory) oraz emisję hałasu. Wykonane 
obliczenia rozprzestrzeniania gazów i pyłów oraz obliczenia poziomu hałasu w otoczeniu 
fermy, w tym dla najbliższej zabudowy mieszkaniowej, wykazały, że nie dojdzie do 
przekroczenia dopuszczalnych poziomów zanieczyszczeń w powietrzu oraz 
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dopuszczalnych poziomów hałasu w miejscach zabudowy mieszkalnej. Minimalizacją 
możliwej uciążliwości odorowej planowanej instalacji będą wyrzutnie pionowe na 
szczytowych wentylatorach wyciągowych, co poprawi warunki rozprzestrzeniania gazów 
i pyłów i znacznie ograniczy stężenia substancji zapachowych (amoniak, siarkowodór) w 
powietrzu. Zastosowanie czujników i sterowania zdalnego, poideł smoczkowych i 
kropelkowych ograniczy do minimum rozlewanie wody i zamakanie ściółki, a tym samym 
ograniczy procesy w wyniku których powstaje amoniak i siarkowodór.  

Bardzo ważnym aspeketem każdego przedsięwzięcia jest także samo zarządzanie 
zakładem, jego efektywnością, która ma bezpośrednie przełożenie na warunki sanitarne 
w budynku, w tym ochronę zdrowia zarówno pracowników a pośrednio mieszkańców 
najbliższej okolicy. Inwestor prowadzi już na terenie działki 204/16 obręb Świerczyny 
kurnik z obsadą 20 000 sztuk brojlerów/cykl. Dotychczas prowadzone przedsięwzięcie, 
w swojej skali również mające charakter wielkopowierzchniowy, nie budziło sprzeciwu i 
protestów wśród lokalnej społeczności. Zastosowane środki techniczne oraz ww. 
argument może więc być podstawą do wyciągnięcia wniosku, że inwestycja nie wzbudzi 
protestów wśród mieszkańców. 

Planowana ferma drobiu została zaprojektowana w sposób minimalizujący 
potencjalne negatywne oddziaływanie na otoczenie.  

14 Propozycja monitoringu oddziaływania planowanego 
przedsięwzięcia na etapie jego budowy i eksploatacji lub 
użytkowania, w szczególności na cele i przedmiot ochrony obszaru 
Natura 2000 oraz integralność tego obszaru 

 
Ze względu na brak przewidywanej możliwości negatywnego oddziaływania 

planowanej inwestycji na środowisko nie planuje się prowadzenia monitoringu 
oddziaływania na etapie budowy obiektów hodowlanych. 

Prowadzący instalację powinien prowadzić monitoring w zakresie wystarczającym 
do sprawdzenia założeń przyjętych do sporządzenia niniejszego raportu. Biorąc pod 
uwagę obowiązki prowadzenia monitoringu zawarte w obowiązujących aktach prawnych 
i wyniki zawarte w raporcie proponuje się prowadzenie monitoringu w następującym 
zakresie: 

  kontrola ilości wykorzystywanych paliw i wody (w czasie eksploatacji instalacji), 
  przeprowadzenie pomiarów hałasu oraz emisji amoniaku na granicy z działkami 
na których zlokalizowana jest zabudowa mieszkalna (na etapie eksploatacji 
instalacji po jej uruchomieniu), 
  stałą kontrolę liczby i wieku zwierząt przebywających w kurnikach, 

W zakresie odpadów, ścieków i gospodarki wodą 
  prowadzenie ewidencji ilości i jakościowej wytwarzanych odpadów (na etapie 
realizacji i eksploatacji), 
  stałą kontrolę ilości zużytej wody oraz ilości odprowadzonych ścieków (na etapie 
eksploatacji). 
Wszelkie dokumenty poświadczające prowadzenie monitoringu zgodnie z 

wymogami prawa, związane z prowadzeniem na rozpatrywanym terenie pomiarów 
emisji powinny być dostępne do wglądu, w siedzibie wnioskodawcy, na każde żądanie 
uprawnionego organu. 
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15 Wskazanie trudności wynikających z niedostatków techniki lub luk 
we współczesnej wiedzy, jakie napotkano, opracowując raport 

 
Intensywna produkcja brojlerów należy do działalności rolniczej, która związana 

jest z wprowadzaniem do środowiska substancji lotnych powstających z procesów 
hodowli drobiu. Ilość substancji takich jak amoniak, siarkowodór i pył wytwarzanych 
przez jedno zwierzę może być różna i zależeć od wielu czynników do których należy: wiek 
brojlerów, sposób odżywiania, sposób hodowli i wiele innych. Dodatkowym 
utrudnieniem w odniesieniu do emisji z fermy drobiu jest zależność emisji z 
poszczególnych emitorów od pory roku, różnego zapotrzebowania na wentylację w 
zależności od wieku zwierząt, wymaganej w związku z tym temperatury w kurniku, 
temperatury zewnętrznej. 

16 Streszczenie w języku niespecjalistycznym informacji zawartych w 
raporcie, w odniesieniu do każdego elementu raportu 

 
Na terenie działki nr 204/16 obręb Świerczyny, gmina Bartniczka planowana jest 

budowa kurnika. Hodowane będą kury przeznaczone do uboju. W ramach budowy 
powstanie nowy budynek kurnika oraz zaadoptowana zostanie na kurnik część 
istniejącego budynku, pełniąca dotychczas funkcje gospodarczo magazynowe. Ponadto 
wybudowana zostanie utwardzona droga dojazdowa. 

Teren, na którym planowana jest zabudowa Fermy ze wszystkich stron otoczony 
jest polami uprawnymi, a w odległości 343 metrów od budynku kurnika zlokalizowana 
jest zabudowa jednorodzinna. Zwierzęta w kurnikach będą przebywały na otwartej 
powierzchni pokrytej ściółką i będą miały zapewniony dostęp do paszy i wody. Obiekty 
ogrzewane będą ogrzewaniem podłogowym. Budynek inwentarski będzie wentylowany 
mechanicznie. Do kurników trafią ptaki jednodniowe, które po okresie tuczu trwającym 
maksymalnie 6 tygodni będą odłapywane i sprzedawane jako żywiec drobiowy. Po 
odstawie drobiu, z kurników będzie wywożony obornik (pomiot). Obornik może być 
wykorzystany rolniczo lub pozarolniczo np. jako podłoże w pieczarkarniach. Woda po 
myciu kurników odprowadzana będzie do zbiorników bezodpływowych, skąd będzie 
odbierana i przeznaczana do rolniczego wykorzystania, lub oddawana do oczyszczalni 
ścieków. Po umyciu kurników i wyścieleniu słomą przeprowadzana będzie ich 
dezynfekcja w formie zamgławiania. Ferma będzie wymagała zaopatrzenia w paszę, 
wodę, słomę, węgiel, olej napędowy, środki dezynfekcyjne i energię elektryczną. 
Przewidywane zużycie poszczególnych surowców przedstawione zostało w punkcie 1.5 
raportu.  

Na podstawie założonej obsady i wskaźników zawartych w literaturze obliczono 
emisję z poszczególnych obiektów hodowlanych, która jest ściśle związana z obsadą 
fermy. Oprócz emisji z chowu drobiu uwzględniona została emisja ze środków transportu, 
które będą obsługiwały fermę oraz emisja ze spalania węgla na potrzeby ogrzewania 
obiektów hodowlanych i wybranych pomieszczeń technicznych. Na podstawie obliczonej 
emisji przeprowadzono analizę stężenia emitowanych substancji w powietrzu, na 
podstawie której stwierdzono, że instalacja będzie powodowała przekroczenia 
dopuszczalnych poziomów substancji w powietrzu aczkolwiek poza terenami 
mieszkalnymi i cennymi przyrodniczo. W związku z powyższym stwierdzono, że emisja z 
planowanej fermy nie będzie stanowiła zagrożenia dla ludzi, roślin, zwierząt, grzybów i 
siedlisk przyrodniczych, wody i powietrza. 
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W celu oceny inwestycji na klimat akustyczny w otoczeniu fermy przeprowadzono 
analizę hałasu, określono moce akustyczne źródeł oraz czas pracy w porze dnia i nocy. 
Zebrane dane wprowadzono do programu obliczeniowego, który na ich podstawie 
wyznaczył przewidywany poziom dźwięku na obszarach objętych ochroną przed hałasem 
– najbliższa zabudowa mieszkaniowa w porze dnia i nocy. Na podstawie 
przeprowadzonych obliczeń stwierdzono, że poziom dźwięku przy najbliższej zabudowie 
mieszkaniowej, nie będzie przekraczał dopuszczalnych wartości 50 dB w porze dnia i 40 
dB w porze nocy.  

Na podstawie znajomości technologii chowu i zapotrzebowania fermy na surowce 
określono rodzaje i ilości odpadów jakie będą powstawały po realizacji planowanego 
przedsięwzięcia.  Analizując sposób ich zagospodarowania nie stwierdzono możliwości 
ich negatywnego oddziaływania na środowisko. Obornik przeznaczony będzie w całości 
do rolniczego, lub pozarolniczego wykorzystania. 

Na podstawie danych o sposobie zagospodarowania terenu określono ilość wód 
opadowych, które będą odprowadzane z terenu po przeprowadzeniu planowanej 
inwestycji, sposób odprowadzenia tych wód jest zgodny z obowiązującymi przepisami 
prawa. Ilość ścieków socjalno-bytowych, odprowadzanych do szamba została określona 
na podstawie przewidywanej liczby zatrudnionych osób oraz średniego zużycia na osobę 
w czasie jej przebywania na fermie. Ścieki ze zbiornika przy chłodni odwożone będą do 
oczyszczalni ścieków. Wody technologiczne z mycia kurników przeznaczone będą do 
rolniczego wykorzystania, lub przekazywane do oczyszczalni ścieków.  

Ze względu na charakter i lokalizację przedsięwzięcia nie stwierdzono możliwości 
transgranicznego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia, a także możliwości 
negatywnego oddziaływania na zabytki i obszary cenne przyrodniczo. 
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17 Źródła informacji stanowiące podstawę do sporządzenia raportu 
 

Źródła informacji stanowiące podstawę do opracowania dokumentu stanowiły: 
    
 Ustawa z 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U z 2013r. poz. 

1232), 

 Ustawa z dnia 5 września 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i 

jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 

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

 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie 

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 

1397), 

 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 lutego 2010 roku w 

sprawie wymagań i sposobu postępowania przy utrzymywaniu gatunków 

zwierząt gospodarskich, dla których normy ochrony zostały określone w 

przepisach Unii Europejskiej (Dz. U. z 2010 r., Nr 56, poz. 344), 

 Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Tekst jednolity: Dz.U. 2013 poz. 21) 

 Ustawa z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (Tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r., 

poz. 145),                       

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 roku w sprawie 

katalogu odpadów (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1206), 

 Dokument Referencyjny o Najlepszych Dostępnych Technikach dla Intensywnego 

Chowu Drobiu i Świń, MŚ Warszawa 2005 r. (BREF), 

 Poradnik Metodyczny w zakresie PRTR dla Instalacji do Intensywnego Chowu  

i Hodowli Drobiu wykonany dla Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska w 

Warszawie w ramach umowy Nr DIiO-1/2009 z dnia 27.05.2009 r. (PRTR), 

 Artykuł autorstwa prof. dr hab. Zbigniewa Dobrzańskiego z Akademii Rolniczej we 

Wrocławiu: „Zależność między nowoczesnymi systemami w produkcji 

drobiarskiej a ochroną naturalnego i produkcyjnego środowiska” z dn. 11.01.2002 

roku (pozostałe artykuły znajdują się w tekście i ze względu na oszczędność 

miejsca nie są powtarzane). 
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18 Załączniki 

 
1. Wyniki obliczeń stężeń substancji w powietrzu – z uwagi na obszerność materiału 

dołączone na cyfrowym nośniku danych do niniejszego raportu. 

2. Dane wsadowe oraz Wyniki obliczeń hałasu w otoczeniu instalacji – z uwagi na 

obszerność materiału dołączone na cyfrowym nośniku danych do niniejszego 

raportu. 

3. Pismo WIOŚ w Bydgoszczy delegatura w Toruniu - dotyczące aktualnego stanu 

zanieczyszczenia powietrza dla gminy Bartniczka 

4. Wypis z rejestru gruntów starosty brodnickiego dla dz 204/16 obręb Świerczyny. 

5. Raport w postaci cyfrowej na nośniku pamięci dołączonym do raportu. 

 
 
Załączniki graficzne 

 
A. Kopia mapy ewidencyjnej obejmująca obszar przedsięwzięcia wraz z obszarem jego 

oddziaływania 
B. Izofony w porze dziennej 
C. Izofony w porze nocnej 

 
Róża wiatrów Mława 

D. Izolinie stężeń średniorocznych – odory 
E. Izolinie stężeń maksymalnych – odory 
F. Izolinie częstości przekroczeń – odory 
G. Izolinie stężeń średniorocznych – amoniak 
H. Izolinie stężeń maksymalnych - amoniak 
I. Izolinie częstości przekroczeń – amoniak 
J. Izolinie stężeń średniorocznych - siarkowodór 
K. Izolinie stężeń maksymalnych – siarkowodór 
L. Izolinie stężeń średniorocznych – dwutlenek siarki 
M. Izolinie stężeń maksymalnych – dwutlenek siarki 
N. Izolinie stężeń średniorocznych – tlenki azotu 
O. Izolinie stężeń maksymalnych – tlenki azotu 
P. Izolinie stężeń średniorocznych – pył PM-10 
Q. Izolinie stężeń maksymalnych – pył PM-10 
R. Izolinie stężeń średniorocznych – pył PM-2,5 
S. Izolinie stężeń maksymalnych - pył PM-2,5 

 
Róża wiatrów Toruń 

T. Izolinie stężeń średniorocznych – odory 
U. Izolinie stężeń maksymalnych – odory 
V. Izolinie częstości przekroczeń – odory 
W. Izolinie stężeń średniorocznych – amoniak 
X. Izolinie stężeń maksymalnych - amoniak 
Y. Izolinie częstości przekroczeń – amoniak 
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Z. Izolinie stężeń średniorocznych - siarkowodór 
AA. Izolinie stężeń maksymalnych – siarkowodór 
BB. Izolinie stężeń średniorocznych – dwutlenek siarki 
CC. Izolinie stężeń maksymalnych – dwutlenek siarki 
DD. Izolinie stężeń średniorocznych – tlenki azotu 
EE. Izolinie stężeń maksymalnych – tlenki azotu 
FF. Izolinie stężeń średniorocznych – pył PM-10 
GG. Izolinie stężeń maksymalnych – pył PM-10 
HH. Izolinie stężeń średniorocznych – pył PM-2,5 
II. Izolinie stężeń maksymalnych - pył PM-2,5 
 

 
 

 


