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1. CEL RAPORTU

Raport  o  oddziaływaniu  przedsięwzięcia  na  środowisko  przedstawia  obszar  i  skalę

oddziaływania  dla  planowanej  inwestycji  polegającej  na rozbudowie  i  przebudowie  fermy

tuczu trzody chlewnej do docelowej obsady 1990 szt., przewidzianej do realizacji na działce

nr 540/13, obręb Siedlisko,  celem uzyskania decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach

zgody na realizację przedsięwzięcia.

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na rozbudowie i przebudowie fermy tuczu trzody

chlewnej  w celu  zwiększenia  możliwości  chowu  o  1490 sztuk  tuczników,  co  odpowiada

208,6 DJP.  Aktualnie  wykorzystywany  jest  jeden  budynek  inwentarski,  a  obsada  fermy

wynosi  około  500 szt.  tuczników,  co  odpowiada  70  DJP.  W  ramach  planowanego

przedsięwzięcia przedmiotowy budynek również zostanie przebudowany.

Planowana  inwestycja  zgodnie  z  Rozporządzeniem  Rady  Ministrów  w  sprawie  rodzajów

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać  na środowisko z dnia 9 listopada 2010 r.

(Dz.U.2010.213.1397  ze  zm.)  polega  na  rozbudowie  oraz  przebudowie  przedsięwzięcia

wymienionego  w  §3,  ust.  1,  pkt.  102.  ppkt.  a),  tj.  chów lub  hodowla  zwierząt,  inne  niż

wymienione  w  §  2  ust.  1  pkt  51,  w  liczbie  nie  mniejszej  niż  40  dużych  jednostek

przeliczeniowych  inwentarza (DJP),  jeżeli  działalność  ta prowadzona będzie  w odległości

mniejszej  niż  100  m  od  następujących  terenów  w  rozumieniu  przepisów

Rozporządzenia Ministra  Rozwoju  Regionalnego  i  Budownictwa  z dnia  29 marca 2001 r.

w sprawie ewidencji  gruntów i budynków,  nie uwzględniając nieruchomości gospodarstwa,

na  którego  terenie  chów lub  hodowla  będą  prowadzone  –  mieszkaniowych  oraz  innych

zabudowanych z wyłączeniem cmentarzy i grzebowisk dla zwierząt. Planowana rozbudowa

do docelowej obsady 1990 szt. tuczników spowoduje przekroczenie 210 DJP. Z uwagi na

powyższe  inwestycję  należy  zaliczyć  do  przedsięwzięć  mogących  zawsze  znacząco

oddziaływać  na  środowisko,  wymienionych  w  §2,  ust.  2,  pkt.  2,  tj.  przedsięwzięć

polegających  na rozbudowie,  przebudowie  lub  montażu przedsięwzięć  realizowanych  lub

zrealizowanych wymienionych w  § 3 ust.  1, jeżeli  ta rozbudowa, przebudowa lub montaż

spowoduje osiągnięcie progów określonych w ust. 1, o ile progi te zostały określone .

Przeprowadzenia  oceny oddziaływania  przedsięwzięcia  na środowisko wymaga realizacja

planowanego  przedsięwzięcia  mogącego  zawsze  znacząco  oddziaływać  na  środowisko.

Przedmiotowy  raport  o  oddziaływaniu  przedsięwzięcia  na  środowisko  stanowi  załącznik

do wniosku  o  wydanie  decyzji  o  środowiskowych  uwarunkowaniach  zgody  na  realizację

przedsięwzięcia.
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2. WYKORZYSTANE AKTY PRAWNE

a) Ustawa  z  dnia  3  października  2008r.  o  udostępnianiu  informacji  o  środowisku  i  jego

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania

na środowisko (Dz.U.2013.1235 j.t. ze zm.),

b) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2013.1232 j.t.  ze

zm.),

c) Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2013.21 ze zm.),

d) Ustawa z dnia z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U.2012.145 j.t.),

e) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2013.1409 j.t. ze zm.),

f) Rozporządzenie  Rady Ministrów z  dnia  9  listopada  2010 r.  w sprawie  przedsięwzięć

mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.2010.213.1397 ze zm.),

g) Rozporządzenie  Ministra  Środowiska  z dnia  27 września  2001 r.  w sprawie  katalogu

odpadów (Dz.U.2001.112.1206),

h) Rozporządzenie  Ministra  Środowiska  z  dnia  14  czerwca  2007  r.  w  sprawie

dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz.U.2014.112 j.t.),

i) Rozporządzenie  Ministra  Środowiska  z  dnia  26  stycznia  2010  r.  w  sprawie  wartości

odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz.U.2010.16.87),

j) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 kwietnia 2011 r. w sprawie standardów

emisyjnych z instalacji (Dz.U.2011.95.558),

k) Rozporządzenie  Ministra  Środowiska  z dnia  4 listopada  2008 r.  w sprawie  wymagań

w zakresie prowadzenia  pomiarów  wielkości  emisji  oraz  ilości  pobieranej  wody

(Dz.U.2008.206.1291),

l) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji,

których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz.U.2010.130.880),
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m) Rozporządzenie  Ministra  Środowiska  z  dnia  2 lipca  2010 r.  w sprawie  przypadków,  

w których wprowadzanie gazów lub pyłów nie wymaga pozwolenia (Dz.U.2010.130.881),

n) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 10 października 2013 r. w sprawie rodzajów

i ilości  substancji  niebezpiecznych,  których  znajdowanie  się  w  zakładzie  decyduje

o zaliczeniu  go  do  zakładu  o  zwiększonym  ryzyku  albo  zakładu  o  dużym  ryzyku

wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (DZ.U.2013.1479)

o) Ustawa z dnia 10 lipca 2007r. o nawozach i nawożeniu (Dz.U.2007.147.1033),

p) Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 października 1997 roku, w

sprawie  warunków  technicznych,  jakim  powinny  odpowiadać  budowle  rolnicze  i  ich

usytuowanie (Dz.U.1997.132.877),

q) Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 czerwca 2008r. w sprawie

wykonania niektórych przepisów ustawy o nawozach i nawożeniu (Dz.U.2008.119.765),

r) Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 kwietnia 2008r. w sprawie

szczegółowego sposobu stosowania nawozów oraz prowadzenia szkoleń z zakresu ich

stosowania (Dz.U.2008.80.479),

s) Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i  Rozwoju Wsi z dnia 15 lutego 2010r. w sprawie

wymagań i sposobu postępowania przy utrzymywaniu gatunków zwierząt gospodarskich,

dla  których  normy  ochrony  zostały  określone  w  przepisach  Unii  Europejskiej

(Dz.U.2010.56.344 ze zm.).
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3. DEFINICJE

Ilekroć w raporcie jest mowa o:

1. eksploatacji  instalacji  lub urządzenia  -  rozumie się przez to użytkowanie  instalacji

lub urządzenia oraz utrzymywanie ich w sprawności,

2. emisji  - rozumie się przez to wprowadzane bezpośrednio lub pośrednio, w wyniku

działalności człowieka, do powietrza, wody, gleby lub ziemi: 

- substancje,

- energie, takie jak ciepło, hałas, wibracje lub pola elektromagnetyczne,

3. hałasie – rozumie się dźwięki o częstotliwościach od 16 Hz do 16000 Hz,

4. instalacji - rozumie się przez to:

- stacjonarne urządzenie techniczne, 

- zespół  stacjonarnych  urządzeń  technicznych  powiązanych  technologicznie,  do

których tytułem prawnym dysponuje ten sam podmiot i położonych na terenie jednego

zakładu, 

- budowle niebędące urządzeniami technicznymi ani ich zespołami,

5. oddziaływaniu  na  środowisko  -  rozumie  się  przez  to  również  oddziaływanie  

na zdrowie ludzi,

6. odpadach  -  rozumie  się  przez  to  każdą  substancję  lub  przedmiot  należący  

do jednej z kategorii,  określonych w załączniku nr 1 do ustawy z dnia 27 kwietnia

2001  r.  o odpadach  (Dz.U.07.39.251),  których  posiadacz  pozbywa  się,  zamierza

pozbyć się lub do ich pozbycia się jest obowiązany,

7. powierzchni ziemi - rozumie się przez to naturalne ukształtowanie terenu, glebę oraz

znajdującą  się  pod  nią  ziemię  do  głębokości  oddziaływania  człowieka,  z  tym  że

pojęcie  "gleba"  oznacza  górną  warstwę  litosfery,  złożoną  z  części  mineralnych,

materii organicznej, wody, powietrza i organizmów, obejmującą wierzchnią warstwę

gleby i podglebie, 

8. powietrzu  -  rozumie  się  przez  to  powietrze  znajdujące  się  w  troposferze,

z wyłączeniem wnętrz budynków i miejsc pracy, 
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9. poziomie  substancji  w  powietrzu  -  rozumie  się  przez  to  stężenie  substancji

w powietrzu  w  odniesieniu  do  ustalonego  czasu  lub  opad  takiej  substancji  w

odniesieniu do ustalonego czasu i powierzchni,

10. pozwoleniu,  bez  podania  jego  rodzaju  -  rozumie  się  przez  to  pozwolenie  na

wprowadzanie do środowiska substancji lub energii, o którym mowa w art. 181 ust. 1,

Ustawy Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz.U.01.62.627),

11. produkcie  -  rozumie  się  przez  to  wprowadzaną  do  obrotu  substancję,  energię,

instalację, urządzenie oraz inny przedmiot lub jego część,

12. prowadzącym instalację  -  rozumie się przez to podmiot  uprawniony na podstawie

określonego tytułu prawnego do władania instalacją w celu jej eksploatacji zgodnie

z wymaganiami  ochrony środowiska,  na zasadach wskazanych  w ustawie  Ustawy

Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. 

13. substancji - rozumie się przez to pierwiastki chemiczne oraz ich związki, mieszaniny

lub  roztwory  występujące  w  środowisku  lub  powstałe  w  wyniku  działalności

człowieka, 

14. substancji  niebezpiecznej  -  rozumie się  przez to  jedną lub  więcej  substancji  albo

mieszaniny  substancji,  które  ze  względu  na  swoje  właściwości  chemiczne,

biologiczne lub promieniotwórcze mogą, w razie nieprawidłowego obchodzenia się

z nimi, spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi lub środowiska; substancją

niebezpieczną może być surowiec, produkt, półprodukt, odpad, a także substancja

powstała w wyniku awarii,

15. ściekach - rozumie się przez to wprowadzane do wód lub do ziemi: 

- wody zużyte na cele bytowe lub gospodarcze, 

- wody  opadowe  lub  roztopowe,  ujęte  w  systemy  kanalizacyjne,  pochodzące

z powierzchni  zanieczyszczonych,  terenów  przemysłowych  i  składowych,  baz

transportowych oraz dróg i parkingów o trwałej nawierzchni, 

16. środowisku  -  rozumie  się  przez  to  ogół  elementów przyrodniczych,  w  tym  także

przekształconych w wyniku działalności człowieka, a w szczególności powierzchnię

ziemi, kopaliny, wody, powietrze, zwierzęta i rośliny, krajobraz oraz klimat,
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17. urządzeniu - rozumie się przez to niestacjonarne urządzenie techniczne, w tym środki

transportu,

18. wielkości emisji - rozumie się przez to rodzaj i ilość wprowadzanych substancji lub

energii  w  określonym  czasie  oraz  stężenia  lub  poziomy  substancji  lub  energii,

w szczególności w gazach odlotowych, wprowadzanych ściekach oraz wytwarzanych

odpadach, 

19. zakładzie - rozumie się przez to jedną lub kilka instalacji wraz z terenem, do którego

prowadzący  instalacje  posiada  tytuł  prawny,  oraz  znajdującymi  się  na  nim

urządzeniami,

20. zanieczyszczeniu - rozumie się przez to emisję, która jest szkodliwa dla zdrowia ludzi

lub stanu środowiska,  powoduje szkodę w dobrach materialnych,  pogarsza walory

estetyczne środowiska lub koliduje z innymi, uzasadnionymi sposobami korzystania

ze środowiska.
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4. OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA

4.1 Lokalizacja i cel oraz warunki użytkowania terenu w fazie budowy i eksploatacji

4.1.1 Lokalizacja przedsięwzięcia

Planowane  przedsięwzięcie  realizowane  będzie  w województwie  wielkopolskim,  powiecie

czarnkowsko-trzcianeckim,  gminie  Trzcianka,  miejscowości  Siedlisko,  na  działce

ewidencyjnej nr 540/13, obręb Siedlisko. Ferma zlokalizowana jest w południowej części wsi

w odległości ok. 1,2 km od jej centrum.

Działka,  na  której  realizowane  będzie  przedsięwzięcie  nie  jest  objęta  ustaleniami

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Rys. 1. Mapa orientacyjna lokalizacji planowanego przedsięwzięcia

(źródło: www.geoportal.gov.pl)

Najbliższe sąsiedztwo planowej inwestycji stanowią:
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• na północ – pola uprawne,

• na południe –  tereny gospodarstwa rolnego,

• na wschód – tereny gospodarstwa rolnego oraz pola uprawne,

• na  zachód  –  droga  gminna,  zabudowa  mieszkaniowa  jednorodzinna  oraz

wielorodzinna.

Najbliższa zabudowa mieszkaniowa zlokalizowana jest w odległości  ok. 50 m w kierunku

południowo – zachodnim od planowanego przedsięwzięcia.

W  związku  z  realizacją  planowanej  inwestycji  przewiduje  się  rozbiórkę  istniejącego,

nieużytkowanego budynku inwentarskiego i budowę w jego miejscu budynku inwentarskiego

o  powierzchni  ok.  1500  m2,  przeznaczonego  do  chowu  1400  szt.  tuczników.  Chów

prowadzony  będzie  w  systemie  bezściółkowym  na  rusztach  betonowych.  W  obiekcie

przewiduje się realizację 28 kojców.  Przy chlewni  posadowione zostaną dwa zbiorniki  na

paszę  o  pojemności  20  Mg  każdy.  Ponadto  planuje  się  przebudowę  istniejącego,

użytkowanego budynku inwentarskiego, w którym w chwili  obecnej prowadzony jest chów

ok. 500  szt.  tuczników,  metodą  ściółkową.  W  ww.  obiekcie  o  powierzchni  ok.  665  m2

przewiduje  się  docelowo  prowadzenie  chowu  590  szt.  tuczników,  metodą  bezściółkową

na rusztach  betonowych  w 12  kojcach.  Przy  chlewni  posadowiony  zostanie  zbiorniki  na

paszę  o  pojemności  20  Mg.  W  załączniku  1  przedstawia  się  mapę  z  docelowym

zagospodarowaniem terenu inwestycji.

Cykl chowu obejmować będzie odchowanie warchlaków o wadze ok. 30 kg do osiągnięcia

wagi  do  120  kg.  W  ciągu  roku  prowadzone  będą  3  pełne  cykle.  Po  każdorazowym

zakończeniu  cyklu  chlewnia  zostaje  umyta  z  zastosowaniem  urządzenia

wysokociśnieniowego  a  następnie zamgławiona  przy  użyciu  środków  odkażających

i pozostawiona do całkowitego odparowania środka.

4.1.2 Warunki użytkowania terenu w fazie budowy

Wykorzystanie terenu w fazie budowy planowanego przedsięwzięcia jest ściśle związane z

zakresem prac, które będą miały na celu osiągnięcie założonego przez inwestora zadania.

Prace budowlane zostaną zlecone firmom wykonawczym.

Część terenu będąca aktualnie wyznaczona pod plac budowy będzie ogrodzona i oznaczona

odpowiednimi znakami ostrzegawczymi.

Warunki  pracy  na  terenie  placu  budowy,  miejsce  na  zaplecze  techniczne,  miejsce

czasowego  magazynowania  materiałów  budowlanych  oraz  odpadów  zostaną  określone

w planie  BIOZ.  Magazynowanie  materiałów  oraz  sprzętu  roboczego  wykorzystywanego

do budowy będzie odbywać się w sposób zabezpieczający środowisko gruntowo – wodne

przed ewentualnym zanieczyszczeniem. Teren budowy zostanie wyposażony w sorbent. 
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Pojazdy  wykorzystywane  podczas  robót  budowlanych  będą  sprawne  techniczne.  Trasy

przejazdów pojazdów oraz maszyn roboczych zostaną tak rozplanowane,  aby ograniczyć

do minimum ewentualny wpływ na środowisko.

Prace na terenie budowy wykonywane będą w porze dnia, tj.  w godzinach od 600 – 2200,

w celu ograniczenia oddziaływania akustycznego. 

Odpady  powstające  podczas  prowadzenia  robót  budowlanych  magazynowane  będą

selektywnie, w wyznaczonych miejscach do czasu uzbierania ilości transportowej. Następnie

przekazane  zostaną  podmiotom  posiadającym  stosowne  zezwolenia  na  gospodarowanie

odpadami.

4.1.4 Warunki użytkowania terenu w fazie eksploatacji 

Teren  w  fazie  eksploatacji  lub  użytkowania  wykorzystywany  będzie  zgodnie  z  jego

docelowym  przeznaczeniem  i  przewidywanym  sposobem  użytkowania.  Ferma  będzie

spełniać  określoną  rolę  -  chów  trzody  chlewnej  na  pełnym  ruszcie,  począwszy  od

warchlaków o masie ok. 20 - 30 kg do tuczników o masie do 120 kg.

4.2 Stan istniejący

W chwili  obecnej na terenie działki ewidencyjnej nr 540/13, obręb Siedlisko o powierzchni

0,7037 ha posadowione są 3 budynki:

• budynek inwentarski, nieużytkowany w chwili obecnej,

• budynek inwentarski,  w którym prowadzony jest  chów 500 szt.  tuczników metodą

ściółkową,

• budynek socjalno-biurowo-mieszkany należący do inwestora.

4.3 Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia

W ramach realizacji  planowanego  przedsięwzięcia  przewiduje  się  rozbiórkę  istniejącego,

nieużytkowanego budynku inwentarskiego i budowę w jego miejscu budynku inwentarskiego

o powierzchni ok. 1500 m2, przeznaczonego do chowu 1400 szt. tuczników (196 DJP). Chów

prowadzony  będzie  metodą  bezściółkową  na  rusztach  betonowych.  Obiekt  wyposażony

będzie  w rampę  załadunkową  dla  warchlaków/tuczników  Obiekt  inwentarski  wyposażony

zostanie w 28 kojców, które wyposażone zostaną w automaty paszowe serii TUBO DOUBLE

(28 szt.), służące do pakowego karmienia tuczników. Każdy z kojców wyposażony zostanie

w 4 poidła typu miseczkowego. Pasza oraz woda zadawane są automatycznie. Przy obiekcie

posadowione  zostaną  dwa  silosy  o  pojemności  20  Mg  każdy  przeznaczone

do magazynowania  paszy.  Wentylacja  obiektu  sterowana  będzie  automatycznie
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w zależności od warunków panujących wewnątrz budynków i obywać się będzie w sposób

mechaniczny  (13  szt.  wentylatorów)  oraz  przez  otwory  wlotowe  powietrza.  Zastosowany

system pozwala na pełną regulację zarówno ilości jak i wydajności pracy wentylatorów. Po

zakończeniu każdego z cykli produkcyjnych prowadzone będzie czyszczenie i dezynfekcja

obiektu.  Będzie  ono  trwało  około  7  dni.  Gnojowica  powstająca  podczas  hodowli

magazynowana będzie w 56 szt. kanałów i zbiorników gnojowych Pojemność kanałów oraz

zbiorników gnojowych wynosić będzie łącznie 2 243 m3. Kanały i zbiorniki gnojowe wykonane

będą do wysokości 1,5 m z bloczków betonowych na zaprawie cementowej, natomiast dno

oraz  ściany  zostaną  zabezpieczone  dwuskładnikową  powłoką  izolacyjną  np.  FLEX.

Gnojowica rurami PCV spuszczana będzie, po wyjęciu korków do podziemnego szczelnego,

zamkniętego zbiornika o pojemności 20,0 m3 (lub 2 x 10 m3), skąd będzie wypompowywana

do beczkowozu i wywożona na pole będące własnością Wnioskodawcy.

Ponadto  w  ramach  realizacji  planowanego  przedsięwzięcia  przewiduje  się  przebudowę

istniejącego,  użytkowanego  budynku  inwentarskiego,.  W ww.  obiekcie  o  powierzchni  ok.

665 m2 przewiduje się docelowo prowadzenie chowu 590 szt. tuczników (82,6 DJP). Chów

prowadzony  będzie  metodą  bezściółkową  na  rusztach  betonowych.  Obiekt  wyposażony

będzie  w rampę  załadunkową  dla  warchlaków/tuczników Obiekt  inwentarski  wyposażony

zostanie w 12 kojców, które wyposażone zostaną w automaty paszowe serii TUBO DOUBLE

(12 szt.), służące do pakowego karmienia tuczników. Każdy z kojców wyposażony zostanie

w 4 poidła typu miseczkowego. Pasza oraz woda zadawane są automatycznie. Przy obiekcie

posadowiony zostanie silos o pojemności  20 Mg każdy przeznaczony do magazynowania

paszy.  Wentylacja  obiektu  sterowana  będzie  automatycznie  w zależności  od  warunków

panujących  wewnątrz  budynków  i  obywać  się  będzie  w  sposób  mechaniczny  (6  szt.

wentylatorów) oraz przez otwory wlotowe powietrza. Zastosowany system pozwala na pełną

regulację zarówno ilości  jak i  wydajności  pracy wentylatorów.  Po zakończeniu każdego z

cykli  produkcyjnych  prowadzone  będzie  czyszczenie  i  dezynfekcja  obiektu.  Będzie  ono

trwało około 7 dni. Gnojowica powstająca podczas hodowli magazynowana będzie w 24 szt.

kanałów i zbiorników gnojowych  Pojemność kanałów oraz  zbiorników gnojowych  wynosić

będzie łącznie 997,5 m3. Kanały i zbiorniki gnojowe wykonane będą do wysokości 1,5 m z

bloczków  betonowych  na  zaprawie  cementowej,  natomiast  dno  oraz  ściany  zostaną

zabezpieczone  dwuskładnikową  powłoką  izolacyjną  np.  FLEX.  Gnojowica  rurami  PCV

spuszczana będzie, po wyjęciu korków do podziemnego szczelnego, zamkniętego zbiornika

o  pojemności  20,0  m3 (lub  2  x  10  m3),  skąd  będzie  wypompowywana  do  beczkowozu

i wywożona na pole będące własnością Wnioskodawcy. 

Cykl chowu obejmować będzie odchowanie warchlaków o wadze ok. 30 kg do osiągnięcia

wagi  do  120  kg.  W  ciągu  roku  prowadzone  będą  3  pełne  cykle.  Po  każdorazowym
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zakończeniu  cyklu  chlewnia  zostaje  umyta  z  zastosowaniem  urządzenia

wysokociśnieniowego  a  następnie  zamgławiona  przy  użyciu  środków  odkażających

i pozostawiona do całkowitego odparowania środka.

Docelowa  maksymalna  obsada  wyniesie  1990  szt.  tuczników  –  1400  szt.  w  budynku

odbudowywanym oraz 590 szt. w budynku przebudowywanym. Zgodnie z Rozporządzeniem

Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie minimalnych wymagań i

sposobu  postępowania  przy  utrzymaniu  gatunków  zwierząt  gospodarskich,  dla  których

normy ochrony zostały określone w przepisach Unii Europejskiej z dnia 15 lutego 2010 r.

(Dz.U.2010.56.344) powierzchnia kojca w przypadku warchlaków i tuczników o masie ciała

powyżej  120  kg  powinna  wynosić  co  najmniej  1  m2.  W przedmiotowym  przypadku

powierzchnia  kojca  przeznaczona na jednego warchlaka lub tucznika spełnia  wymagania

przedmiotowego rozporządzenia i wynosi 1,002 m2.

Roczne zużycie  paszy po planowanej  rozbudowie  wyniesie  1552 Mg.  Natomiast  zużycie

paszy  na  1  cykl  poprodukcyjny  wynosić  będzie  517  Mg.  Pasza  dostarczana  będzie

od zewnętrznej firmy i dostosowana będzie do aktualnej wagi zwierząt i ich zapotrzebowania

żywieniowego. Magazynowanie paszy odbywać się będzie w 3 silosach o pojemności 20 Mg

każdy.  Pasza  zadawana  będzie  podajnikiem  w  sposób  automatyczny  do  automatów

paszowych serii TUBO DOUBLE. 

Zgodnie z zapisami Dokumentu Referencyjnego o Najlepszych Dostępnych Technikach dla

Intensywnego  Chowu  Drobiu  i  Świń  (dalej  BREF)  zużycie  wody  przez  tuczniki  o  wadze

powyżej 70 kg wynosi 4 – 10 dm3/dzień/szt. Dla celów raportu przyjęto maksymalne zużycie

wody przeznaczonej do pojenia zwierząt na poziomie 8 dm3/dzień/szt. Roczne zużycie wody

wyniesie 5 476,5 m3, natomiast zużycie wody na jeden cykl produkcyjny wyniesie 1825,5 m3.

Dodatkowo  woda wykorzystywana  będzie  na potrzeby czyszczenia  chlewni.  Czyszczenie

obiektu  będzie  następować  po  zakończeniu  każdego  z  cykli,  przez  7  dni.  Zastosowane

zostanie urządzenie  wysokociśnieniowe typu Karcher.  Roczne zużycie  wody na potrzeby

czyszczenia pomieszczeń wyniesie 34 m3. Woda pobierana będzie z wodociągu.

Gnojowica powstająca na terenie fermy tuczu trzody chlewnej w Siedlisku magazynowania

będzie  w  kanałach  oraz  zbiornikach  gnojowych  (80  szt.),  których  łączna  objętość

po rozbudowie  wynosić  będzie 3240,5 m3  .  Zbiorniki  i  kanały  wykonane są do wysokości

1,5 m,  i  zostaną  zabezpieczone  dwuskładnikową  powłoką  izolacyjną  FLEX.  Zgodnie

z zapisami BREF w ciągu miesiąca 1 tucznik wyprodukuje 0,13 m3 gnojowicy. Z uwagi na

powyższe  roczna  produkcja  gnojowicy  wyniesie  3104,4  m3.  Dodatkowo  ilość  gnojowicy
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powiększona zostanie przez ścieki powstałe podczas procesu czyszczenia obiektów w ilości

34 m3/rok. Produkcja gnojowicy w ciągu jednego cyklu produkcyjnego trwającego 4 miesiące

wyniesie  1035  m3.  Przedmiotowa  pojemność  magazynowa  kanałów  oraz  zbiorników

gnojowych pozwala na zgromadzenie co najmniej 4 – miesięcznej produkcji gnojowicy, co

jest zgodne z zapisami art. 25, ust. 1 ustawy o nawozach i nawożeniu z dnia 10 lipca 2007 r.

(Dz.U.2007.147.1033 ze zm.). Zgodnie z zapisami BREF BAT jest zaprojektowanie urządzeń

magazynujących nawóz od świń z wystarczającą pojemnością tak, aby mogły przechować

nawóz  aż  do  momentu  obróbki  lub  aplikacji  na  polu.  Jednocześnie  zapisy  §2,  ust.  4

Rozporządzenia  Ministra  Rolnictwa  i  Rozwoju  Wsi  w  sprawie  szczegółowego  sposobu

stosowania nawozów oraz prowadzenia szkoleń z zakresu ich stosowania z dnia 16 kwietnia

2008 r. (Dz.U.2014.393 j.t.) określają iż nawozy naturalne i organiczne, w postaci stałej lub

płynnej, stosuje się w okresie od dnia 1 marca do dnia 30 listopada, z wyjątkiem nawozów

stosowanych pod uprawy pod osłonami (szklarnie, inspekty, namioty foliowe). Oznacza to, iż

gnojowica nie może być stosowana na polach przez okres 3 miesięcy. Dodatkowo zgodnie z

art. 20, ust. 1, pkt. 1 ww. ustawy o nawozach i nawożeniu zabrania się stosowania nawozów

organicznych  na  glebach  zalanych  wodą,  przykrytych  śniegiem  oraz  zamarzniętych  do

głębokości  30  cm,  co  wydłuża  okres  3  miesięcy  do  ok.  4  miesięcy  (w  warunkach

klimatycznych, w których zlokalizowana jest ferma tuczu trzody chlewnej w Siedlisku). 

Tabela 4.3.1 Średnia ilość składników pokarmowych w gnojowicy [kg/m3]:

Nawóz/ Skład Sucha masa Azot N Fosfor P2O5 Potas K2O

Gnojowica trzody
chlewnej

50 3,5 1,6 2,3

(Źródło:http://kpodr.com.pl/roslinna/inne/nawozenie_organiczne.php)

Gnojowica zagospodarowywana będzie na 70 ha pól, uprawianych przez Wnioskodawcę.

Przyjmując, że 1 m3 gnojowicy zawiera 3,5 kg azotu, 3104,4 m3 będzie zawierać 10865 kg

azotu (rocznie). Zastosowana w okresie roku dawka nawozu naturalnego nie może zawierać

więcej  niż  170 kg azotu  na 1  ha użytków rolnych  (art.  17,  ust.  3  ustawy  o  nawozach  i

nawożeniu).  Dawka  azotu  na  jeden  hektar  przy  zakładanej  wielkości  jej  produkcji  oraz

zawartości  azotu  wyniesie  odpowiednio  155  kg.  Ponadto  przewiduje  się  możliwość

odsprzedaży gnojowicy do zagospodarowania przez inne podmioty.
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4.4  Przewidywane  rodzaje  i  ilości  zanieczyszczeń,  wynikające  z  funkcjonowania

planowanego przedsięwzięcia

W  związku  z  eksploatacją  planowanego  przedsięwzięcia  polegającego  na  rozbudowie

i przebudowie fermy tuczu trzody chlewnej  do docelowej  obsady 1990 szt.,  przewidzianej

do realizacji na działce nr 540/13, obręb Siedlisko przewiduje się :

a) emisję substancji do powietrza

Etap realizacji inwestycji

Na etapie realizacji wpływ planowanego przedsięwzięcia na powietrze atmosferyczne będzie

niewielki.  Emisja  zanieczyszczeń  do  powietrza  będzie  związana  przede  wszystkim

z transportem, poruszającymi się na placu budowy maszynami budowlanymi, samochodami

ciężarowymi  i  osobowymi.  Wpływ  tego  etapu  na  powietrze  atmosferyczne  będzie

ograniczony do niewielkiej strefy wokół inwestycji.

Etap eksploatacji inwestycji

Źródłami emisji do powietrza związanymi z funkcjonowaniem analizowanej instalacji są:

• ruch pojazdów po ciągach komunikacyjnych,

• emisja zanieczyszczeń gazowych oraz pyłowych z chlewni,

• emisja pyłów z przeładunku pasz – inwestor przewiduje zamienne stosowanie pasz

sypkich z paszami granulowanymi.

Etap likwidacji inwestycji

Emisja  zanieczyszczeń  do  powietrza  będzie  związana  przede  wszystkim  z  transportem,

poruszającymi się na placu budowy maszynami budowlanymi, samochodami ciężarowymi i

osobowymi, a także prowadzonymi pracami rozbiórkowymi. Wpływ tego etapu na powietrze

atmosferyczne będzie ograniczony do niewielkiej strefy wokół inwestycji.

b) emisję hałasu

Etap realizacji inwestycji

Na  etapie  budowy  planowanego  przedsięwzięcia  występować  będzie  oddziaływanie

akustyczne związane z prowadzeniem robót oraz pracą maszyn budowlanych. Uciążliwości

te będą jednak miały charakter krótkotrwały i będą ograniczone jedynie do pory dnia - 600 -

2200
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Etap eksploatacji inwestycji

Źródłami hałasu związanymi z funkcjonowaniem planowanej inwestycji są:

• budynek chlewni

• wentylacja mechaniczna,

• transport samochodowy (dostawa paszy, dostawa i odbiór tuczników),

• praca pompy oraz pojazdu przy załadunku paszy do silosów,

• przejazdy ciągnika wywożącego gnojowicę,

• praca pompy oraz ciągnika przy wypompowywaniu gnojowicy.

Etap likwidacji inwestycji

Na  etapie  likwidacji  planowanego  przedsięwzięcia  występować  będzie  oddziaływanie

akustyczne związane z prowadzeniem robót oraz pracą maszyn budowlanych. Uciążliwości

te będą jednak miały charakter krótkotrwały i będą ograniczone jedynie do pory dnia.

c) emisję odpadów

Etap realizacji inwestycji

Na etapie realizacji  planowanego przedsięwzięcia wytwarzane będą odpady w większości

zaklasyfikowane,  zgodnie  z  Rozporządzeniem  Ministra  Środowiska  w  sprawie  katalogu

odpadów  z  dnia  27  września  2001  r.  do  grupy  17  tj. odpady  z budowy,  remontów

i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (włączając glebę i ziemię

z terenów zanieczyszczonych).

Etap eksploatacji inwestycji

W  wyniku  prowadzonej  działalności  fermy powstawać  będą  odpady,  do  których  należą

głównie:

• uszkodzone elementy kojców z tworzyw sztucznych i metali,

• opakowania po preparacie dezynfekcyjnym,

• uszkodzone elementy poideł oraz automatów paszowych,

•  zużyte źródła światła

Etap likwidacji inwestycji

Likwidacja  planowanego  przedsięwzięcia  wiąże  się  z  rozbiórką  obiektów.  W  związku  z

rozbiórką obiektów przewiduje się wytwarzanie odpadów zaklasyfikowanych w większości w

grupie  17  tj. odpady  z budowy,  remontów  i demontażu  obiektów  budowlanych  oraz

infrastruktury drogowej (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych) -  zgodnie
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z Rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie katalogu odpadów z dnia 27 września

2001r.

d) wpływ na środowisko gruntowe i wody podziemne

Etap realizacji inwestycji

Z uwagi na zakres prowadzonych prac nie przewiduje się wpływu na środowisko gruntowo-

wodne  w  związku  z  realizacją  planowanego  przedsięwzięcia.  W  celu  zabezpieczenia

środowiska  gruntowo-wodnego  przed  ewentualnym  zanieczyszczeniem  plac  budowy

zostanie wyposażony w sorbent.

Etap eksploatacji inwestycji

Na  etapie  eksploatacji  fermy,  oddziaływanie  na  środowisko  gruntowo-wodne  związane

będzie z:

• odprowadzeniem  wód  opadowych  i  roztopowych  z  dachów  oraz  terenów

utwardzonych

Etap likwidacji inwestycji

Likwidacja planowanego przedsięwzięcia nie będzie miała wpływu na środowisko gruntowo-

wodne.  W  celu  zabezpieczenia  środowiska  gruntowo-wodnego  przed  ewentualnym

zanieczyszczeniem teren rozbiórki zostanie wyposażony w sorbent.
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5.  PORÓWNANIE  PROPONOWANEJ  TECHNOLOGII  Z  TECHNOLOGIĄ  SPEŁNIAJĄCĄ

WYMAGANIA,  O  KTÓRYCH  MOWA W ART.  143  USTAWY  Z  DNIA 27  KWIETNIA 2001  R.  -

PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA

W zakresie odniesienia się do art. 143 ustawy Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia

2001 r. (Dz.U.2013.1232 j.t. ze zm.) technologia powinna spełniać wymagania, przy których

określaniu uwzględnia się w szczególności:

a) stosowanie  substancji  o  małym  potencjale  zagrożeń  –  realizacja  planowanego

przedsięwzięcia  nie  będzie  wiązała  się  z  wykorzystaniem  substancji  o  dużym

potencjale zagrożeń,

b) efektywne  wytwarzanie  oraz  wykorzystanie  energii  –  w  ramach  eksploatacji

planowanego przedsięwzięcia przewiduje się efektywne wykorzystanie energii, w tym

energii elektrycznej z uwagi na jej istotny wpływ na koszty hodowli tuczników,

c) zapewnienie racjonalnego zużycia wody i innych surowców oraz materiałów i paliw –

praca instalacji będzie tak zoptymalizowana aby zużycie wody było na jak najniższym

poziomie. Woda będzie wykorzystywana głównie do pojenia zwierząt oraz obiektów

inwentarskich.  Zużycie  materiałów  oraz  paliw  również  będzie  ograniczane  do

minimum.

d) stosowanie technologii bezodpadowych i małoodpadowych oraz możliwość odzysku

powstających  odpadów  –  głównym  odpadem  wytwarzanym  w  związku  z

funkcjonowaniem instalacji będą uszkodzone elementy kojców oraz opakowania po

środkach  dezynfekcyjnych.  Ilości  wytwarzanych  odpadów  uwarunkowane  są

koniecznością  zachowania  reżimu  sanitarnego  oraz  wynikają  z  ilości  sytuacji

awaryjnych.

e) rodzaj,  zasięg  oraz  wielkość  emisji  –  w  fazie  eksploatacji  planowanego

przedsięwzięcia możliwe największe oddziaływanie będzie związane z emisją hałasu

i emisją do powietrza. Z przeprowadzonych analiz oraz obliczeń wynika, iż realizacja

planowanego  przedsięwzięcia  w  proponowanym  zakresie  nie  wpłynie  na  klimat

akustyczny oraz jakość powietrza atmosferycznego.

f) wykorzystywanie  porównywalnych  procesów  i  metod,  które  zostały  skutecznie

zastosowane  w  skali  przemysłowej  –  proponowana  technologia  chowu  świń  na

pełnym ruszcie jest stosowana z powodzeniem w krajach Unii Europejskiej jak i w

Polsce.  Taki  system  utrzymywania  świń  uwzględnia  zasady  dobrostanu  zwierząt,

ochrony  środowiska,  jakości  i  bezpieczeństwa  żywności  oraz  efektywność

ekonomiczną.
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g) postęp naukowo-techniczny – zastosowanie technologie będą uwzględniały postęp

naukowo  –  techniczny.  Planowana  inwestycja  bazuje  na  najlepszych  dostępnych

technikach (BAT) w oparciu o  „Dokument Referencyjny o Najlepszych Dostępnych

Technikach dla Intensywnego Chowu Drobiu i Świń”.
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6.  OPIS  ELEMENTÓW  PRZYRODNICZYCH  ŚRODOWISKA  OBJĘTYCH  ZAKRESEM

PRZEWIDYWANEGO  ODDZIAŁYWANIA  PLANOWANEGO  PRZEDSIĘWZIĘCIA

NA ŚRODOWISKO, W TYM ELEMENTÓW ŚRODOWISKA OBJĘTYCH OCHRONĄ

6.1 Elementy przyrodnicze środowiska

Przedmiotowe przedsięwzięcie realizowane będzie na terenie zagospodarowanym w chwili

obecnej przez Wnioskodawcę.  Na terenie przedsięwzięcia brak jest roślinności o wysokich

walorach  przyrodniczych.  W związku  z  planowaną  inwestycją,  nie  przewiduje  się  żadnej

kolizji przedsięwzięcia z istniejącą roślinnością i negatywnego oddziaływania na środowisko

przyrodnicze.  Na przedmiotowym terenie nie stwierdza się występowania gatunków roślin

oraz zwierząt objętych ochroną.

6.2 Elementy przyrodnicze objęte ochroną

Na podstawie pisma Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 03

czerwca 2014 r. o sygnaturze WOP.403.156.2014.AZZ1 (załącznik 2) stwierdza się, iż teren,

na  którym  realizowane  będzie  przedmiotowe  przedsięwzięcie  zlokalizowany  jest  poza

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

Najbliżej położonymi obszarami prawnie chronionymi są: 

 Obszar Chronionego Krajobrazu „Puszcza nad Drawą” – w odległości ok. 3,8 km,

 obszar chronionego krajobrazu Dolina Noteci – w odległości ok. 7,8 km,

 obszar mający znaczenie dla Wspólnoty Dolina Noteci PLH300004 – w odległości

ok. 7,8 km,

 obszar  specjalnej  ochrony  ptaków  Nadnoteckie  Łęgi  PLB300003  –  w  odległości

ok. 7,8 km

Puszcza  nad  Drawą –  obszar  chronionego  krajobrazu  o  powierzchni  29  210  ha.

Położenie administracyjne to fragment gmin: Tuczno, Człopa i Wałcz z powiatu wałeckiego

województwa  zachodniopomorskiego  oraz  fragmenty  gmin:  Krzyż,  Wieleń,  Trzcianka  z

powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego województwa wielkopolskiego. Obszar ten przylega od

wschodu do granic  Drawieńskiego Parku Narodowego,  cała otulina  Parku zawiera  się  w

granicach obszaru. Krajobraz obszaru tworzą rynny polodowcowe, dziś wypełnione głównie

wodami jezior i rzek. Na obszarze tym dominują lasy sosnowe. Dąbrowy liczące obecnie  

150 lat, porastają kilkaset hektarów w pobliżu Drawy. Rośnie tu bardzo rzadko występujące

w Polsce drzewo, objęte ścisłą ochroną gatunkową – jarząb brekinia. Na terenie obszaru
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występują również lasy grądowe i bukowe. W lasach gnieżdżą się cenne gatunki ptaków:

bieliki,  rybołowy,  orliki  krzykliwe,  kanie  i  puchacze,  a  nad  jeziorami  –  gągoły  i  tracze

nurogęsi.  Na  terenach  bagiennych  można  spotkać  sowę  błotną.  Na  terenie  obszaru

chronionego  krajobrazu  znajdują  się  też  rezerwaty  przyrody,  m.in.:  Mszary  Tuczyńskie,

Leśne Źródła, Stary Załom. Zadaniem obiektu jest zachowanie walorów krajobrazu i przyrody

południowej  części  Puszczy  Drawskiej.  Nadzór  nad  obszarem  sprawuje  Wojewódzki

Konserwator Przyrody w Szczecinie.

Dolina Noteci – obszar chronionego krajobrazu o powierzchni  powierzchni 72.020 ha,

położony na terenie  Pradoliny Toruńsko – Eberswaldzkiej.  Dominujące w  krajobrazie są 

tu  łąki  oraz  pola  z  enklawami  zakrzewień  i  zadrzewień,  rzadziej  lasy  i  jeziora.  Okolice

Goraja, Pianówki,  Góry oraz Ślesina porastają buczyny i dąbrowy,  w tym m. in.  dąbrowy

ciepłolubnej. Teren, poprzecinany kanałami i rowami odwadniającymi, pełen jest starorzeczy.

Szczególne  znaczenie  mają  Nadnoteckie  Łęgi  w  dolnym  biegu  rzeki.  To  w  większości

torfowiska niskie i zalewowe łąki - łęgi. Region ten jest ważną ostoją  ptaków wodno-błotnych

– m.in. bąków, bocianów białych, błotniaków łąkowych, żurawi, ptaków siewkowatych, remiz,

podróżniczków. 

Dolina  Noteci  PLH300004 -  obszar  obejmuje  fragment  doliny  Noteci  między

miejscowością Wieleń a Bydgoszczą.  Obszar jest  w dużej  części  zajęty przez torfowiska

niskie, z fragmentami zalewowych łąk i trzcinowisk, z enklawami zakrzewień i zadrzewień.

Na  zboczach  doliny  znajdują  się  płaty  muraw  kserotermicznych.  W  okolicach  Goraja,

Pianówki i Góry oraz Ślesina występują kompleksy buczyn i dąbrów, w tym m. in. siedlisk

przyrodniczych:  ciepłolubnej  dąbrowy  i  mieszanych  lasów zboczowych.  Teren  przecinają

kanały  i  rowy  odwadniające.  Liczne  są  starorzecza  i  wypełnione  wodą  doły  potorfowe.

Miejscami występują rozległe płaty łęgów. Łąki są intensywnie użytkowane.

Nadnoteckie Łęgi PLB300003 – obejmują część doliny Noteci między miejscowością

Wieleń  a  ujściem  Gwdy.  Pokrywają  ją  łąki  zalewowe,  torfowiska  niskie,  pośród  których

występują kanały i rowy odwadniające, niegdysiejsze koryta rzeczne oraz wypełnione wodą

doły  potorfowe.  Część  terenu  jest  porośnięta  krzewami  i  drzewami.  Łąki  są  intensywnie

użytkowane.
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Rys.2. Mapa poglądowa elementów przyrodniczych objętych ochroną w okolicy planowanego

przedsięwzięcia.

Źródło: maps.geoportal.gov.pl

6.3 Ogólne warunki fizyczno – geograficzne

Teren przeznaczony pod planowaną inwestycję zgodnie z podziałem fizycznogeograficznym

wg  Kondrackiego  położony  jest  w  prowincji  Niż  Środkowoeuropejski  (31),  podprownicji

Pojezierza Południowobałtyckie (314-316), makroregionie Pojezierze Południowopomorskie

(314.6-7), mezoregionie Pojezierze Wałeckie (314.62).

Pojezierze  Wałeckie  (314.64)  rozciąga się na obszarze około  1860 km2,  między Równią

Drawską na zachodzie, Pojezierzem Drawskim na północy, Równiną Wałecką i Doliną Gwdy

na wschodzie oraz pradoliną Noteci (wschodnią częścią Kotliny Gorzowskiej) na południu.

Jest to wysoczyzna z kilku pasmami moren czołowych podfazy krajeńskiej na południowym

przedpolu  moren  fazy  pomorskiej.  Wzgórza  przekraczają  wysokość  150  m,  a  w  kilku

miejscach nawet 200 m, jak góra Racza (211 m) na północ od Mirosława i góra Dąbrowa

(207 m) na zachód od Piły.  W środkowej  części Pojezierza Wałeckiego występują liczne

jeziora, z których największe są: Betyń (8,8 km2, głębokość 41m) na zachód od Wałcza oraz

Raduń, inaczej Debrzno (ok. 2 km2, głębokość 25 m). Rzeki płyną odśrodkowo w kierunkach

otaczających  doliny  –  Noteci,  Gwdy  i  Drawy.  Południową  część  Pojezierza  Wałeckiego

zajmuje  znaczny  obszar  leśny.  Dużą  część  użytków  stanowią  łąki  i  pastwiska,  toteż

znaczącą rolę odgrywa hodowla bydła. Głównym ośrodkiem miejskim jest Wałcz, położony

na północnym-wschodzie. W południowej części Pojezierza Wałeckiego położone jest miasto

Trzcianka.
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Rys.3. Mapa poglądowa podziału fizycznogeograficznego dla planowanego przedsięwzięcia,

Pojezierza i pradoliny wielkopolskie.

Źródło: J. Kondracki „Geografia regionalna Polski”, Warszawa 1998

6.4 Warunki klimatyczne

Obszar ten wg A. Woś zalicza się do regionu środkowowielkopolskiego. Klimat ma charakter

przejściowy  pomiędzy  chłodnym  i  dość  wilgotnym  regionem  Pojezierza  Pomorskiego,

a cieplejszym i suchszym Pojezierza Wielkopolskiego.

Opady kształtują się na poziomie 610 mm.  Najwyższe opady występują w czerwcu i lipcu,

a najniższe  w  lutym  i  marcu.  Najchłodniejszym  miesiącem  jest  styczeń  -  4°C,  zaś

najcieplejszym lipiec ze średnią temperaturą 18°C. 

6.5 Warunki geologiczne i hydrogeologiczne

Budowa  geologiczna w miejscu planowanego przedsięwzięcia  reprezentowana jest  przez

utwory czwartorzędowe plejstocenu.  Teren objęty był  tu Zlodowaceniem Północnopolskim

w wyniku którego wytworzone zostały gliny zwałowe o miąższości ok. 25 metrów.
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Rys. 4. Planowane przedsięwzięcie na tle mapy geologicznej

Źródło: Szczegółowa Mapa Geologiczna Polski 1:50 000, arkusz 352 - Siedlisko

Planowana  inwestycja  jest  ulokowana  na  jednostce  hydrologicznej 2
Q
cTrI

.  Stanowi  ją

mioceński poziom wodonośny występujący na głębokości od 50 do 100 m i miąższości od

8,0 do 31,0 m, średnio 20,0 m. Współczynnik filtracji warstw wodonośnych wynosi średnio

6,5  m/24h,  a  przewodność  200  m2/24h.  Moduł  zasobów odnawialnych  i  dyspozycyjnych

wynosi 64 m3/24h-km2. Wydajność potencjalna studni waha się w przedziale od 30,0 do  

50,0 m3/h. Poziom izolowany jest nakładem gliny morenowej,  iłu i mułku o miąższości od

56,0 do 78,0 m. Jest to obszar o wysokiej odporności poziomu, stąd przypisano mu niski

stopień zagrożenia.

Podrzędny  poziom  czwartorzędowy  obejmuje  międzyglinowe  fluwioglacjalne  utwory

piaszczyste. Zalega on na głębokości od 10,0 do 50,0 m i charakteryzuje się miąższością od

kilku do powyżej 30,0 m.
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Rys. 5. Planowane przedsięwzięcie na tle mapy hydrogeologicznej

Źródło: Mapa Hydrogeologiczna Polski, arkusz 352 – Siedlisko

Najbliższe  ujęcie  wód  podziemnych,  zgodnie  z  pismem  Starostwa  Powiatowego  w

Czarnkowie,  znak  OS.6341.49.2014.MF  z  dnia  18.06.2014  r.  (kopia  pisma  załącznik  3)

zlokalizowane jest  w obrębie miejscowości  Siedlisko w odległości  ok.  1,9 km w kierunku

północnym.  Na  podstawie  Objaśnień  do  Mapy Hydrogeologicznej  Polski  stwierdza  się  iż

woda  w przedmiotowej  studni  pobierana  jest  z  utworów czwartorzędowych  z  głębokości

42 m. Na przedmiotowym terenie główny poziom wodonośny występuje na głębokości 50 –

100 m.
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Planowane przedsięwzięcie leży w obrębie trzecirzędowego Subzbiornika Złotów – Piła –

Strzelce  Krajeńskie  (nr  127)  o  powierzchni  3876  km2  i  zatwierdzonych  zasobach

dyspozycyjnych 186 tys. m3. Zbiornik ten cechuje się wysokim stopniem odporności.

Rys. 6. Planowane przedsięwzięcie na tle mapy Głównych Zbiorników Wód Podziemnych

Źródło: Objaśnienia do mapy hydrogeologicznej Polski w skali 1: 50 000, Arkusz SIEDLISKO (0352)

Teren przeznaczony pod realizację planowanego przedsięwzięcia położony jest na terenie

JCWPd nr  36 o  powierzchni  5037  km2.  Stan  ilościowy  wód  został  określony  jako  dobry

natomiast stan chemiczny wód jako zły.  Wg oceny ryzyka,  JCWPd nr 36 jest zagrożony.

Część ta znajduje się w wykazie wód przeznaczonych do poboru wody w celu zaopatrzenia

ludności w wodę przeznaczoną do picia.
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Rys. 7. Planowane przedsięwzięcie na tle JCWPd

Źródło: http://www.psh.gov.pl/plik/id,4819,v,artykul_3746.pdf

Zgodnie z zapisami Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (Uchwała

Rady Ministrów z dnia 22 lutego 2011 r., M.P.2011.40.451) wyróżnia się następujące główne

cele środowiskowe dla wód podziemnych:

• zapobieganie  dopływowi  lub  ograniczenia  dopływu  zanieczyszczeń  do  wód

podziemnych,

• zapobieganie  pogarszaniu  się  stanu  wszystkich  części  wód  podziemnych  (z

zastrzeżeniami wymienionymi w RDW),

• zapewnienie równowagi pomiędzy poborem a zasilaniem wód podziemnych,

• wdrożenie  działań  niezbędnych  dla  odwrócenia  znaczącego  i  utrzymującego  się

rosnącego  trendu  stężenia  każdego  zanieczyszczenia  powstałego  w  skutek

działalności człowieka.

Realizacja planowanego przedsięwzięcia z uwagi na jego rodzaj, zastosowaną technologię,

lokalizację oraz postępowanie z substancjami mogącymi zanieczyścić środowisko gruntowo-

wdone  nie  spowoduje  nieosiągnięcia  ww.  celów  środowiskowych.  Nie  przewiduje  się

dopływu  zanieczyszczeń  do  wód  podziemnych  –  gnojowica  powstająca  w  związku  z

eksploatacją planowanego przedsięwzięcia będzie magazynowana w szczelnych kanałach
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oraz  zbiornikach  gnojowych  zlokalizowanych  wewnątrz  obiektu.  Odpady  niebezpieczne

magazynowane będą w wydzielonym pomieszczeniu wewnątrz budynku C.

6.6 Wody powierzchniowe

Do cieku  zlokalizowanego  najbliżej  planowanego  przedsięwzięcia  należy  rzeka  Bukówka

oraz rzeka Rudnica. 

Rys. 8 Lokalizacja planowanego przedsięwzięcia na tle wód powierzchniowych

Źródło: http://www.kzgw.gov.pl/pl/Rastrowa-Mapa-Podzialu-Hydrograficznego-Polski.html

Pomiary  stanu  czystości  Bukówki  prowadzone  były  w  punkcie  pomiarowo-kontrolnym

Bukówka - Herburtowo (gm. Wieleń). W 2011 r. na podstawie wyników WIOŚ w Poznaniu

stwierdza się:

• klasę elementów biologicznych – II (stan dobry),

• klasę elementów fizykochemicznych – II (stan dobry),

• klasę elementów hydrologicznych – I (stan bardzo dobry).

Teren przeznaczony pod realizację planowanego przedsięwzięcia położony jest na terenie

JCWP Bukówka do Dzierzążnej  PLRW600018188788. Stanowi ona potok nizinny żwirowy.

Jej stan ocena się jako dobry a ocenę ryzyka jako niezagrożoną.
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Rys. 9. Planowane przedsięwzięcie na tle JCWP

Źródło: http://www.rzgw.poznan.pl/jcwp/mapy/303.pdf

Zgodnie z zapisami Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (Uchwała

Rady Ministrów z dnia 22 lutego 2011 r., M.P.2011.40.451) wyróżnia się następujące główne

cele środowiskowe dla wód powierzchniowych:

• utrzymania bardzo dobrego stanu/potencjału JCWP.

• osiągnięcia dobrego stanu ekologicznego dla naturalnych części wód,

• osiągnięcia  dobrego  potencjału  ekologicznego  dla  silnie  zmienionych  i sztucznych

części wód.

Realizacja planowanego przedsięwzięcia z uwagi na jego rodzaj, zastosowaną technologię,

lokalizację oraz postępowanie z substancjami mogącymi zanieczyścić środowisko gruntowo-

wodne  nie  spowoduje  nieosiągnięcia  ww.  celów  środowiskowych.  Nie  przewiduje  się

wprowadzania ścieków do wód powierzchniowych.
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Planowana  inwestycja  nie  znajduje  się  na  obszarach  wodno-błotnych  oraz  innych

obszarach  o  płytkim  zaleganiu  wód  podziemnych.  Najbliższe  tereny  podmokłe

zlokalizowane są w odległości ok. 150 m w kierunku północno-wschodnim.

Na  podstawie  zapisów  Rozporządzenia  Dyrektora  Regionalnego  Zarządu  Gospodarki

Wodnej  w  Poznaniu  w  sprawie  określenia  w  regionie  wodnym  Warty  w  granicach

województwa  wielkopolskiego  wód  wrażliwych  na  zanieczyszczenie  związkami  azotu  ze

źródeł rolniczych oraz obszarów szczególnie narażonych, z których odpływ azotu ze źródeł

rolniczych do tych wód należy ograniczać z dnia 12 lipca 2012 r.  stwierdza się iż  teren

przeznaczony pod planowane przedsięwzięcie oraz użytki rolne, na których Inwestor będzie

stosował  gnojowicę,  nie  leżą  w  obrębie  jednolitych  części  wód  powierzchniowych,  które

zostały  zaliczone  do  wód  wrażliwych  na  zanieczyszczenie  związkami  azotu  ze  źródeł

rolniczych oraz nie leży na obszarze szczególnie narażonym (OSN), z którego odpływ azotu

ze źródeł rolniczych do wód powierzchniowych należy ograniczać.
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7.  OPIS  ISTNIEJĄCYCH  W  SĄSIEDZTWIE  LUB  W  BEZPOŚREDNIM  ZASIĘGU

ODDZIAŁYWANIA PLANOWANEGO  PRZEDSIĘWZIĘCIA ZABYTKÓW CHRONIONYCH

NA ZABYTKÓW CHRONIONYCH

Na podstawie pisma Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków Delegatura w Pile znak  

Pi-WA.5152.959.2.2014 z dnia 10 czerwca 2014 r. (kopia pisma – załącznik 4) stwierdza się,

iż w pobliżu terenu przewidzianego pod realizację planowanego przedsięwzięcia występuje

ujęty w ewidencji Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytów Zespół Dworsko-

Parkowo-Folwarczny.  W  ramach  realizacji  przedmiotowej  inwestycji  nie  przewiduje  się

ingerencji w zabudowę wchodzącą w skład przedmiotowego Zespołu.

Z  uwagi  na powyższe  nie  przewiduje  się  negatywnego  wpływu  przedmiotowej  inwestycji

na zabytki  chronione  na podstawie  ustawy  o  ochronie  zabytków i  opiece  nad zabytkami

(Dz.U.2003.162.1568).
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8.  OPIS  PRZEWIDZIANYCH  SKUTKÓW  DLA  ŚRODOWISKA  W  PRZYPADKU

NIEPODEJMOWANIA PRZEDSIĘWZIĘCIA

Wariant  polegający  na  niepodejmowaniu  przedsięwzięcia  przewiduje  odstąpienie  od

przeprowadzenia  przez  Wnioskodawcę  prac  polegających  na  rozbudowie  i  przebudowie

fermy tuczu trzody chlewnej  do docelowej  obsady 1990 szt.  tuczników,  przewidzianej  do

realizacji  na  działce  nr  540/13,  obręb  Siedlisko Dla  Inwestora  wiąże  się  to  z  brakiem

możliwości prowadzenia planowanej działalności, rozwojem gospodarstwa oraz osiągnięcia

wymiernych zysków finansowych. 

W chwili obecnej teren przeznaczony pod planowane przedsięwzięcie jest użytkowany przez

Inwestora. W jednym budynku prowadzony jest chów trzody chlewnej – tuczników. Obszar,

na którym planowana jest inwestycja nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania

przestrzennego.  Niepodejmowanie  przedsięwzięcia  będzie  wiązało  się  z  pozostawieniem

aktualnego zagospodarowania terenu.

Środowisko  lokalizacji  inwestycji  cechuje  się  przeciętnymi  i  nie  podlegającymi  ochronie

walorami  naturalnymi,  a  przedsięwzięcie  planowane  jest  na  obszarze  gdzie  aktualnie

prowadzona  jest  produkcja  rolnicza,  obok  istniejących  obiektów  inwentarskich.  Są  to

optymalne warunki dla lokalizacji inwestycji związanych z chowem zwierząt.

Z uwagi na powyższe wykluczono wariant polegający na niepodejmowaniu przedsięwzięcia

z rozważań.

ECER Technika Sp. z o.o. 
ul. Marcelińska 92/94

60-324 Poznań
strona 35 z 89



Rozbudowa i przebudowa fermy tuczu trzody chlewnej do docelowej obsady 1990 szt. tuczników, przewidziana do realizacji
na działce nr 540/13, obręb Siedlisko

9. OPIS ANALIZOWANYCH WARIANTÓW

9.1 Wariant proponowany przez wnioskodawcę

W wariancie tym przewiduje się realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie  i

przebudowie  fermy  tuczu  trzody  chlewnej  do  docelowej  obsady  1990  szt.  tuczników,

przewidzianej do realizacji  na działce nr 540/13, obręb Siedlisko. Ferma będzie miejscem

chowu świń metodą bezściółkową, na pełnym ruszcie, począwszy od warchlaków o masie

ok. 20 - 30 kg do tuczników o masie ok. 120 kg. Docelowa obsada wynosić będzie 1900 szt.,

co  stanowi  278,6  DJP.  Chów  trzody  chlewnej  w  systemie  bezściółkowym  na  pełnych

rusztach jest nieco bardziej ekonomiczny od systemu ściółkowego ze względu na możliwość

zwiększenia obsady,  brak nakładów finansowych  związanych z zakupem słomy.  Ponadto

jest to technologia pozwalająca na prowadzenie chowu przy mniejszych nakładach pracy.

Dodatkowo chów na pełnych rusztach stwarza bardziej higieniczne warunki dla trzymanych

zwierząt ze względu na szybkie usuwanie moczu i odchodów stałych oraz brak procesów

fermentowania ściółki.

9.2 Racjonalny wariant alternatywny

Innym  wariantem  technologicznym  dla  projektowanego  przedsięwzięcia  jest  budowa  i

rozbudowa  obiektów  inwentarskich  z  zastosowaniem  podłogowego  systemu  chowu

z utrzymaniem  na  głębokiej  ściółce.  Jest  to  wariant  mniej  ekonomiczny  i  bardziej

pracochłonny.  Wybierając  metodę  ściółkową  należy  wziąć  pod  uwagę  takie  czynniki  jak

konieczność  budowy  płyty  obornikowej,  konieczność  stosowania  środków  technicznych

usprawniających  wymianę  ściółki,  dostępność  wysokiej  jakości  słomy  i  możliwość  jej

magazynowania. Usuwanie obornika z pomieszczeń chowu trzody na głębokiej ściółce jest

trudne  do  zmechanizowania,  a  ściółka  fermentując  powoduje  wzrost  emisji  amoniaku,

siarkowodoru i odorów do atmosfery. 

Z uwagi na powyższe wyklucza się ten wariant z rozważań.

9.3 Wariant najkorzystniejszy dla środowiska

Wariantem  najkorzystniejszym  dla  środowiska  jest  wariant  wybrany  przez  inwestora,

polegający na realizacji przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie i przebudowie fermy

tuczu trzody chlewnej do docelowej obsady 1990 szt. tuczników, przewidzianej do realizacji

na  działce  nr  540/13,  obręb  Siedlisko.  zgodnie  z  przyjętymi  założeniami  technicznymi

gwarantującymi ograniczenie negatywnego oddziaływania na środowisko.
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10.  OKREŚLENIE  PRZEWIDYWANEGO  ODDZIAŁYWANIA  NA  ŚRODOWISKO

ANALIZOWANYCH  WARIANTÓW,  W TYM RÓWNIEŻ W PRZYPADKU  WYSTĄPIENIA

POWAŻNEJ AWARII PRZEMYSŁOWEJ, A TAKŻE MOŻLIWEGO TRANSGRANICZNEGO

ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

10.1 Wystąpienie poważnej awarii przemysłowej

Planowane przedsięwzięcie  nie zostało zaliczone do zakładów o zwiększonym lub dużym

ryzyku wystąpienia poważnych awarii przemysłowych (Ministra Gospodarki z dnia 9 kwietnia

2002 r. w sprawie rodzajów i ilości substancji niebezpiecznych, których znajdowanie się w

zakładzie  decyduje  o  zaliczeniu  go  do  zakładów o  zwiększonym  ryzyku  albo  zakładu  o

dużym ryzyku wystąpienia poważnych awarii przemysłowych – Dz.U.2013.1479).

10.2 Możliwe transgraniczne oddziaływanie na środowisko

Z  uwagi  na  oddalenie  od  granic  państwa,  oraz  zasięg  oddziaływania  planowanego

przedsięwzięcia  nie  stwierdza  się  możliwości  transgranicznego  oddziaływania  na

środowisko. Planowana inwestycja znajduje się ok. 135 km od granic Polski.
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11.UZASADNIENIE  PROPONOWANEGO  PRZEZ  WNIOSKODAWCĘ  WARIANTU,  ZE

WSKAZANIEM JEGO ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

Przy ocenienie oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko dokonano

łącznej oceny oddziaływania przedmiotowej rozbudowy i przebudowy w docelowym

systemie chowu trzody chlewnej.

11.1 Oddziaływanie na ludzi, rośliny, zwierzęta, grzyby i siedliska przyrodnicze

Planowane  przedsięwzięcie  położone  jest  na  terenie,  na  którym  jest  już  prowadzona

działalność  gospodarcza  –  chów  trzody  chlewnej.  Najbliższa  zabudowa  mieszkaniowa

zlokalizowana  jest  w  odległości  ok.  50  m  w  kierunku  południowo  –  zachodnim  od

planowanego  przedsięwzięcia.  W związku  z  realizacją  planowanego  przedsięwzięcia  nie

przewiduje się przekroczenia dopuszczalnych poziomów substancji w powietrzu na granicy

terenu, do którego inwestor posiada tytuł prawny oraz dopuszczalnych poziomów hałasu na

granicy  terenów  chronionych  akustycznie. Działka  przeznaczona  pod  inwestycję

zlokalizowana jest w odległości  ok. 3,8 km od Obszaru Chronionego Krajobrazu Puszcza

nad  Drawą. Przedmiotowe  tereny  zlokalizowane  są  poza  zasięgiem  oddziaływania

planowanego  przedsięwzięcia.  Ponadto  nie  stwierdzono  występowania  na  niniejszym

obszarze  pomników  przyrody.  Nie  stwierdza  się  możliwości  negatywnego  oddziaływania

planowanego przedsięwzięcia na środowisko przyrodnicze.

11.2 Gospodarka odpadami

11.2.1 Etap budowy

W  związku  z  planowaną  rozbudową  i  i  przebudową  fermy  tuczu  trzody  chlewnej  do

docelowej  obsady  1990  szt.  tuczników,  przewidzianą  do  realizacji  na  działce  nr  540/13,

obręb  Siedlisko będą  powstawać  różnego  rodzaju  odpady. Zgodnie  z  Rozporządzeniem

Ministra  Środowiska  w  sprawie  katalogu  odpadów  z  dnia  27  września  2001  r.

(Dz.U.2001.112.1206) odpady te w większości zaklasyfikowane będą do grupy 17, tj. odpady

z  budowy,  remontów  i  demontażu  obiektów  budowlanych  oraz  infrastruktury  drogowej

(włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych). Poniżej przedstawiono szacunkowe

ilości odpadów jakie powstaną podczas realizacji inwestycji:
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Tabela. 11.2.1 Rodzaje, ilości oraz sposób magazynowania i zagospodarowania odpadów

powstających na etapie realizacji planowanego przedsięwzięcia

L.p.
Kod

odpadu
Rodzaj odpadu

Masa
odpadu

[Mg]

Sposób
magazynowania

Sposób
zagospodarowania

1. 15 01 01
Opakowania z papieru

i tektury
0,100

worki typu big-
bag w

wyznaczonym
miejscu

magazynowania
odpadów

R12

2. 15 02 02*

Sorbenty, materiały
filtracyjne (w tym filtry

olejowe nie ujęte w
innych grupach),

tkaniny do wycierania
(np. szmaty, ścierki) i

ubrania ochronne
zanieczyszczone

substancjami
niebezpiecznymi (np.

PCB) 

0,020

w szczelnym
pojemniku/beczc
e na utwardzonej

powierzchni w
miejscu

magazynowania
odpadów

3. 17 01 07 

Zmieszane odpady z
betonu, gruzu

ceglanego,
odpadowych
materiałów

ceramicznych i
elementów

wyposażenia inne niż
wymienione w 17 01

06

200,000 w kontenerach
lub luzem w

wyznaczonym
miejscu

magazynowania
odpadów

4. 17 04 05 Żelazo i stal 0,500

5. 17 05 04

Gleba i ziemia, w tym
kamenie, inne niż

wymienione w 17 05
03

100,000

Zgodnie  z  zapisami  ustawy  o  odpadach  wytwórcą  odpadów  powstających  w  trakcie

prowadzenia  prac  budowlanych  jest  podmiot  świadczący  usługi  w tym zakresie.  Odpady

wytwarzane  na  etapie  realizacji  inwestycji  przekazywane  będą  podmiotom posiadającym

stosowne zezwolenia na zbieranie lub przetwarzanie odpadów.

11.2.2 Etap eksploatacji

W  związku  z  realizacją  planowanego  przedsięwzięcia  polegającego  na  rozbudowie

i przebudowie  fermy  tuczu  trzody  chlewnej  do  docelowej  obsady  1990  szt.  tuczników,

przewidzianej do realizacji na działce nr 540/13, obręb Siedlisko przewiduje się wytwarzanie

następujących rodzajów i ilości odpadów, przedstawionych w poniższej tabeli.
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Tabela. 11.2.2 Rodzaje, ilości oraz sposób magazynowania i zagospodarowania odpadów

powstających na etapie eksploatacji planowanego przedsięwzięcia

L.p.
Kod

odpadu
Rodzaj odpadu

Masa
odpadu
[Mg/rok]

Sposób
magazynowania

Sposób
zagospodarowania

1. 02 01 04

Odpady tworzyw
sztucznych (z
wyłączeniem
opakowań) 

1,0

w wydzielonym
miejscu

magazynowania
odpadów w

budynku socjalno-
biurowo-

mieszkalnym

R12

2. 02 01 10 Odpady metalowe 2,0

3. 15 01 10*

Opakowania
zawierające

pozostałości substancji
niebezpiecznych lub

nimi zanieczyszczone
(np. środkami ochrony

roślin I i II klasy
toksyczności - bardzo
toksyczne i toksyczne)

0,100

w szczelny,
zamykany
pojemnik

ustawiony w
miejscu

magazynowania
odpadów w

budynku socjalno-
biurowo-

mieszkalnym

R1, R12 

4. 15 01 11*

Opakowania z metali
zawierające

niebezpieczne
porowate elementy

wzmocnienia
konstrukcyjnego (np.
azbest), włącznie z

pustymi pojemnikami
ciśnieniowymi 

0,02

5. 16 02 13*

Zużyte urządzenia
zawierające

niebezpieczne
elementy (1) inne niż

wymienione w 16 02 09
do 16 02 12 

0,03 R12

6. 18 02 01

Narzędzia chirurgiczne
i zabiegowe oraz ich

resztki (z wyłączeniem
18 02 02)

0,010
D10

7. 18 02 08
Leki inne niż

wymienione w 18 02 07
0,030

Odpady  odbierane  będą  przez  podmioty  posiadające  stosowne  zezwolenie  na

gospodarowanie odpadami. 

Zgodnie  z  zapisami  art.  2,  pkt.  10  ustawy  o  odpadach  z  dnia  14  grudnia  2012  r.

(Dz.U.2013.21 ze zm.) zapisów ww. ustawy nie stosuje się do zwłok zwierząt, które poniosły

śmierć w inny sposób niż przez ubój, w tym zwierząt uśmierconych w celu wyeliminowania

chorób  epizootycznych,  i  które  są unieszkodliwiane  zgodnie  z  rozporządzeniem (WE)  nr

1069/2009.  Średnia ilość upadków na terenie fermy wynosić  będzie ok 1,5 – 2%. Padłe
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sztuki magazynowane będą w szczelnym, zamykanym pojemniku i będą odbierane przez

podmioty  świadczące  usługi  utylizacyjne  padłych  zwierząt.  Postępowanie  z  odchodami

zwierzęcymi będzie zgodne z zapisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady

(WE)  nr  1069/2009  określającego  przepisy  sanitarne  dotyczące  produktów  ubocznych

pochodzenia  zwierzęcego,  nieprzeznaczonych  do  spożycia  przez  ludzi,  i  uchylające

rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 (rozporządzenie o produktach ubocznych pochodzenia

zwierzęcego)  z dnia 21 października  2009 r.  (Dz.U.UE.L.2009.300.1),  tj.  będą stosowane

w glebie bez uprzedniego przetworzenia. Gnojowica magazynowana będzie w kanałach oraz

zbiornikach  gnojowych  zlokalizowanych  wewnątrz  obiektów  gospodarskich.  Gnojowica

stosowana  będzie  jako  nawóz  na  polach  użytkowanych  przez  Wnioskodawcę  lub

odsprzedawana do zagospodarowania przez inne podmioty.

11.2.3 Etap likwidacji przedsięwzięcia

Likwidacja  planowanego  przedsięwzięcia  w  przyszłości  może  się  wiązać  z  całkowitą

rozbiórką obiektów. W związku z rozbiórką obiektów przewiduje się wytwarzanie odpadów

zaklasyfikowanych w większości w grupie 17 tj. odpady z budowy,  remontów i demontażu

obiektów  budowlanych  oraz  infrastruktury  drogowej  (włączając  glebę  i  ziemię  z terenów

zanieczyszczonych) -  zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie katalogu

odpadów  z dnia  27  września  2001  r.  (Dz.U.2001.112.1206).  Zakłada  się  wytwarzanie

następujących rodzajów i szacunkowych ilości odpadów.

Tabela. 11.2.3 Rodzaje, ilości oraz sposób magazynowania i zagospodarowania odpadów

powstających na etapie likwidacji planowanego przedsięwzięcia

L.p.
Kod

odpadu
Rodzaj odpadu

Masa
odpadu

[Mg]

Sposób
magazynowania

Sposób
zagospodarowania

1. 15 02 02*

Sorbenty, materiały
filtracyjne (w tym filtry

olejowe nie ujęte w
innych grupach),

tkaniny do wycierania
(np. szmaty, ścierki) i

ubrania ochronne
zanieczyszczone

substancjami
niebezpiecznymi (np.

PCB) 

0,050

w szczelnym
pojemniku/beczce

na utwardzonej
powierzchni w

miejscu
magazynowania

odpadów

R12

2. 17 01 07 Zmieszane odpady z
betonu, gruzu

ceglanego,
odpadowych
materiałów

ceramicznych i
elementów

wyposażenia inne niż

300,000 w kontenerach lub
luzem w

wyznaczonym
miejscu

magazynowania
odpadów
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L.p.
Kod

odpadu
Rodzaj odpadu

Masa
odpadu

[Mg]

Sposób
magazynowania

Sposób
zagospodarowania

wymienione w 17 01 06
3. 17 04 05 Żelazo i stal 150,0

4. 17 05 04
Gleba i ziemia, w tym

kamenie, inne niż
wymienione w 17 05 03

10,000

Zgodnie  z  zapisami  ustawy  o  odpadach  wytwórcą  odpadów  powstających  w  trakcie

prowadzenia  prac  budowlanych  jest  podmiot  świadczący  usługi  w tym zakresie.  Odpady

przekazywane  będą  podmiotom  posiadającym  stosowne  zezwolenia  w  zakresie

gospodarowania odpadami.

11.3 Gospodarka wodno – ściekowa

11.3.1 Zużycie wody

Zapotrzebowanie na wodę kształtowane jest przez:

 potrzeby technologiczne: 

- wykorzystanie wody na potrzeby pojenia zwierząt (zasilanie poideł),

-  utrzymanie  właściwych  warunków  sanitarnych  w  budynkach  inwentarskich

(mycie),

 zaspokojenie potrzeb socjalno-bytowych: 

- potrzeby pracowników.

Woda na potrzeby zakładu pobierana będzie z zewnętrznej sieci wodociągowej.

Ilość wody planowana do poboru w skali roku wynosi 5 521,3 m3, z tego:

Potrzeby technologiczne – 5     476,5   m  3

Wykorzystanie wody na potrzeby pojenia zwierząt gospodarstwa:

Ilość sztuk: 1990 tuczników (masa końcowa do 120 kg)

Zużycie wody: 4 - 10 l/szt./dzień (przyjęto 8 l/szt./dzień)

(Źródło:  BREF,  Tabela  3.13.  Wymagane ilości  wody dla tuczników i  loch (l/szt./dzień),  z

uwzględnieniem wieku i etapu produkcji.)

1990 szt. x 8 l/szt./dzień x 344 dni = 5 476,5 m3

Wykorzystanie wody na potrzeby mycia obiektów inwentarskich

Do mycia wykorzystywane będzie myjka wysokociśnieniowa typu Karcher.

Zużycie wody: myjka wysokociśnieniowa typu Kärcher o wydajności ok. 860 l/h = 0,86m3/h

Czas mycia w ciągu roku: 1 cykl – 15 h; 3 cykle x 15h = 45 h
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0,75 m3/h x 45 h = 34 m3

Po każdorazowym zakończeniu cyklu chlewnia zostaje umyta z zastosowaniem urządzenia

wysokociśnieniowego  a  następnie zamgławiona  przy  użyciu  środków  odkażających

i pozostawiona do całkowitego odparowania środka.

Potrzeby socjalo-bytowe – 10,8  m  3

Potrzeby pracowników

Liczba pracowników: 2 osoby,

Zużycie wody: 0,45 m3/miesiąc,

(Źródło:  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  14  stycznia  2002 r.  w  sprawie

określenia przeciętnych norm zużycia wody (Dz.U.2002.8.70).

2 osoby x 0,45 m3/miesiąc x 12 miesięcy = 10,8 m3

11.3.2 Ścieki bytowe

Ścieki  socjalno-bytowe w ilości  10,8 m3 w skali  roku odprowadzane będą do szczelnego

zbiornika bezodpływowego, skąd będą wywożone przez uprawniony podmiot do najbliższej

oczyszczalni ścieków.

11.3.3 Ścieki przemysłowe

W związku z planowanym funkcjonowaniem Fermy Tuczu Trzody Chlewnej w m. Siedlisko,

dz. ew. 540/13, nie będą wytwarzane ścieki przemysłowe. 

Zgodnie z zapisami art. 9, ust. 1, pkt. 14, ppkt. b) ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001

r. (Dz.U.2012.145 j.t. ze zm.) gnojowica przeznaczona do rolniczego wykorzystania nie jest

traktowa jako ścieki.

W skali roku, w związku z eksploatacją fermy powstanie 3138,4 m3 gnojowicy. Gnojowica

wytwarzana  będzie  w  związku  z  procesami  metabolicznymi  chowanych  świń  oraz

z procesów czyszczenia pomieszczeń, w następujących ilościach:

– 3104,4 m3/r z procesów metabolicznych świń (patrz punkt 4.3),

– 34,0 m3/r z procesów czyszczenia pomieszczeń.

Gnojowica magazynowania będzie w kanałach oraz zbiornikach gnojowych (80 szt.), których

łączna objętość po rozbudowie i przebudowie wynosić będzie 3240,5 m3  . Zbiorniki i kanały

wykonane  będą do wysokości  1,5 m,  i  zostaną zabezpieczone  dwuskładnikową powłoką

izolacyjną np. FLEX.

Gnojowica  wykorzystywana  będzie  do  zastosowania  na  polach  uprawianych  przez

Wnioskodawcę  lub  odsprzedawana do zagospodarowania  przez  inne  podmioty.  Inwestor

gospodaruje na areale 70 ha.
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11.3.4 Wody opadowe lub roztopowe

Ilość wód opadowych odprowadzanych obliczono na podstawie wzoru:

Q = F x q x φ 

F – powierzchnia zlewni w ha

q – max natężenie deszczu miarodajnego  q = 130 dm3/s x ha, wg formuły Błaszczyka dla

opadów A<800 mm, P=20% i czasie trwania deszczu t = 20 min.

φ – sumaryczny ważony współczynnik spływu powierzchniowego

Dla bilansu odprowadzanych ścieków deszczowych przyjęto całkowitą powierzchnię terenu

odwadnianego związanego z planowaną działalnością firmy.

Powierzchnia zlewni dla przedsięwzięcia wynosi łącznie F = 0,7037 ha.

Tabela 11.3.1 Bilans powierzchni:

Lp. Rodzaj powierzchni
Wielkość powierzchni

odwadnianej F [ha]
Współczynnik

spływu Ψ

1 Dachy 0,263 0,95

2 Drogi, place utwardzone 0,100 0,80

3 Tereny zielone 0,341 0,15

Sumaryczny ważony współczynnik spływu wyliczono ze wzoru:

φ = (Ψ1 x F1) + … + (Ψ3 x F3) / ∑ F

φ = (0,95 x 0,263) + (0,80 x 0,100) + (0,15 x 0,341) / 0,7037

φ = 0,54

Maksymalny sekundowy odpływ wód opadowych z terenu zlewni:

Qs = F x q x φ 

Qs = 0,7037 x 130 x 0,54

Qs = 49,4 dm3/s

Roczna ilość wód opadowych:

Qr = φ x F x H

gdzie: H – średni roczny opad z wielolecia dla przedmiotowego obszaru przyjęto – 610 mm,

Qr = 0,54 x 0,7037 x 0,610

Qr = 2318,0 m3/rok
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Na  terenie  fermy  trzody  chlewnej  brak  kanalizacji  deszczowej  -  wody  opadowe

odprowadzane będą w sposób niezorganizowany do gruntu.

11.4 Oddziaływanie na jakość powietrza atmosferycznego

11.4.1 Emisja do powietrza – etap budowy

Podczas prowadzonych prac budowlanych związanych z przebudową i budową budynków

fermy trzody chlewnej – z przystosowaniem dla 1990 tuczników -   emisja zanieczyszczeń

będzie miała charakter niezorganizowany. Źródłem emisji będą głównie silniki poruszających

się pojazdów i maszyn budowlanych wykonujących prace budowlane oraz transportujących

niezbędne materiały.  Zasięg oddziaływania  tych emisji,  ze względu na krótkotrwały  okres

prowadzenia prac i niewielką intensywność, ma charakter lokalny. Emisje te przemieszczają

się w czasie kolejnych godzin prac, a następnie znikają po ich zakończeniu. Nie przewiduje

się,  by  emisja  ta  powodowała  trwałe  zmiany  stanu  aerosanitarnego  terenu  poza

wyznaczonym placem budowy.

11.4.2 Emisja do powietrza – etap eksploatacji

W chwili obecnej na działce nr 540/13, obręb Siedlisko ( gmina Trzcianka ) prowadzony jest

chów trzody  chlewnej  w  istniejącym  obiekcie   o  powierzchni  665  m2.  Po  rozbudowie  w

budynku  tym  przewiduje  się  chów  590  szt.  tuczników.  Przewiduje  się  również  budowę

nowego budynku inwentarskiego przeznaczonego dla  1400szt. tuczników. 

W związku z planowaną rozbudową budynku fermy trzody chlewnej – z przystosowaniem dla

1990 tuczników - emisja zanieczyszczeń będzie występować w związku z :

• odorami z budynku chlewni ( amoniak, siarkowodór ),

• ruchem pojazdów po ciągach komunikacyjnych – wewnętrznych oraz dojazdowych,

• z operacji zasypywania silosów na paszę 

Dotychczas użytkowany budynek hodowlany ( również po przebudowie ) oraz projektowany

nowy budynek hodowlany nie są ogrzewane, nie przewiduje się zatem emisji zanieczyszczeń

z energetycznego spalania paliw dla potrzeb budynku inwentarskiego. 

11.4.2.1 Wyznaczenie wielkości emisji z obiektów fermy

Chów  trzody chlewnej jest źródłem emisji do atmosfery  substancji, które mogą powodować

pojawianie się uciążliwości zapachowej. W pomieszczeniach gospodarskich i w powietrzu  w

otoczeniu  ferm  występują  liczne  odoranty  będące  typowymi  produktami biodegradacji

biomasy:  siarkowodór,  amoniak,  tiole,  sulfidy i  aminy alifatyczne,  heterocykliczne  związki
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organiczne zawierające siarkę i azot, alkohole alifatyczne i fenole, ketony, aldehydy, kwasy

alifatyczne,  estry.  Źródłem  emisji  odorantów  są   bezpośrednio  zwierzęta,   jak   również

zbiorniki na gnojówkę i gnojowicę.

Uciążliwość  zapachową  określa  się  podając  stężenie   mieszaniny   zanieczyszczeń   w

jednostkach  zapachowych  w  metrze sześciennym lub określając emisję w jednostkach

zapachowych na jednostkę czasu np. na sekundę. 

Pojęcie  jednostki  zapachowej,  dość powszechnie  wykorzystywane  przy  określaniu emisji,

jest  mało  przydatne   podczas   ocen   imisji   (  czyli  poziomu  stężenia  w  powietrzu

atmosferycznym ) odorów.  Nie  mogą  tu  być stosowane wartości jednostki zapachowej

uśredniane w okresach 1 godzinnych, 24 godzinnych i rocznych, ponieważ w prawodawstwie

polskim nie istnieją odpowiednie normy dotyczące odorów. Dodatkowo, związek wielkości

imisji  ze stopniem zapachowej  uciążliwości  nie  jest  bezpośredni.  Wrażenie komfortu lub

dyskomfortu  zależy  przede  wszystkim  od częstości  pojawiania  się  zapachu ale również

intensywności  wrażenia  (związanej   z   krotnością   przekroczenia   progu wyczuwalności)

i hedonicznej  jakość zapachu  (ocena  w  kategoriach przyjemny –  nieprzyjemny).

Wydaje się, że najbardziej  bezpośrednią  miarą  imisji substancji zapachowo uciążliwych są

opinie osób, narażonych bezpośrednio na ten rodzaj uciążliwości. 

W obecnej sytuacji prawnej określane są jedynie dopuszczalne wielkości stężenia ( wartości

odniesienia lub poziom substancji )  danego, konkretnego zanieczyszczenia. Tak więc, jak

na razie, nie ma możliwości obiektywnej  ( obliczeniowej  ) oceny uciążliwości zapachowej

instalacji.

Poziomy emisji z budynków trzody chlewnej są bardzo trudne do oszacowania, ze względu

na dużą zmienność zależną  od takich czynnik jak m. in.  system utrzymywania zwierząt,

skład paszy  i  jej  struktura,  technika  żywienia,  pobór  wody,  warunki  klimatyczne  oraz

poziom techniczny wyposażenia budynków. 

Zakresy   emisji   amoniaku   jest  z   różnych   systemów  utrzymania   świń.  Podane   w

Dokumencie Referencyjnym  o  Najlepszych  Dostępnych  Technikach  dla  Intensywnego

Chowu  i  świń zakresy emisji amoniaku są następujące ( emisja siarkowodoru nie określana

w tym dokumencie ):
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Tabela 11.4.1. Zakres emisji z systemów utrzymania świń 

Kategoria System chowu NH3

  Tuczniki (>30 kg) 

Całkowite ruszty  1,35 – 3,0 kg/miejsce/rok

Częściowe ruszty 0,9 – 2,4 kg/miejsce/rok

Pełna podłoga 2,1 - 4  kg/miejsce/rok

Wg. Dokumentu BREF, emisja azotu ze zbiorników na płynne odchody zwierzęce jest niska,

ze względu na fizyczne cechu gnojowicy.  Na gnojowicy  świńskiej  nie tworzy się kożuch,

ponieważ większość suchej masy z nawozu kieruje się bliżej dna zbiornika na gnojowicę. 

Początkowo  amoniak ulatnia  się  z  wierzchniej  warstwy  gnojowicy,  lecz  później  zubożała

powierzchnia  gnojowicy  blokuje  parowanie.  Stosunkowo  mało  azotu  jest  emitowane  i

niektóre  źródła  donoszą  o  odparowywaniu  około  5-15  %  (średnio  10  %)  z  głębszych

poziomów. Niskie parowanie jest prawdopodobnie powodowane obojętnym odczynem pH.

Zgodnie z art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca o nawozach i nawożeniu, który wszedł w życie

z dniem 1 stycznia 2011 r., gnojówkę i gnojowicę przechowuje się wyłącznie w szczelnych,

zamkniętych  zbiornikach  o  pojemności  umożliwiającej  gromadzenie  co  najmniej  4-

miesięcznej  produkcji  tych  nawozów.  Dokumentu  BREF  ocenia,  że  magazynowanie

płynnych  odchodów  zwierzęcych  w  zbiornikach  zamkniętych  zdecydowanie  ogranicza

uciążliwość zapachową w rejonie ich lokalizacji. 

W niniejszym opracowaniu przyjęto najwyższy możliwy wskaźnik emisji amoniaku z chowu

trzody chlewnej ( odpowiadający tucznikom o masie ponad 30kg ) na rusztach stałych dla

całego  cyklu  tuczu.  Można  więc  założyć,  że  uwzględniono  tym  samym niewielką  emisję

amoniaku z magazynowania gnojowicy. 

W wyniku  badań  emisji  siarkowodoru  z  fermy  o  obsadzie  około  100  tysięcy  sztuk  świń

( KOŚMIDER J.,  MAZUR-CHRZANOWSKA B.,  WYSZYŃSKI B. – Odory.  Wyd. Naukowe

PWN, Warszawa 2002. ) wyznaczono wskaźniki emisji siarkowodoru charakterystyczne dla

sezonu letniego i zimowego ( odpowiednio: 7,6 kg/h i 1,9 kg/h ),  obejmujące łączną emisję

siarkowodoru  bezpośrednio  od  zwierząt  oraz  z  magazynowania  gnojowicy  w  systemie

całkowitego zarusztowania.

Wobec powyższego wskaźniki  emisji  siarkowodoru z chlewni w  przeliczeniu na 1 sztukę

wynoszą:

lato -  0,076 g/h/sztuka

zima -  0,019 g/h/sztuka

wiosna-jesień - 0,048 g/h/sztuka ( jako wartość średnia )
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A)   Emisja z budynków inwentarskich.

Do obliczeń   emisji   zanieczyszczeń   do atmosfery  z   terenu przedmiotowego zespołu

inwentarskiego przyjęto następujące założenia:

• obsada : 1990 sztuk w jednym cyklu produkcyjnym

• ilość cykli w roku : 3 ( 1 - lato, 1 - zima, 1 - wiosna/jesień ) 

• długość cyklu : 114 dni ( 2736 godzin )

• długość przerwy między cyklami ( 7 – 8 dnia )

• wskaźnik  emisji  amoniaku w wysokości 3,0 kg/miejsce/rok 

• wskaźnik  emisji   siarkowodoru  w  wysokości  :  lato  -  0,076  g/h/sztuka,   zima  -

0,019 g/h/sztuka,

• wiosna jesień - 0,048 g/h/sztuka

• wydajność pojedynczego wentylatora – 16150 m3/h

W przebudowanym budynku chlewni ( obsada 590 sztuk tuczników ) zainstalowanych będzie

6  wentylatorów  dachowych   o  wydajności   16150  Nm3/h  każdy.  Emisja  zanieczyszczeń

odbywać  się  będzie  poprzez  otwarte  emitory  o  wysokości  0,5m  większej  niż  wysokość

budynku ( czyli 6,0m + 0,5m = 6,5m ) i średnicy wylotu 0,85m. Każdy z wentylatorów posiada

własny emitor. 

W nowobudowanym  budynku  chlewni  (  obsada  1400 sztuk  tuczników )  zainstalowanych

będzie  13  wentylatorów  dachowych   o  wydajności   16150  Nm3/h  każdy.  Emisja

zanieczyszczeń odbywać się będzie poprzez otwarte emitory o wysokości 0,5m większej niż

wysokość  budynku  (  czyli  6,0m  +  0,5m  =  6,5m  )  i  średnicy  wylotu  0,85m.  Każdy

z wentylatorów posiada własny emitor. 

Wentylacja budynków inwentarskich

Jednym   z   podstawowych   parametrów   poprawnego   chowu   jest   zapewnienie

odpowiedniej  wymiany powietrza  w budynkach  inwentarskich,  która zapewni  dotrzymanie

optymalnych parametrów klimatu wewnątrz  obiektów (temperatury,  wilgotności,  niskiego

stężenia  zanieczyszczeń).  Sugerowana  wymiana  powietrza  w  budynkach  inwentarskich

trzody chlewnej powinna wynosić:
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Tabela 11.4.2 Sugerowana wymiana powietrza w budynkach inwentarskich

Źródło emisji
Wymiana powietrza [m3/h/sztuka]

zima lato

tuczniki 15 80

W ciągu roku w budynkach inwentarskich prowadzone są trzy cykle produkcyjne trwające po

114 dni każdy, tj.2736 h/cykl. Przyjęto, iż jeden cykl prowadzony jest w okresie zimowym,

jeden letnim, oraz jeden w okresie wiosna/jesień. 

Dla  sprawdzenie  dotrzymania  sugerowanej  wielkości  wymiany  powietrza  w  budynkach

inwentarskich przeprowadzono następujące obliczenia :

Zapotrzebowanie na powietrza w okresie letnim :

1990 sztuk x 80 m3/h/sztuka  = 159200 m3/h

Wymagana minimalna wydajność pojedynczego wentylatora :

159200 m3/h / 19 wentylatorów  = 8379 m3/h  

Przewidziane do zabudowy wentylatory posiadają wydajność ( 16150m3/h ), czyli większą od

wymaganej  (8378   m3/h  ),  a  więc  sugerowana  krotność  wymiany  powietrza  zostanie

utrzymana.

Zakłada się, że w okresie letnim pracuje 19 wentylatorów ( 6 w przebudowanym budynku +

13  w  nowo  powstałym  budynku  ),  w  okresie  wiosna-jesień  11  wentylatorów  (  4  w

przebudowanym  budynku   +  7   w  nowo  powstałym  budynku  ),  w  okresie  zimowym  6

wentylatorów ( 2 w przebudowanym budynku  + 4  w nowo powstałym budynku ).

Emisja z budynku inwentarskiego:

Amoniak :

Emisja roczna w każdym z okresów z budynków inwentarskich

Eokres (NH3)   = 1990 miejsc x 3,0 kgNH3/miejsce/rok x 2736/8760 h  =  1864,603 kg/okres

Emisja z pojedynczego emitora w okresie lata wynosi :

Eokres(NH3)    = 1864,603 kg NH3/rok / 19 wentylatorów = 98,137 kgNH3/okres
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Emax(NH3)      =   98,137 kg NH3/rok / 2736 godzin/rok = 0,03659 kgNH3/h

Emisja z pojedynczego emitora w okresie wiosna-jesień wynosi :

Eokres(NH3)    = 1864,603 kg NH3/rok / 11 wentylatorów = 169,509 kgNH3/okres

Emax(NH3)      =   169,509 kg NH3/rok / 2736 godzin/rok = 0,0620 kgNH3/h

Emisja z pojedynczego emitora w okresie zimy wynosi :

Eokres(NH3)    = 1864,603 kg NH3/rok / 6 wentylatorów = 310,767 kgNH3/okres

Emax(NH3)      =   310,767 kg NH3/rok / 2736 godzin/rok = 0,1136 kgNH3/h

Siarkowodór :

Emisja w okresie letnim z budynków inwentarskich

Eokres(H2S)  =  1990 sztuk x 0,076 g/h/sztuka  x  2736h  = 413,793 kg H2S/okres

Emisja w okresie wiosna-jesień z budynków inwentarskich

Eokres(H2S)  =  1990 sztuk x 0,048 g/h/sztuka  x  2736h  = 261,343kg H2S/okres

Emisja w okresie zimowym z budynków inwentarskich

Eokres(H2S)  =  1990 sztuk x 0,019 g/h/sztuka  x  2736h  = 103,448 kg H2S/okres

Emisja z pojedynczego emitora w okresie letnim wynosi :

Elato(H2S)    = 413,793 kg H2S/rok / 19 wentylatorów = 21,7786 kgH2S/lato

Emax(H2S)   =   21,7786 kgH2S/lato / 2736 godzin/lato = 0,0080 kgH2S/h

Emisja z pojedynczego emitora w okresie wiosna-jesień wynosi :

Elato(H2S)    = 261,3427 kg H2S/rok / 11 wentylatorów = 23,758 kgH2S/w-j

Emax(H2S)   =    23,758 kgH2S/lato / 2736 godzin/lato = 0,0086 kgH2S/h

Emisja z pojedynczego emitora w okresie zimowym wynosi :

Elato(H2S)    = 103,4482 kg H2S/rok / 6 wentylatorów = 17,2414 kgH2S/zima

Emax(H2S)   =  17,2414 kgH2S/lato / 2736 godzin/lato = 0,0063 kgH2S/h

Łączna roczna emisja z budynków inwentarskich wyniesie:

- amoniak –  1864,603  + 1864,603  + 1864,603   =   5593,809 kg/rok

- siarkowodór –    413,793  +   261,343  +   103,448   =     778,584 kg/rok
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B)   Emisja z magazynowania paszy w silosach.

W obszarze przedmiotowego zespołu inwentarskiego pasza magazynowana jest w trzech

nadpoziomowych  silosach  o  łącznej  pojemności   60  Mg (  3  x  20Mg ).  Przy  założonym

zużyciu paszy na jedną sztukę trzody w wysokości  260 kg w jednym cyklu hodowlanym,

roczne zapotrzebowanie na paszę wynosi :

3 cykle x 1990 sztuk/cykl x 260 kg/szt = 1552,2 Mg

Ładowność pojedynczego paszowozu wynosi maksymalnie 20 Mg, co oznacza konieczność

wykonania 78 ( 1552,2 Mg / 20 Mg =  77,61 ) operacji  załadunku silosów aby zapewnić

pożywienie dla tuczników w ciągu całego roku. Tak więc operacja załadunku pojedynczego

silosu będzie się odbywała w częstotliwością trzy razy na dwa tygodnie.

W przypadku uzupełniania zapasów magazynowych paszy,  które odbywa się transportem

pneumatycznym  z  paszowozu  do  zbiorników  magazynowych  (silosów),  można  mówić  o

"zorganizowanym"  wprowadzaniu  pyłu  do  powietrza  -  emisja  ma  miejsce  z  zaworów

odpowietrzających silosy. 

Pasza  dostarczana  jest  paszowozem  przystosowanym  do  pneumatycznego  rozładunku.

Wielkość  strumienia  sprężonego  powietrza  potrzebnego  do  przetransportowania  paszy  z

paszowozu  do zbiornika  wynosi  ok.  400 m3/h.  Powietrze  z  silosów w czasie  rozładunku

odprowadzane jest do atmosfery zaworami odpowietrzającymi. Zawory nie są zaopatrzone w

urządzenia ochrony powietrza – stosowane są jedynie worki z tkaniny jutowej. Przyjmuje się

( na podstawie podobnych rozwiązań technicznych ), że stężenie pyłu na wylocie z worka

filtracyjnego nie przekracza 500 mg/m3. Szybkość opróżniania paszowozu wynosi 50 m3/h, tj.

40 Mg/h. Zakłada się, że cała ilość powietrza „transportującego” paszę wypchnięta zostanie

na zewnątrz poprzez zawory silosu. 

Zmagazynowanie 20 Mg paszy w silosie wymagać będzie pracy układu pneumatycznego

transportu przez czas:

h = 20 Mg / 40 Mg/h = 0,5 h = 30,0 minut

Emisja pyłu z pojedynczej operacji ładowania silosu wynosi :

E = 400 m3/h x 500 mg/m3 = 200 000 mg
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ale ponieważ operacja trwa 30,0 minut ( czyli mniej niż 1 h ), to emisja godzinowa wynosi :

200 000 mg / 1,0 h =  0,20 kg/h.

Ze względów technicznych nie ma możliwości jednoczesnego załadunku paszy do dwóch

silosów. Tak więc emisje chwilowe z silosów w trakcie załadunku paszy nie nakładają się na

siebie. 

Emisja roczna  z operacji załadunku paszy do silosów wyniesie:

E  =  200  000mg /  załadunek   x  78  załadunków =   15  600  000  mg =  15,60  kg/rok   =

0,0156 Mg/rok

Mając na uwadze jednakową pojemność wszystkich silosów emisja roczna, z pojedynczego

silosa  wynosić będzie :

E rok (1 silos) =  15,6 kg/rok /  3 silosy  =  5,20 kg/rok/silos

Do dalszych celów obliczeniowych zakłada się, że udział pyłu PM10 w pyle całkowitym z

operacji załadunku silosów wynosi 90%, a pyłu PM2,5 – 80 %.

C)  Ruch pojazdów po terenie zakładu

W ciągu roku po terenie Zakładu poruszać się będą pojazdy ciężarowe dostarczające paszę,

warchlaki oraz odbierające tuczniki po zakończeniu tuczu oraz pojazdy wywożące gnojowicę.

Sytuacja największego nasilenia ruchu pojazdów będzie miała miejsce, gdy zbiegną się w

czasie następujące strumienie pojazdów :

• trasa T1 – przejazd pojazdów dowożących warchlaki oraz odbierających tuczniki

maksymalnie 1 pojazd w ciągu godziny, 3 pojazdy w ciągu doby

• trasa T2 -  przejazd  pojazdu  dostarczającego  paszę  maksymalnie  1  pojazd  w

ciągu godziny, 1 pojazd w ciągu doby

• trasa T3 – przejazd ciągnika wywożącego gnojowicę z nowobudowanej chlewni  

maksymalnie 1 pojazd w ciągu godziny, 7 pojazdów ciągu doby

• trasa T4 – przejazd ciągnika wywożącego gnojowicę z odbudowywanej chlewni  

maksymalnie 1 pojazd w ciągu godziny, 3 pojazdy w ciągu doby

Dla wyznaczenie wielkości emisji  z poszczególnych pojazdów posłużono się wskaźnikami

emisji przygotowanymi przez prof. Chłopka.

Do celów obliczeniowych założono, że udział pyłu PM10 w pyle całkowitym wynosi 90%, a

udział pyłu PM2,5 w pyle całkowitym wynosi 80 %.
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 Tabela 11.4.3 Wskaźniki emisji z pojazdów

Zanieczyszczenie CO C6H0 HC alif. HC arom. NO2 Pył SO2

Grupa pojazdów [ km/h ] [ g/km ] [ g/km ] [ g/km ] [ g/km ] [ g/km ] [ g/km ] [ g/km ]

samochody ciężarowe 20 3,7667 0,0560 2,0745 0,6225 8,8860 0,7171 0,6898

sprzęt ciężki (traktor) --- 3,7667 0,0560 2,0745 0,6225 8,8860 0,7171 0,6898

Emisja maksymalna oraz roczna z pojazdów poruszających się po terenie zakładu wynosi

odpowiednio :

 Tabela 11.4.4 Wielkość emisji zanieczyszczeń z pojazdów

Trasa T1 Trasa T2 Trasa T3 Trasa T4

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

Pył całk. 0,000108 0,0000077  0,000049 0,0000035  0,000047 0,000030 0,000039 0,0000105

Pył PM 10 0,000097 0,0000069  0,000044 0,0000032  0,000042 0,000027 0,000035 0,0000095

Pył PM 2,5 0,000086 0,0000062  0,000039 0,0000028  0,000038 0,000024 0,000031 0,0000084

 SO2 0,000103 0,0000075  0,000047 0,0000034  0,000046 0,000029 0,000037 0,0000101

 NO2 0,001333 0,000096  0,000604 0,000044  0,000586 0,000370 0,00048 0,0001300

CO 0,000565 0,000041  0,000256 0,0000184  0,000249 0,000157 0,000203 0,0000550

 C6H6 0,000008 0,0000006  0,000004 0,0000003  0,000004 0,000002 0,000003 0,0000008

HC alif. 0,000311 0,0000224  0,000141 0,0000102  0,000137 0,000086 0,000112 0,0000303

HC arom. 0,000093 0,0000067  0,000042 0,000003  0,000041 0,000026 0,000034 0,0000091

Załącznik 5 zawiera obliczenia wielkości emisji zanieczyszczeń z pojazdów.

11.4.2.2 Emisja roczna

Wielkość emisji rocznej poszczególnych zanieczyszczeń przedstawia się następująco :

 Tabela 11.4.5 Roczna wielkość emisji z całości instalacji

Nazwa zanieczyszczenia
Emisja roczna

Mg
pył ogółem 0,0156517
dwutlenek siarki 0,0000500
tlenek węgla 0,0002714
amoniak 0,5938082
benzen 0,0000037
siarkowodór 0,7756560
węglowodory alifatyczne 0,0001489
węglowodory aromatyczne 0,0000448
dwutlenek azotu  0,0006400 
pył PM2,5  0,0094014 
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 Tabela 11.4.6 Roczna wielkość emisji z budynku inwentarskiego

Nazwa zanieczyszczenia
Emisja roczna

Mg
 amoniak 5,5938082
 siarkowodór 0,7756560

  Tabela 11.4.7 Roczna wielkość emisji z magazynowania
Nazwa zanieczyszczenia Emisja roczna

Mg
 pył ogółem 0,0156000
 pył PM10 0,0140400
 pył PM 2,5 0,0124800

 Tabela 11.4.8 Roczna wielkość emisji z transportu

Nazwa zanieczyszczenia Emisja roczna
Mg

 pył całk. 0,0000517
 pył PM 10 0,0000466
 pył PM 2,5 0,0000414
 dwutlenek siarki 0,0000500
 dwutlenek azotu 0,0006400
 tlenek węgla 0,0002714
 benzen 0,0000037
 węglowodory alifatyczne 0,0001489
 węglowodory aromatyczne 0,0000448

11.4.2.3 Wskaźniki emisji w odniesieniu do produkcji 

Uwzględniając  łączną  emisję  z  budynków  inwentarskich  ustalono  następujące  wskaźniki

emisji na jednostkę produkcji. 

W ciągu jednego roku prowadzony będzie chów tuczników w trzech rzutach po 1990 sztuk w

każdym rzucie. W przeliczeniu na DJP jest to :

1990 sztuk x 0,14 = 278,6 DJP

 Tabela 11.4.9 Wskaźniki emisji na jednostkę produkcji

Zanieczyszczenie Wskaźnik emisji kg/DJP

amoniak   5,5938082 Mg  /  278,6 DJP  =  20,078
siarkowodór 0,7756560 Mg  /  278,6 DJP  =  2,784
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11.4.2.4  Informacja  o  przewidywanym  oddziaływaniu  wprowadzanych  do

powietrza pyłów i gazów emisji na środowisko

Ocenę  oddziaływania  instalacji  i  procesów  w  niej  prowadzonych  na  jakość  powietrza

atmosferycznego  przeprowadzono  w  oparciu  o  metodyki  referencyjne  wskazane  w

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

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

11.4.2.4.1 Określenie aerodynamicznej szorstkości terenu

Biorąc pod uwagę zagospodarowanie terenów sąsiadujących z terenem inwestycji, zgodnie z

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

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

znajdującymi  się  tam  referencyjnymi  metodykami  modelowania  poziomów  substancji  w

powietrzu,  dla  przedmiotowego  terenu  przyjmuje  się  współczynnik  wynoszący  0,082  m

wynikający z następujących składowych :

• pola uprawne          – 0,035m x 90% terenu  = 0,0315 m

• zabudowania           – 0,500m x 10% terenu = 0,0500 m

                                                                                     -------------------------------------------

                                                                                    RAZEM               0,0815 m

11.4.2.4.2 Aktualny stan jakości powietrza

Stan jakości powietrza określono na podstawie pisma WIOŚ WM.7016.1.513.2014.3566W

(załącznik 6). Na terenie miejscowości Siedlisko, powiat czarnkowsko-trzcianecki oznaczono

następujące wartości tła:

• dwutlenek siarki:              2,0  μg/m3

• dwutlenek azotu:             10,0   μg/m3

• pył  PM10:                       29,0  μg/m3

• benzen:                           2,2   μg/m3

• pył PM2,5                        18,0  μg/m3

Dla pozostałych zanieczyszczeń emitowanych z terenu instalacji tło przyjmuje się, zgodnie z

metodykami referencyjnymi modelowania poziomów substancji w powietrzu określonymi w

załączniku  nr  3  do  Rozporządzenia  Ministra  Środowiska  z  dnia  26  stycznia  2010  r.

(Dz.U.10.16.87), na poziomie 10% wartości odniesienia uśrednionej dla roku.
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11.4.2.4.3 Określenie warunków meteorologicznych

Głównymi  czynnikami  kształtującymi  klimat  są  obieg  ciepła  i  cyrkulacja  atmosfery.  Ich

natężenie i zasięg uwarunkowane są między innymi szerokością geograficzną, odległością

od morza, wysokością nad poziomem morza i rzeźbą terenu. Wymienione czynniki decydują

w głównej mierze o klimacie lokalnym. W przypadku przedmiotowej instalacji uwzględnia się

warunki  meteorologiczne  dla  stacji  Piła  będącej  reprezentatywną  dla  analizowanego

obszaru.

Stacja meteorologiczna : Piła - rok 

Ilość obserwacji = 15248 

 

 Tabela 11.4.10 Zestawienie udziałów poszczególnych kierunków wiatru %  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
NNE ENE  E ESE SSE  S SSW WSW  W WNW NNW  N 

  8,60    7,01    5,63    6,60    5,54    8,17   12,45  14,81  11,18   6,24    6,91    6,87  
  

 Tabela 11.4.11 Zestawienie częstości poszczególnych prędkości wiatru %  

 1 m/s  2 m/s  3 m/s  4 m/s  5 m/s  6 m/s  7 m/s  8 m/s  9 m/s 10 m/s 11 m/s
  21,85    20,02    16,15    12,41     9,48     7,16     6,26     4,32     0,85     1,09     0,41  

Stacja meteorologiczna : Piła  - sezon grzewczy 

Ilość obserwacji = 7908 

 

 Tabela 11.4.12 Zestawienie udziałów poszczególnych kierunków wiatru %  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
NNE ENE  E ESE SSE  S SSW WSW  W WNW NNW  N 

  5,75    6,65    6,10    7,52    5,68    9,76   15,15  17,59  11,80   5,51    4,50    3,98  
  

 Tabela 11.4.13 Zestawienie częstości poszczególnych prędkości wiatru %  

 1 m/s  2 m/s  3 m/s  4 m/s  5 m/s  6 m/s  7 m/s  8 m/s  9 m/s 10 m/s 11 m/s
  18,40    17,86    16,45    13,15    10,22     7,85     7,51     5,13     1,14     1,54     0,75  

Stacja meteorologiczna : Piła  - sezon letni 

Ilość obserwacji = 7340 

 

 Tabela 11.4.13 Zestawienie udziałów poszczególnych kierunków wiatru %  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
NNE ENE  E ESE SSE  S SSW WSW  W WNW NNW  N 
 11,66   7,40    5,14    5,61    5,38    6,46    9,55   11,81  10,50   7,02    9,50    9,97  
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 Tabela 11.4.14 Zestawienie częstości poszczególnych prędkości wiatru %  

 1 m/s  2 m/s  3 m/s  4 m/s  5 m/s  6 m/s  7 m/s  8 m/s  9 m/s 10 m/s 11 m/s
  25,57    22,36    15,82    11,62     8,68     6,42     4,90     3,45     0,53     0,60     0,05  

Tabele meteorologiczne oraz róże wiatrów zostały zawarte w załączniku 7.

11.4.2.4.4 Metodyka określania oddziaływania instalacji na jakość powietrza

Analizę  wpływu  emisji  powstających  w  związku  z  eksploatacją  instalacji  na  stan

zanieczyszczenia powietrza wykonano zgodnie z referencyjnymi metodykami modelowania

zawartymi  w rozporządzeniu  Ministra  Środowiska  z  dnia  26  stycznia  2010  r.  w  sprawie

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

Wymagany dla przedmiotowej instalacji  zakres obliczeń poziomów substancji  w powietrzu

obejmuje:

Zakres skrócony 

Jeżeli z obliczeń wstępnych, wynika, że spełnione są następujące warunki:

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

zastępczy:

S mm < 0,1 x D1 

b) dla zespołu emitorów:

suma S mm < 0,1 x D1 

c) kryterium opadu pyłu,

to na tym kończy się wymagane dla tego zakresu obliczenia.

Jeżeli  nie  jest  spełnione  kryterium  opadu  pyłu  (c),  to  należy  wykonać  obliczenia  opadu

substancji  pyłowych  w  sieci  obliczeniowej,  z  uwzględnieniem  statystyki  warunków

meteorologicznych w celu sprawdzenia warunku:

Op < Dp – Rp 

Zakres pełny 

Jeżeli  nie  są  spełnione  warunki  zakresu  skróconego,  to  na  całym  obszarze,  na  którym

dokonuje się obliczeń, należy obliczyć w sieci obliczeniowej rozkład maksymalnych stężeń

substancji w powietrzu uśrednionych dla 1 godziny, z uwzględnieniem statystyki warunków

meteorologicznych,  aby  sprawdzić,  czy  w  każdym  punkcie  na  powierzchni  terenu  został

spełniony warunek:
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Smm < D1

Jeżeli z powyższych obliczeń wynika, że dla zespołu emitorów spełniony jest warunek:

Smm < 0,1 x D1

to na tym kończy się obliczenia.

Natomiast dla zespołu emitorów, dla których nie jest spełniony powyższy warunek lub dla

pojedynczego  emitora,  dla  którego  nie  jest  spełniony  warunek  określony  w  zakresie

skróconym (Smm < 0,1 x D1), należy obliczyć w sieci obliczeniowej rozkład stężeń substancji

w powietrzu uśrednionych dla roku i sprawdzić, czy w każdym punkcie na powierzchni terenu

został spełniony warunek dla stężeń średniorocznych:

Sa < Da – R

Dalsze obliczenia  nie są wymagane,  jeżeli  jest  spełnione jest  kryterium opadu pyłu  a w

pobliżu emitorów nie znajdują się budynki wyższe niż parterowe.

W przypadku, jeżeli nie jest spełnione kryterium opadu pyłu, to należy wykonać obliczenia

opadu  substancji  pyłowych  w sieci  obliczeniowej,  z  uwzględnieniem statystyki  warunków

meteorologicznych w celu sprawdzenia warunku:

Op < Dp – Rp

W odległości mniejszej niż 10 h najwyższego emitora w zespole nie występują wyższe niż

parterowe budynki mieszkalne i biurowe, a także budynki żłobków, przedszkoli, szkół, szpitali

i  sanatoriów,  stąd  nie  zachodzi  konieczność  przeprowadzenia  obliczeń  stężeń

maksymalnych w dodatkowych punktach.

Wartości odniesienia substancji w powietrzu lub dopuszczalne poziomy substancji w

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

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

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

W przypadku, gdy stężenie spowodowane emisją substancji ze wszystkich emitorów zespołu

przekracza wartość odniesienia lub dopuszczalny poziom substancji w powietrzu, oblicza się

częstość przekraczania P(D1). Jednocześnie uznaje się, że zachowana jest dopuszczalna

częstość przekraczania wartości  D1 jeżeli  obliczony 99,8% percentyl  stężeń 1-godzinnych

S99,8% jest mniejszy niż wartość odniesienia lub dopuszczalny poziom substancji w powietrzu.
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Oznacza to,  że dla substancji,  których stężenia  nie spełniają  kryterium S1max >  0,1 x D1,

wystarczy zweryfikować następujące kryteria:

S1max < D1

S99,8% < D1

oraz 

Sa < Da – R

W  niniejszym  opracowaniu  dokonano  obliczeń  pełnych  dla  wszystkich  emitowanych

substancji.

11.4.2.4.5 Wartości odniesienia substancji w powietrzu

Analizowany  teren  nie  stanowi  strefy  przemysłowej  –  obowiązują  poziomy  substancji

(  Rozporządzenia  Ministra  Środowiska  z  dnia  24  sierpnia  2012r.  w  sprawie  poziomów

niektórych  substancji  w  powietrzu –  Dz.U.201  poz.  1031)  oraz  wartości  odniesienia

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

odniesienia niektórych substancji (Dz. U. z 2010 r., nr 16, poz. 87).

Tło  zanieczyszczeń  dla  związków emitowanych  na  terenie  instalacji  podano  w poniższej

tabeli. Dla substancji, dla których tła nie określa WIOŚ przyjmuje się, iż stanowi ono 10 %

średniorocznych wartości odniesienia zgodnie z Dz. U. z 2010 r., nr 16, poz. 87.

Wartości  stężeń  dyspozycyjnych  (w  ujęciu  średniorocznym)  określa  się  jako  różnicę

pomiędzy wartościami dopuszczalnymi (wartościami odniesienia) a tłem, określonym tutaj jak

powyżej oraz jako 10 % wartości odniesienia dla substancji innych niż wymienione zgodnie z

wytycznymi Dz. U. 2010. 16. 87.

  Tabela 11.4.15 Zestawienie stężeń normatywnych
Substancja CAS D1 [µg/m3] Da [µg/m3] R [µg/m3]

 pył PM-10 -- 280 40 11,0
 dwutlenek siarki 7446-09-5 350 20 18,0
 tlenek węgla 630-08-0 30000 Brak Da ---
 amoniak 7664-41-7 400 50 5
 benzen 71-43-2 30 5 2,8
 siarkowodór 7783-06-4 20 5 0,5
 węglowodory alifatyczne --- 3000 1000 100
 węglowodory aromatyczne --- 1000 43 4,3
 dwutlenek azotu 10102-44-0 200 40 30,0
 pył PM 2,5 --- Brak D1 26*) 8,0 **)
*)   - 26 µg/m3 w roku 2014,      25 µg/m3 od roku 2015 do roku 2019,       20 µg/m3 od roku 2020
**) -   8 µg/m3 w roku 2014,        7 µg/m3 od roku 2015 do roku 2019,         2 µg/m3 od roku 2020
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11.4.2.4.6 Siatka obliczeniowa

Obliczenia najwyższych stężeń maksymalnych i średniorocznych przeprowadzono w siatce

obliczeniowej  o  wymiarach  300m  na  300m  z  postępem  20  m,  obejmującej  budynki

hodowlane oraz najbliżej  położone budynki mieszkalne. Odległość budynku mieszkalnego

( dwukondygnacyjny budynek o numerze 176 ) od najbliżej położonego emitor wynosi około

85m. Jest to odległość większa niż dziesięciokrotność wysokości najwyższego emitora ( 10 x

6,5m  = 65 m ). Mimo to przeprowadzono obliczenia najwyższych stężeń maksymalnych i

średniorocznych dla najbliższych budynków.

Współrzędnie dodatkowych punktów obliczeniowych wynoszą : 

• Dom nr 176 :  X =  49m,  Y = 184m,   Z1 – 3m,   Z2 - 6m

• Dom nr 175 :  X =  29m,  Y = 143m,   Z1 – 3m,   Z2 - 6m

• Dom nr 174 :  X =  18m,  Y = 119m,   Z1 – 3m,   Z2 – 6m

• Dom nr 171 :  X =  46m,  Y = 108m,   Z1 – 3m ( dom parterowy )

11.4.2.4.7 Parametry emitorów i emisji

W  poniższej  tabeli  zestawiono  dane  techniczne  emitorów  objętych  niniejszym

opracowaniem.

 Tabela 11.4.16 Parametry techniczne emitorów
Symbol Wys.

emitor

Średni-ca

emitora

Prędkość

na wylocie

Temp.

gazów

Maks.

wyniesie

nie

Ciepło

wł.

gazów

Szorst-

kość

terenu

Wsp.

X.

emitora

Wsp

Y.

emitora
[m] [m] [m/s] [K] [m] [kJ/m3/K] [m] X[m] Y[m]

E-1 6,5  0,85  8,69 300 17,5  1,30 0,082  129,4  211,7
E-2 6,5  0,85  8,69 300 17,5  1,30 0,082  140,2  207
E-3 6,5  0,85  8,69 300 17,5  1,30 0,082  149,9  202,6
E-4 6,5  0,85  8,69 300 17,5  1,30 0,082  161,4  196,9
E-5 6,5  0,85  8,69 300 17,5  1,30 0,082  172,8  191,7
E-6 6,5  0,85  8,69 300 17,5  1,30 0,082  183,6  186,8
E-7 6,5  0,85  8,69 300 17,5  1,30 0,082  122,8  240,9
E-8 6,5  0,85  8,69 300 17,5  1,30 0,082  127,6  236,3
E-9 6,5  0,85  8,69 300 17,5  1,30 0,082  134,1  237,4

E-10 6,5  0,85  8,69 300 17,5  1,30 0,082  140,1  232,2
E-11 6,5  0,85  8,69 300 17,5  1,30 0,082  147,8  232,7
E-12 6,5  0,85  8,69 300 17,5  1,30 0,082  152,5  228,1
E-13 6,5  0,85  8,69 300 17,5  1,30 0,082  159,5  229
E-14 6,5  0,85  8,69 300 17,5  1,30 0,082  164,8  223,8
E-15 6,5  0,85  8,69 300 17,5  1,30 0,082  172,0  224,5
E-16 6,5  0,85  8,69 300 17,5  1,30 0,082  177,1  219,6
E-17 6,5  0,85  8,69 300 17,5  1,30 0,082  184,8  219,7
E-18 6,5  0,85  8,69 300 17,5  1,30 0,082  190,3  215,4
E-19 6,5  0,85  8,69 300 17,5  1,30 0,082  197,4  215,5
E-20  1,5 B 0,2  3,53 300  0,0  1,30 0,082  126,8  216,2
E-21 1,5 B 0,2  3,53 300  0,0  1,30 0,082  119,0  229,0
E-22 1,5 B 0,2  3,53 300  0,0  1,30 0,082  124,0  227,3
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L- liniowy,  B – wylot boczny

Załącznik  8 zawiera  dane  wejściowe  do  programu  obliczeniowego  propagacji

zanieczyszczeń.

11.4.2.4.8 Kryteria opadu pyłu

Analizowano emisję pyłu z 3 emitorów. 

0,0667/n*Σh3,15 =   0,239 

Suma emisji średniorocznej pyłu =  0,490 > 0,239  [mg/s] 

Łączna emisja roczna  =  0,0156  < 10 000  [Mg] 

Należy obliczyć opadu pyłu. 

11.4.2.4.9 Obszar o zaostrzonych wartościach odniesienia

Maksymalna odległość występowania maksymalnych stężeń  max(xmm) =   66,9 [m] 

Emitor: Wentylator nr 1

W odległości mniejszej niż 30 x Xmm ( czyli 30 x 66,9  =  2077m ) nie występują obszary

o zaostrzonych wartości odniesienia. 

11.4.2.4.10 Wyniki obliczeń stężeń maksymalnych w powietrzu

W poniższej tabeli podano wyniki obliczeń klasyfikacja grupy emitorów na podstawie

sumy stężeń maksymalnych.

 Tabela 11.4.17 Klasyfikacja grupy emitorów 

Nazwa zanieczyszczenia Suma stężeń

maksymalnych

Stężenie

dopuszczalne D1

Obliczać 

stężenia w sieci

Ocena

 [µg/m3] [µg/m3]  receptorów  
 pył PM-10 6269,6  280 TAK  Smm > D1
 pył PM2,5 4712,8  Brak D1 TAK Brak D1
 dwutlenek siarki 166,252 350 TAK  0.1*D1< Smm <D1
 tlenek węgla 909,866 30000 -  Smm < 0.1*D1
 amoniak 78,972 400 TAK  0.1*D1< Smm <D1
 benzen 13,314 30 TAK  0.1*D1< Smm <D1
 siarkowodór 17,613 20 TAK  0.1*D1< Smm <D1
 węglowodory alifatyczne 500,931 3000 TAK  0.1*D1< Smm <D1
 węglowodory aromatyczne 149,639 1000 TAK  0.1*D1< Smm <D1
 dwutlenek azotu 2146,6 200 TAK  Smm > D1

ECER Technika Sp. z o.o. 
ul. Marcelińska 92/94

60-324 Poznań
strona 61 z 89



Rozbudowa i przebudowa fermy tuczu trzody chlewnej do docelowej obsady 1990 szt. tuczników, przewidziana do realizacji
na działce nr 540/13, obręb Siedlisko

PODSUMOWANIE :

Jedynie  w  przypadku  tlenku  węgla  suma  stężeń  maksymalnych  jest  mniejsza  niż  10%

wartości  normatywnej,  co  pozwala  nie  prowadzić  obliczeń  w  pełnym  zakresie  dla  tego

zanieczyszczenia.

Poniżej  zestawiono  wyniki  wykonanych  obliczeń  poziomów  stężeń  w  założonej  sieci

receptorów oraz dodatkowych punktach obliczeniowych ( domy mieszkalne ). 

Tabela 11.4.18 Zestawienie maksymalnych wartości stężeń pyłu PM-10 w sieci receptorów  

Parametr Wartość X Y kryt. kryt. kryt.
  m m stan r. pręd.w.  kier.w.
Stężenie maksymalne    µg/m3    318,335   120    180  6 1  N 
Stężenie średnioroczne µg/m3     0,1024   140    260  6 1 SSW
Częst. przekrocz. D1= 280 µg/m3, %     0,00   120    180  6 1  N 
  

Tabela 11.4.19 Zestawienie maksymalnych wartości stężeń pyłu PM-10 w siatce dodatkowej

Parametr Wartość X Y Z kryt. kryt. kryt.
  m m m stan r. pręd.w.  kier.w.
Stężenie maksymalne    µg/m3    110,445    49    184    3   6 1 ENE
Stężenie średnioroczne µg/m3     0,0155    49    184    3   6 1 ENE
Częst. przekrocz. D1= 280 µg/m3, %     0,00 - - - - - -

Tabela  11.4.20  Zestawienie  maksymalnych  wartości  stężeń  dwutlenku  siarki  w  sieci

receptorów

Parametr Wartość X Y kryt. kryt. kryt.
  m m stan r. pręd.w.  kier.w.
Stężenie maksymalne    µg/m3      0,618   100    180  6 1 NNE
Stężenie średnioroczne µg/m3     0,0028   120    260  6 1  S 
Częst. przekrocz. D1= 350 µg/m3, %     0,00 - - - - -
  

Tabela  11.4.21  Zestawienie  maksymalnych  wartości  stężeń  dwutlenku  siarki  w  siatce

dodatkowej

Parametr Wartość X Y Z kryt. kryt. kryt.
  m m m stan r. pręd.w.  kier.w.
Stężenie maksymalne    µg/m3      0,217    49    184    3   6 1 ENE
Stężenie średnioroczne µg/m3     0,0001    49    184    3   6 1 ENE
Częst. przekrocz. D1= 350 µg/m3, %     0,00 - - - - - -

Tabela 11.4.22 Zestawienie maksymalnych wartości stężeń amoniaku w sieci receptorów

Parametr Wartość X Y kryt. kryt. kryt.
  m m stan r. pręd.w.  kier.w.
Stężenie maksymalne    µg/m3     58,240    60    280  4 2 ESE
Stężenie średnioroczne µg/m3     5,4984   220    260  3 2 WSW
Częst. przekrocz. D1= 400 µg/m3, %     0,00 - - - - -
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Tabela 11.4.23 Zestawienie maksymalnych wartości stężeń amoniaku w siatce dodatkowej

Parametr Wartość X Y Z kryt. kryt. kryt.
  m m m stan r. pręd.w.  kier.w.
Stężenie maksymalne    µg/m3     53,998    49    184    6   6 3  E 
Stężenie średnioroczne µg/m3     2,2919    49    184    6   6 3  E 
Częst. przekrocz. D1= 400 µg/m3, %     0,00 - - - - - -

Tabela 11.4.24 Zestawienie maksymalnych wartości stężeń benzenu w sieci receptorów

Parametr Wartość X Y kryt. kryt. kryt.
  m m stan r. pręd.w.  kier.w.
Stężenie maksymalne    µg/m3      0,051   120    260  6 1  S 
Stężenie średnioroczne µg/m3     0,0002   120    260  6 1  S 
Częst. przekrocz. D1= 30 µg/m3, %     0,00 - - - - -
    

Tabela 11.4.25 Zestawienie maksymalnych wartości stężeń benzenu w siatce dodatkowej

Parametr Wartość X Y Z kryt. kryt. kryt.
  m m m stan r. pręd.w.  kier.w.
Stężenie maksymalne    µg/m3      0,017    49    184    3   6 1 ENE
Stężenie średnioroczne µg/m3     0,0000    49    184    3   6 1 ENE
Częst. przekrocz. D1= 30 µg/m3, %     0,00 - - - - - -

Tabela 11.4.26 Zestawienie maksymalnych wartości stężeń siarkowodoru w sieci receptorów

Parametr Wartość X Y kryt. kryt. kryt.
  m m stan r. pręd.w.  kier.w.
Stężenie maksymalne    µg/m3     12,989    60    280  4 2 ESE
Stężenie średnioroczne µg/m3     0,7021   220    240  3 2 WSW
Częst. przekrocz. D1= 20 µg/m3, %     0,00 - - - - -
    

Tabela  11.4.27  Zestawienie  maksymalnych  wartości  stężeń  siarkowodoru  w  siatce

dodatkowej

Parametr Wartość X Y Z kryt. kryt. kryt.
  m m m stan r. pręd.w.  kier.w.
Stężenie maksymalne    µg/m3     11,599    49    184    6   6 3 ENE
Stężenie średnioroczne µg/m3     0,3186    49    184    6   6 3 ENE
Częst. przekrocz. D1= 20 µg/m3, %     0,00 - - - - - -

Tabela 11.4.28 Zestawienie maksymalnych wartości stężeń węglowodorów alifatycznych w

sieci receptorów

Parametr Wartość X Y kryt. kryt. kryt.
  m m stan r. pręd.w.  kier.w.
Stężenie maksymalne    µg/m3      1,863   100    180  6 1 NNE
Stężenie średnioroczne µg/m3     0,0086   120    260  6 1  S 
Częst. przekrocz. D1= 3000 µg/m3, %     0,00 - - - - -
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Tabela 11.4.29 Zestawienie maksymalnych wartości stężeń węglowodorów alifatycznych  w

siatce dodatkowej

Parametr Wartość X Y Z kryt. kryt. kryt.
  m m m stan r. pręd.w.  kier.w.
Stężenie maksymalne    µg/m3      0,653    49    184    3   6 1 ENE
Stężenie średnioroczne µg/m3     0,0004    49    184    3   6 1 ENE
Częst. przekrocz. D1= 3000 µg/m3, %     0,00 - - - - - -

Tabela 11.4.30 Zestawienie maksymalnych wartości stężeń węglowodorów aromatycznych

w sieci receptorów

Parametr Wartość X Y kryt. kryt. kryt.
  m m stan r. pręd.w.  kier.w.
Stężenie maksymalne    µg/m3      0,559   100    180  6 1 NNE
Stężenie średnioroczne µg/m3     0,0026   120    260  6 1  S 
Częst. przekrocz. D1= 1000 µg/m3, %     0,00 - - - - -
  

Tabela 11.4. 31 Zestawienie maksymalnych wartości stężeń węglowodorów aromatycznych

w siatce dodatkowej  

Parametr Wartość X Y Z kryt. kryt. kryt.
  m m m stan r. pręd.w.  kier.w.
Stężenie maksymalne    µg/m3      0,196    49    184    3   6 1 ENE
Stężenie średnioroczne µg/m3     0,0001    49    184    3   6 1 ENE
Częst. przekrocz. D1= 1000 µg/m3, %     0,00 - - - - - -

Tabela  11.4.32  Zestawienie  maksymalnych  wartości  stężeń  dwutlenku  azotu  w  sieci

receptorów

Parametr Wartość X Y kryt. kryt. kryt.
  m m stan r. pręd.w.  kier.w.
Stężenie maksymalne    µg/m3      7,982   100    180  6 1 NNE
Stężenie średnioroczne µg/m3     0,0366   120    260  6 1  S 
Częst. przekrocz. D1= 200 µg/m3, %     0,00 - - - - -
  

Tabela  11.4.33  Zestawienie  maksymalnych  wartości  stężeń  dwutlenku  azotu  w  siatce

dodatkowej

Parametr Wartość X Y Z kryt. kryt. kryt.
  m m m stan r. pręd.w.  kier.w.
Stężenie maksymalne    µg/m3      2,799    49    184    3   6 1 ENE
Stężenie średnioroczne µg/m3     0,0016    49    184    3   6 1 ENE
Częst. przekrocz. D1= 200 µg/m3, %     0,00 - - - - - -

Tabela 11.4.34 Zestawienie maksymalnych wartości stężeń pyłu PM2,5 w sieci receptorów

Parametr Wartość X Y kryt. kryt. kryt.
  m m stan r. pręd.w.  kier.w.
Stężenie maksymalne    µg/m3    238,773   120    180  6 1  N 
Stężenie średnioroczne µg/m3     0,0771   140    260  6 1 SSW
Częst. przekrocz. Brak D1     - - - - - -
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Tabela 11.4.35 Zestawienie maksymalnych wartości stężeń  pyłu PM2,5 w siatce dodatkowej

Parametr Wartość X Y Z kryt. kryt. kryt.
  m m m stan r. pręd.w.  kier.w.
Stężenie maksymalne    µg/m3     82,848    49    184    3   6 1 ENE
Stężenie średnioroczne µg/m3     0,0117    49    184    3   6 1 ENE
Częst. przekrocz. Brak D1     - - - - - - -

Poniżej zestawiono wyniki wykonanych obliczeń opadu pyłu założonej sieci receptorów oraz

dodatkowych punktach obliczeniowych ( domy mieszkalne ). 

Tabela 11.4.36 Maksymalna wartość opadu pyłu
 X Y Opad
 [m] [m] [ g/m2/rok]
 Opad pyłu        140     260       0,15

Załącznik  9  zawiera  otrzymane  w  toku  obliczeń  wyniki  obliczeń  stężeń  maksymalnych

i średniorocznych  oraz opadu pyłu w węzłach siatki obliczeniowej  i dodatkowych punktach

obliczeniowych.

11.4.2.4.11 Ocena poziomów stężeń w siatce receptorów

W poniższej tabeli wskazano maksymalne i średnioroczne stężenia zanieczyszczeń w sieci

receptorów  wraz  ze  wskazaniem  ich  poziomu  w  stosunku  do  obowiązujących  wartości

odniesienia. 

 Tabela 11.4.37 Zestawienie najwyższych stężeń w sieci receptorów

Substancja D1, µg/m3 Smax, µg/m3 % D1
Da – R
µg/m3

Sa, µg/m3 % (Da–R)

 amoniak 400 58,240 14,56 45 5,4984 12,21
 siarkowodór 20  12,989 64,95 4,5 0,7021 15,60
 pył PM 10 280 318,335 113,69 *) 11,0 0,1024 0,47
 pył PM 2,5 Brak D1 119,456 --- 8,0 **) 0,0771 0,96 ***)
 dwutlenek siarki 350 0,618 0,18 18,0 0,0028 0,02
 dwutlenek azotu 200 7,982 3,99 30,0 0,0366 0,12
 węgl. alifatyczne 3000 1,863 0,06 900 0,0086 0,001
 węgl. aromatyczne 1000 0,559 0,05 38,7 0,0026 0,007
 benzen 30 0,051 0,17 2,8 0,0002 0,007
*) – częstość przekroczeń niższa niż wartość normatywna ( 0,2% )
**) - 8µg/m3 w roku 2014,   7µg/m3 od roku 2015 do roku 2019,  2µg/m3 od roku 2020
***) - 0,96 % w roku 2014,    1,10 % od roku 2015 do roku 2019,  3,86% od roku 2020
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Tabela 11.4.38 Zestawienie najwyższych stężeń w dodatkowych punktach obliczeniowych

Substancja D1, µg/m3 Smax, µg/m3 % D1
Da – R
µg/m3

Sa, µg/m3 % (Da–R)

 amoniak 400 53,998 13,50 45 2,2919 5,09
 siarkowodór 20 11,599 58,00 4,5 0,3186 7,08
 pył PM 10 280 110,445 39,44 11,0 0,0155 0,14
 pył PM 2,5 Brak D1 82,848 --- 8,0 *) 0,0117 0,15 **)
 dwutlenek siarki 350 0,217 0,06 18,0 0,0001 0,006
 dwutlenek azotu 200 2,799 1,40 30,0 0,0016 0,005
 węgl. alifatyczne 3000 0,653 0,02 900 0,0004 0,0000
 węgl. aromatyczne 1000 0,196 0,02 38,7 0,0001 0,0002
 benzen 30 0,017 0,06 2,8 0,0000 0,0000
*) - 8µg/m3 w roku 2014,   7µg/m3 od roku 2015 do roku 2019,  2µg/m3 od roku 2020
**) - 0,15 % w roku 2014,    0,17 % od roku 2015 do roku 2019,  0,59% od roku 2020

PODSMOWANIE :

Analiza  wyników  wskazuje,  iż  największym  oddziaływaniem  na  jakość  powietrza

atmosferycznego charakteryzuje się emisja :

• amoniaku i siarkowodoru z chowu trzody chlewnej

• pyłu PM10 i PM2,5 ze spalania paliw w pojazdach transportujących oraz z operacji

napełniania zbiorników magazynowych paszy.

Emisja amoniaku i siarkowodoru z procesu chowu trzody chlewnej nie powoduje przekroczeń

obowiązujących  wartości  normatywnych  stężeń  maksymalnych  dla  rzędnej  0m,  oraz

odpowiednich  wartości  normatywnych  stężeń  maksymalnych dla  dodatkowych  punktów

obliczeniowych

Emisja pyłu ze spalania paliw i załadunku silosów ma charakter wyraźnie lokalny i ogranicza

się  do  terenu,  do  którego  inwestor  posiada  tytuł  prawny  nie  powodując  przekroczeń

obowiązujących  wartości  normatywnych  stężeń  maksymalnych  dla  rzędnej  0m,  oraz

odpowiednich  wartości  normatywnych  stężeń  maksymalnych  dla  dodatkowych  punktów

obliczeniowych.

Stężenia  średnioroczne  wszystkich  rozpatrywanych  zanieczyszczeń  nie  przekraczają

wartości normatywnych.  dla rzędnej 0m, oraz odpowiednich wartości normatywnych stężeń

średniorocznych dla dodatkowych punktów obliczeniowych

Załącznik  10  zawiera  mapy  izolinii  stężeń  maksymalnych  i  średniorocznych  wszystkich

emitowanych zanieczyszczeń.
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11.5 Oddziaływanie akustyczne

11.5.1 Dane wejściowe

Na etapie oceny oddziaływania akustycznego palowanej inwestycji w najbliższym otoczeniu,

przeprowadzono szczegółowe obliczenia akustyczne dla obiektów, dla stanu docelowego.

Wyróżnia się:

1. obiekty, w których przewiduje się powstanie istotnego hałasu:

a. obiekt nowobudowanej chlewni (CH 1) o wysokości 6,0 m. Zgodnie z zapisami

BREF przyjęto,  uwzględniając normalny poziom hałasu w budynkach na poziomie

67,0 dB(A), dla czasu odniesienia 8 godzin dla pory dnia oraz 1 godziny dla pory

nocy  oraz  poziom hałasu  przy  żywieniu  świń  na  poziomie  93,0 dB(A),  dla  czasu

odniesienia  1 godziny dla pory dnia,  powstanie  równoważnego poziomu hałasu o

poziomie 83,9 dB(A), dla pory dnia oraz 67,0 dB(A), dla pory nocy. Poziom dźwięku

w odległości 1 m od ściany chlewni wynosić będzie odpowiednio 72,9 dB(A) dla pory

dnia  oraz  56,0 dB(A),  dla  pory  nocy. Hałas  emitowany  będzie  przez  ściany

o izolacyjności akustycznej 43 dB(A) oraz dach o izolacyjności akustycznej 36 dB(A).

b. obiekt odbudowywanej chlewni (CH 2) o wysokości 6,0 m. Zgodnie z zapisami

BREF przyjęto,  uwzględniając normalny poziom hałasu w budynkach na poziomie

67,0 dB(A), dla czasu odniesienia 8 godzin dla pory dnia oraz 1 godziny dla pory

nocy  oraz  poziom hałasu  przy  żywieniu  świń  na  poziomie  93,0 dB(A),  dla  czasu

odniesienia  1  godziny  dla  pory  dnia,  powstanie  równoważnego  poziomu  hałasu

o poziomie 83,9 dB(A), dla pory dnia oraz 67,0 dB(A), dla pory nocy. Poziom dźwięku

w odległości 1 m od ściany chlewni wynosić będzie odpowiednio 72,9 dB(A) dla pory

dnia  oraz  56,0 dB(A),  dla  pory  nocy.  Hałas  emitowany  będzie  przez  ściany

o izolacyjności akustycznej 43 dB(A) oraz dach o izolacyjności akustycznej 36 dB(A).

2. stacjonarne źródła hałasu

a. wentylatory  nowobudowanej  chlewni  (W1  -  W13)  o  poziomie  mocy

akustycznej 77,9 dB(A). W obliczeniach uwzględniono obciążenie 8 godzin w czasie

odniesienia 8 godzin dla pory dnia oraz 1 godziny w czasie odniesienia 1 godziny dla

pory nocy,

b. wentylatory  odbudowywanej  chlewni (W14  -  W19)  o  poziomie  mocy

akustycznej 77,9 dB(A). W obliczeniach uwzględniono obciążenie 8 godzin w czasie

odniesienia 8 godzin dla pory dnia oraz 1 godziny w czasie odniesienia 1 godziny dla

pory nocy,

c. napełnianie zbiorników na paszę (P1) pompą o poziomie mocy akustycznej

96,4  dB(A)  oraz postój  pojazdu  ciężarowego o  poziomie  mocy akustycznej  100,0

dB(A).  Do  obliczeń  przyjęto  źródło  punktowe  o  równoważnym  poziom  mocy

akustycznej  101,6 dB(A).  W obliczeniach uwzględniono napełnianie  zbiornika przy

ECER Technika Sp. z o.o. 
ul. Marcelińska 92/94

60-324 Poznań
strona 67 z 89



Rozbudowa i przebudowa fermy tuczu trzody chlewnej do docelowej obsady 1990 szt. tuczników, przewidziana do realizacji
na działce nr 540/13, obręb Siedlisko

odbudowywanej  chlewni  w czasie 30 min w czasie odniesienia  8 godzin dla pory

dnia. Oddziaływanie akustyczne nie występuje w porze nocy.

d. wypompowywanie gnojowicy (P2 i P3) pompą o poziomie mocy akustycznej

96,4  dB(A)  oraz  postój  ciągnika  o  poziomie  mocy  akustycznej  100,0  dB(A).

Do obliczeń  przyjęto  źródło  punktowe  o  równoważnym  poziom  mocy  akustycznej

101,6 dB(A). W obliczeniach uwzględniono wypompowywanie gnojowicy ze zbiornika

na  gnojowicę  zlokalizowanego  przy  nowobudowanej  chlewni  w  czasie  1 godzin

45 min.  (P2)  w czasie odniesienia  8 godzin  dla  pory dnia  oraz wypompowywanie

gnojowicy ze zbiornika na gnojowicę zlokalizowanego przy odbudowywanej chlewni

w czasie 45 min. (P3) w czasie odniesienia 8 godzin dla pory dnia. Oddziaływanie

akustyczne nie występuje w porze nocy.

3. trasy przejazdów pojazdów oraz maszyn roboczych:

a. T1 – przejazd pojazdów dowożących warchlaki oraz odbierających tuczniki –

3 wjazdy  oraz  wyjazdy  pojazdu  ciężkiego  w  ciągu  8 najmniej  korzystnych

godzin pory dnia, o poziomie mocy akustycznej 100,0 dB(A),

b. T2 - przejazd pojazdu dostarczającego paszę - 1 wjazd oraz wyjazd pojazdu

ciężkiego w ciągu 8 najmniej korzystnych godzin pory dnia, o poziomie mocy

akustycznej 100,0 dB(A),

c. T3 – przejazd ciągnika wywożącego gnojowicę z  nowobudowanej chlewni –

7 wjazdów oraz  wyjazdów ciągnika  w ciągu  8 najmniej  korzystnych  godzin

pory dnia, o poziomie mocy akustycznej 100,0 dB(A),

d. T4 – przejazd ciągnika wywożącego gnojowicę z  odbudowywanej chlewni –

3 wjazdów oraz  wyjazdów ciągnika  w ciągu  8 najmniej  korzystnych  godzin

pory dnia, o poziomie mocy akustycznej 100,0 dB(A),

Trasy przejazdów pojazdów zostały  opisane jako źródła liniowe,  dla których wyznaczono

zastępcze równoważne poziomy mocy akustycznej. Teren zakładu, po którym poruszają się

pojazdy podzielony został na odcinki, które pokrywają się z wszystkimi trasami przejazdów

pojazdów.  Dla poszczególnych  odcinków  zostały  uwzględnione  przejazdy  wszystkich

pojazdów poruszających się po terenie, który opisuje dany odcinek. W analizie akustycznej

uwzględniono  przejazdy  pojazdów  w  obu  kierunkach.  Zgodnie  z  wytycznymi  zawartymi

w instrukcji  nr  338/2008  -  Metoda  określania  emisji  i  imisji  hałasu  przemysłowego

w środowisku, Instytutu Techniki Budowlanej dla każdego z odcinków wyznaczone zostały

zastępcze równoważne poziomy mocy akustycznej. 

Wykorzystany do tego został poniższy wzór:
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gdzie:

LWeqn- równoważny poziom mocy akustycznej n-tego pojazdu ciężkiego [dB]

LWn- poziom mocy danej operacji ruchowej

ti – czas trwania danej operacji ruchowej [s]

N – liczba opcji ruchowych w czasie T

T – czas oceny, dla którego oblicza się poziom równoważny [s] – 28800 [s] dla pory dnia

Do wyznaczenia zastępczego równoważnego poziomu mocy akustycznej  źródeł liniowych

przyjęto poziomy mocy akustycznej  pojazdów i  poszczególnych operacji  wg załącznika 5

do Instrukcji Instytutu Techniki Budowlanej nr 338/2008 – Metoda określania emisji i imisji

hałasu przemysłowego w środowisko.

Tabela 11.5.1 Moce akustyczne pojazdów i poszczególnych operacji.

Operacja Moc akustyczna [dB] Czas operacji [s]

Pojazdy ciężkie

Start 105,0 5

Hamowanie 100,0 3

Jazda/postój 100,0 w zależności od
drogi

Wyznaczono  następujące  źródła  liniowe,  opisujące  trasy  przejazdów  pojazdów

poruszających się po terenie zakładu ze średnią prędkością 20 km/h, w porze dnia i długości

odcinków 10 m.

Tabela 11.5.2 Źródła liniowe opisujące poruszające się po terenie w porze dziennej pojazdy.

Kod źródła Trasy Opis źródła

Równoważny

poziom mocy

akustycznej

[dB]
T1 T1, T2, T4 Przejazd pojazdów ciężkich 69,4
T2 T1, T2 Przejazd pojazdów ciężkich 67,0

T3 T1, T2
Przejazd, hamowanie oraz start

pojazdów ciężkich
70,6

T4 T1 Przejazd pojazdów ciężkich 65,7
T5 T1 Przejazd pojazdów ciężkich 65,7
T6 T1 Przejazd pojazdów ciężkich 65,7
T7 T1 Przejazd pojazdów ciężkich 65,7
T8 T1 Przejazd, hamowanie oraz start 73,7
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Kod źródła Trasy Opis źródła

Równoważny

poziom mocy

akustycznej

[dB]
T1 T1, T2, T4 Przejazd pojazdów ciężkich 69,4

pojazdów ciężkich
T9 T4 Przejazd pojazdów ciężkich 65,7

T10 T4
Przejazd, hamowanie oraz start

pojazdów ciężkich
73,7

T11 T3 Przejazd pojazdów ciężkich 69,4
T12 T3 Przejazd pojazdów ciężkich 69,4
T13 T3 Przejazd pojazdów ciężkich 69,4

T14 T3
Przejazd, hamowanie oraz start

pojazdów ciężkich
77,4

11.5.2 Wyniki i dopuszczalne poziomy hałasu

Powyższe  dane  zostały  wprowadzone  do  programu  SON2  wer.  3.2  Określanie  zasięgu

hałasu przemysłowego i drogowego emitowanego do środowiska, autorstwa Z.U.O. „EKO-

SOFT” ul. Rogozińskiego 17/7,  Łódź.  Dane wejściowe do obliczeń przedstawione zostały

w załączeniu – załącznik 11 i 12. Zgodnie z metodyką, gdy jedna lub więcej ścian budynku

emituje hałas na zewnątrz, budynek traktuje się jako źródło hałasu – budynek. Budynki, które

nie  są  źródłami  hałasu  zostały  potraktowane  jako  ekrany  akustyczne  Natomiast  trasy

przejazdów pojazdów zostały potraktowane jako liniowe źródła dźwięku, dla których zostały

wyznaczone równoważne poziomy mocy akustycznej. 

Dopuszczalne  poziomy hałasu  określone  zostały  w  Rozporządzeniu  Ministra  Środowiska

w sprawie  dopuszczalnych  poziomów  hałasu  w  środowisku  z  dnia  14  czerwca  2007  r.

(Dz.U.2014.112  j.t.).  Wartości  dopuszczalne  określa  się  na  podstawie  aktualnego  oraz

planowanego sposobu zagospodarowania terenów sąsiednich.

Zgodnie  z  informacją  Urzędu  Miejskiego  Trzcianki  z  dnia  12  czerwca  2014  r.,  znak

RPI.670.2.12.2014.SK (kopia pisma – załącznik  13) do najbliższych terenów chronionych

akustycznie należą:

• tereny  zabudowy  mieszkaniowej  jednorodzinnej  położone  na  działkach  o

nr ewidencyjnych  542/3,  542/13,  518/2,  542/4,  542/5,  542,12,  dla  których

dopuszczalne poziomy hałasu wynoszą:

◦ dla pory dnia - LAeq D= 50,0 dB(A),

◦ dla pory nocy - LAeq N= 40,0 dB(A),

• tereny zabudowy mieszkaniowej  wielorodzinnej  położone  na działkach  o nr  540/3

i 542/14  oraz  tereny  zabudowy  zagrodowej  zlokalizowane  na  działce  542/40,  dla

których dopuszczalne poziomy hałasu wynoszą:
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◦ dla pory dnia - LAeq D= 55,0 dB(A),

◦ dla pory nocy - LAeq N= 45,0 dB(A),

Dla ustalenia oddziaływania  akustycznego planowanego przedsięwzięcia polegającego na

rozbudowie  i  przebudowie  fermy  tuczu  trzody  chlewnej  do  docelowej  obsady  1990  szt.

tuczników, przewidzianego do realizacji na działce nr 540/13, obręb Siedlisko obliczono dla

pory dnia wskaźnik LAeq  D a dla pory nocy wskaźnik LAeq  N   w 6 receptorach (P3 - P8), na

wysokości 2 m n.p.t na granicy zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz 4 receptorach

(P1,P2,P9-P14)  na  wysokości  2  i  4  m  n.p.t.  na  granicy  zabudowy  mieszkanowej

wielorodzinnej.  Dokonano również analizy akustycznej na terenie otaczającym budynki na

wysokości  4,0  m  n.p.t.  Ze  względu  na  pokrycie  terenu  wprowadzono  jeden  obszar,

o wskaźniku pokrycia G=0,9. Obliczenia akustyczne wykonano dla pory dnia dla temperatury

20°C i  wilgotności  względnej  60% oraz dla pory nocy dla temperatury 10°C i  wilgotności

względnej 70%.

Wyniki  obliczeń  przedstawione  zostały  w  poniższej  tabeli,  na  załącznikach  graficznych

(załącznik  14  –  pora  dnia,  załącznik  15  –  pora  nocy)  oraz  w modelu  obliczeń  

(załącznik 11 – pora dnia, załącznik 12 – pora nocy).

Tabela 11.5.3 Wyniki obliczeń poziomów hałasu dla pory dnia i pory nocy w poszczególnych

punktach pomiarowych

Punkt

pomiarowy

Wysokość

[m]

Pora dnia

[dB]

Pora nocy

[dB]
P1 2,0 42,8 37,6

P2 2,0 40,7 36,1

P3 2,0 39,4 34,9

P4 2,0 38,2 34,1

P5 2,0 37,5 33,6

P6 2,0 36,2 32,1

P7 2,0 34,8 30,4

P8 2,0 33,5 29,1

P9 2,0 38,6 34,2

P10 2,0 39,1 34,4

P11 4,0 45,3 40,2

P12 4,0 42,5 37,0

P13 4,0 40,2 35,0

P14 4,0 40,8 35,3

11.5.3 Wnioski

Na podstawie przeprowadzonej analizy stwierdza się, iż dotrzymane zostaną dopuszczalne

poziomy hałasu  na  granicy  terenów chronionych  akustycznie  dla  pory  dnia  i  pory  nocy.
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W związku  z  powyższym  nie  stwierdza  się  negatywnego  oddziaływania  planowanego

przedsięwzięcia na klimat akustyczny.

11.5.4 Oddziaływanie w fazie budowy i likwidacji

Na  etapie  budowy  oraz  likwidacji  planowanego  przedsięwzięcia  występować  będzie

oddziaływanie  akustyczne  związane  z  prowadzeniem  robót  oraz  pracą  maszyn

budowlanych. Uciążliwości te będą jednak miały charakter krótkotrwały i będą ograniczone

jedynie do pory dnia.

11.6 Oddziaływanie na ludzi

Planowana inwestycja polegająca na rozbudowie i przebudowie fermy tuczu trzody chlewnej,

realizowana jest na terenie rolniczo-wiejskim, przystosowanym pod tego typu działalność. W

związku z realizacją planowanego przedsięwzięcia docelowo będzie hodowanych 1990 szt.

tuczników. W skali roku przewiduje się trzy pełne cykle. W związku z działalnością inwestora

dotrzymane  zostaną  standardy  środowiska  na  granicy  terenu,  do  którego  wnioskodawca

posiada tytuł prawny oraz na granicy terenów podlegających ochronie.

W  związku  z  powyższym  nie  przewiduje  się  negatywnego  oddziaływania  planowanego

przedsięwzięcia na ludzi.

11.7 Oddziaływanie na florę i faunę

Planowane przedsięwzięcie nie wpłynie negatywnie na gatunki chronione roślin i zwierząt.

Inwestycja realizowana będzie na terenie, który nie jest objęty ochroną na postawie ustawy

o ochronie przyrody.

11.8 Oddziaływanie na wodę oraz powierzchnię ziemi

W związku z planowanym przedsięwzięciem powstawać będą ścieki socjalno – bytowe oraz

wody  opadowe  i  roztopowe.  Ścieki  socjalno  –  bytowe  gromadzone  będą  w  szczelnym

zbiorniku  bezodpływowym.  Ścieki  odbierane  będą  przez  podmioty  świadczące  usługi

w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i będą przekazywane na oczyszczalnie

ścieków.

Gnojowica  magazynowana  będzie  w  kanałach  oraz  zbiornikach  gnojowych  wewnątrz

obiektów inwentarskich. Będą one murowane oraz zabezpieczone dwuskładnikową powłoką

izolacyjną np. FLEX. 
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Gnojowica stosowana  będzie jako nawóz na polach uprawnianych przez Wnioskodawcę.

Inwestor uprawia areał 70 ha, co spowoduje zastosowanie dawki azotu w ilości 155,0 kg/ha,

przy dopuszczalnych 170 kg/ha w ciągu roku.

Z  uwagi  na  powyższe  nie  przewiduje  się  negatywnego  oddziaływania  planowanego

przedsięwzięcia na wodę oraz powierzchnię ziemi.

11.9 Oddziaływanie na klimat

Planowane przedsięwzięcie z uwagi  na swój  charakter oraz skalę nie będzie negatywnie

oddziaływać na klimat.

11.10 Oddziaływanie na krajobraz

Planowana  rozbudowa  i  przebudowa   jest  realizowana  w  miejscu  nieprzedstawiającym

wybitnych  walorów  krajobrazowych,  które  w  chwili  obecnej  jest  zagospodarowany  i

użytkowany przez Wnioskodawcę.. W związku z powyższym należy stwierdzić, iż inwestycja

nie będzie negatywnie oddziaływała na krajobraz.

11.11 Oddziaływanie na dobra materialne oraz zabytki i krajobraz kulturowy

W pobliżu  terenu przewidzianego  pod realizację  planowanego przedsięwzięcia  występuje

ujęty w ewidencji Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytów Zespół Dworsko-

Parkowo-Folwarczny.  W  ramach  realizacji  przedmiotowej  inwestycji  nie  przewiduje  się

ingerencji  w  zabudowę  wchodzącą  w  skład  przedmiotowego  Zespołu. W  związku  z

powyższym, nie przewiduje się negatywnego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia

na dobra materialne oraz zabytki i krajobraz kulturowy.

Na  podstawie  powyższych  informacji  stwierdza  się,  iż  planowane  przedsięwzięcie

polegające  na rozbudowie i modernizacji fermy tuczu trzody chlewnej, przewidzianej

do realizacji  nie będzie negatywnie oddziaływać na środowisko.
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12.  ANALIZA MOŻLIWOŚCI  SKUMULOWANEGO  ODDZIAŁYWANIA PLANOWANEGO

PRZEDSIĘWZIĘCIA  ORAZ  PRZEDSIĘWZIĘĆ  PLANOWANYCH  I  ISTNIEJĄCYCH  NA

TERENIE ZAINWESTOWANIA I NA TERENACH SĄSIEDNICH

Wnioskodawca,  na  chwilę  obecną  nie  przewiduje  realizacji  innych  przedsięwzięć,  które

skutkowałyby  skumulowanym  oddziaływaniem  z  planowanym  przedsięwzięciem.  Ponadto

z uwagi na charakter przedsięwzięcia oraz zasięg jego oddziaływania ograniczony do terenu,

do  którego  wnioskodawca  posiada  tytuł  prawny  nie  przewiduje  się  możliwości

skumulowanego  oddziaływania  przedsięwzięcia  z  przedsięwzięciami istniejącymi

i prowadzonymi na terenach sąsiednich.
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13.  OPIS  PRZEWIDYWANYCH  ZNACZĄCYCH  ODDZIAŁYWAŃ  PLANOWANEGO

PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO, OBEJMUJĄCY BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE,

WTÓRNE,  SKUMULOWANE,  KRÓTKO-,  ŚREDNIO-  I  DŁUGOTERMINOWE,  STAŁE  I

CHWILOWE ODDZIAŁYWANIE NA ŚRODOWISKO

Poniżej  przedstawia  się  oddziaływanie  planowanego  przedsięwzięcia  na  środowisko

obejmujące  oddziaływanie  bezpośrednie,  pośrednie,  wtórne,  krótkoterminowe,

średnioterminowe  i  długoterminowe,  stałe  i  chwilowe  na  etapie  budowy  i  eksploatacji

planowanego przedsięwzięcia.

Tabela 13.1. Tabela przedstawiająca oddziaływanie przedsięwzięcia

Element
środowiska

Oddziaływanie

Krótko-
terminowe

Średnio-
terminowe

Długo-

terminowe
Stałe Chwilowe Bezpośrednie Pośrednie

Wody
powierzchniowe

- - - - - - -

Wody
podziemne

- - - - - - -

Emisja hałasu X - X X X X -

Emisja  do
powietrza

X - X X X X -

Emisja
odpadów

X - X X X X -

Powierzchnia
terenu

- - - - - - -

Dobra kultury - - - - - - -

Ludność - X X - - - X

Elementy
przyrodnicze
objęte ochroną

- - - - - - -

Krajobraz - - - - - - -

„X” – oddziaływanie
„-” - brak oddziaływania

1. Wody powierzchniowe

Z  uwagi  na  odległość  od  najbliższych  cieków  wodnych  oraz  jezior  nie  przewiduje  się

wystąpienia  oddziaływania  na  wody  powierzchniowe  na  etapie  budowy,  eksploatacji

i likwidacji przedsięwzięcia.

2. Wody podziemne

Woda  na  potrzeby  eksploatacji  planowanego  przedsięwzięcia  pobierana  będzie  z

wodociągu. Inwestycja zlokalizowana jest na obszarze zbudowanym przez utwory o słabym
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poziomie  przepuszczalności  stąd  poziom  zagrożenia  zanieczyszczeniem  wód  poziomu

wodonośnego określa się jako niski.  Lokalna powolna filtracja wody opadowej  do gruntu

z dachów budynków prowadzona  będzie  bez  szkody  dla  środowiska  gruntowo-wodnego,

ponieważ wody te traktowane są jako „wody czyste”.

3. Emisja hałasu

Na etapie budowy emisja hałasu będzie związana z prowadzonymi pracami budowlanymi.

Będzie ona krótkotrwała, chwilowa, o nieznacznym nasileniu i zasięgu lokalnym. Na etapie

eksploatacji  emisja  hałasu  powodowana  będzie  głównie  przez  pracę  urządzeń

wentylacyjnych,  hałas  powodowany  przez  hodowane  zwierzęta  oraz  przejazdy  pojazdów

do napełniania  silosów z  paszą  oraz  pojazdów  przywożących  i  odbierających  zwierzęta.

Będzie  to  oddziaływanie  chwilowe,  długoterminowe,  bezpośrednie.  Emisja  hałasu  nie

spowoduje przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu na granicy terenów chronionych

akustycznie.

4. Emisja do powietrza

Na etapie budowy emisja będzie związana z przejazdami oraz pracą maszyn budowlanych.

Będzie ona krótkotrwała, chwilowa, o nieznacznym nasileniu i zasięgu lokalnym. Na etapie

eksploatacji  źródłami  emisji  do  powietrza  będą:  zanieczyszczenia  gazowe  oraz  pyłowe

odprowadzane  z  chlewni,  ruch  pojazdów  oraz  napełnienie  silosów  paszą.  Emisja

do powietrza  nie  spowoduje  przekroczeń  standardów  środowiska  na  granicy  terenu,  do

którego  inwestor  posiada  tytuł  prawny.  Oddziaływanie  będzie  miało  charakter

długoterminowy, stały i bezpośredni.

5. Emisja odpadów

Na  etapie  budowy  emisja  odpadów  powodowana  będzie  przez  prowadzone  prace

budowlane (oddziaływanie krótkoterminowe, chwilowe, bezpośrednie). Natomiast na etapie

eksploatacji  będą  powstawać  odpady  związane  z  prowadzeniem  fermy,  głównie  zużyte

źródła  światła,  elementy  metalowe  i  plastikowe  kojców,  opakowania  po  preparacie

do dezynfekcji.  Będzie  to  oddziaływanie  długoterminowe,  stałe  i  bezpośrednie.

Postępowanie  z odpadami  będzie  zgodne  z  zapisami  ustawy  o  odpadach.  Odpady

magazynowane  będą  selektywnie,  w  wyznaczonych  miejscach  oraz  przekazywane

do dalszego zagospodarowania podmiotom zewnętrznym.

6. Powierzchnia terenu

Eksploatacja  planowanego  przedsięwzięcia  nie  będzie  znacząco  oddziaływać

na powierzchnię  ziemi.  Oddziaływanie,  jakie  będzie  powodowane  w związku  z  realizacją
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planowanego przedsięwzięcia będzie wiązało się z zajęciem terenu pod inwestycję. Emisja

odchodów  zwierzęcych  do  gleby  na  terenach  należących  do  inwestora  wyznaczonych

do nawożenia  tym  nawozem  naturalnym  nie będzie  mieć  negatywnego  wpływu

na środowisko gruntowe. System gospodarowania obornikiem i gnojowicą będzie oparty na

podstawie wymogów ustawy z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu (Dz. U z 2007 r.

Nr 147, poz. 1033).

7. Dobra kultury

Realizacja i eksploatacja planowanego przedsięwzięcia nie będzie oddziaływać negatywnie

na dobra kultury.

8. Ludność

Przewiduje  się  możliwość  wystąpienia  pośredniego  i  średnioterminowego  oddziaływania

na ludzi  co  może być  związane  z  emisją  substancji  złowonnych  z  terenu  fermy.  Należy

jednak  podkreślić,  iż  nie  nastąpi  przekroczenie  dopuszczalnych  poziomów  emisji  dwóch

z substancji odpowiedzialnych za odczucia złowonne, tj. amoniaku i siarkowodoru na granicy

terenów zabudowy mieszkaniowej. Wystąpienie przedmiotowego oddziaływania uzależnione

jest od indywidualnej wrażliwości na odczucia zapachowe każdej z osób. Nie bez znaczenia

jest  fakt  realizacji  planowanego przedsięwzięcia na terenach wiejskich,  które są terenami

najwłaściwszymi do prowadzenia tego typu działalności.

9. Elementy przyrodnicze objęte ochroną

Inwestycja nie będzie miała wpływu na elementy przyrodnicze objęte ochroną.

10. Krajobraz

Planowane  przedsięwzięcie  nie  będzie  miało  znaczącego  wpływu  na  krajobraz.  Nastąpi

nieistotna zmiana z uwagi na to, że powstaje nowy większy obiekt (budynek chlewni) lecz

będzie to element istniejącej fermy.
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14. OPIS METOD PROGNOZOWANIA ZASTOSOWANYCH PRZEZ WNIOSKODAWCĘ

Prognozy oddziaływania  planowanej  inwestycji  na  poszczególne  komponenty  środowiska

dokonano  na  podstawie:  materiałów  kartograficznych  analizowanego  terenu,  danych

przekazanych  przez  zleceniodawcę,  wizji  lokalnej  i  przeprowadzonych  obliczeń,  przy

uwzględnieniu szczegółów planowej inwestycji.

Podczas  określania  oddziaływania  przedmiotowego  przedsięwzięcia  na  środowisko

posłużono  się  metodyką  bazującą  na  obliczeniach  i  szacowaniu  wpływów.  Poniżej

wyszczególniono sposoby określenia podstawowych wpływów środowiskowych:

a) W zakresie określenia oddziaływania na jakość powietrza atmosferycznego modelowanie

przeprowadzono  zgodnie  z  metodyką  referencyjną  wskazaną  w  załączniku  nr  3

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

odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz.U.10.16.87). Obliczenia dotyczące

imisji  zanieczyszczeń zostały przeprowadzone za pomocą oprogramowania  „OPERAT

FB” firmy PROEKO Ryszard Samoć (62-800 Kalisz, Al. Wolności 21 m 11),

b) W  zakresie  oddziaływania  na  jakość  klimatu  akustycznego  posłużono  się  metodyką

wskazaną w załączniku  nr  6 rozporządzenia  Ministra Środowiska z dnia  4 listopada  

2008 r.  w sprawie  wymagań w zakresie prowadzenia  pomiarów wielkości  emisji  oraz

pomiarów  ilości  pobieranej  wody  (Dz.U.2008.206.1291).  Ponadto  do  określenia

oddziaływania  akustycznego  planowanego  przedsięwzięcia  wykorzystano  program

„SON2 wersja 3.2 Określanie zasięgu hałasu przemysłowego i drogowego emitowanego

do  środowiska  firmy  Z.U.O.  EKO-SOFT  (93-554  Łódź,  

ul. Rogozińskiego 17/7),

c) W  zakresie  ochrony  wód  podziemnych  oraz  wpływu  przedsięwzięcia  na  środowisko

gruntowo–wodne  przeanalizowano  materiały  kartograficzne  (w  tym  przekroje

hydrogeologiczne). Na tej podstawie rozpatrzono właściwości gruntów zlokalizowanych w

obrębie miejsca lokalizacji inwestycji i oszacowano oddziaływanie.

d) W  odniesieniu  do  wpływu  odpadów  na  środowisko  dokonano  ogólnej  analizy  ilości

i właściwości wytwarzanych odpadów. 
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15.  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

15.1 Powierzchnia ziemi oraz wody gruntowe

Ochrona  powierzchni  ziemi  wiąże  się  przede  wszystkim  z  etapem  budowy  inwestycji

i przeprowadzanymi  pracami  budowlanymi.  Praca  sprzętu  budowlanego,  jak  i  jego

przemieszczanie  powinno  być  ograniczone  do  projektowanych  powierzchni  zabudowy.

Ograniczony zostanie do minimum kontakt gleby z substancjami niebezpiecznymi takimi jak 

np. smary, oleje. Stan techniczny pojazdów kontrolowany będzie na bieżąco, co ma na celu

ograniczenie możliwości wystąpienia awarii i wycieków. Pracownicy zostaną poinstruowani

o procedurach  działania  w przypadku  ewentualnej  awarii  oraz  sposobie  stosowania

sorbentów.

Ścieki bytowe odprowadzane będą do szczelnego zbiornikach bezodpływowego. 

Wody opadowe i roztopowe odprowadzane będą w sposób nieuregulowany do gruntu.

Gnojowica  będzie  gromadzona  w  szczelnych  kanałach  oraz  zbiornikach  gnojowych

wewnątrz budynków inwentarskich. Następnie będzie wykorzystywana jako nawóz na polach

Inwestora.

15.2 Powietrze

Na  podstawie  przeprowadzony  obliczeń  nie  stwierdzono  przekroczenia  dopuszczalnych

poziomów  stężeń  substancji  w  powietrzu.  W związku  z  powyższym  nie  stwierdza  się

konieczności  stosowania  dodatkowych  rozwiązań  ograniczający  emisję  substancji  do

powietrza.

15.3 Hałas

Do najbliższych terenów chronionych akustycznie należą tereny zabudowy mieszkaniowej

jednorodzinnej,  zabudowy  mieszkaniowej  wielorodzinnej  oraz  zabudowy  zagrodowej

położone w odległości ok. 50 m  terenu należącego do inwestora. Przeprowadzona analiza

wykazała,  iż  zostaną  dotrzymane  dopuszczalne  poziomy  hałasu  na  granicy  terenów

chronionych akustycznie. Z uwagi na powyższe nie przewiduje się konieczności stosowania

dodatkowych rozwiązań ograniczających emisję hałasu.

15.4 Odpady

Odpady niebezpieczne magazynowane będą w wyznaczonym w budynku socjalno-biurowo-

magazynowym  miejscu  w  szczelnych  zamykanych  pojemnikach.  Odpady  inne  niż
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niebezpieczne  magazynowane  będą  w  kontenerach  lub  pojemnikach.  Wszystkie  odpady

magazynowane będą w sposób zabezpieczający środowisko gruntowo – wodne przed ich

ewentualnym negatywnym oddziaływaniem. 

15.5 Cel i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000

Działki Inwestora zlokalizowane są w znacznej odległości od chronionych obszarów Natura

2000. W związku z powyższym nie stwierdza się możliwości negatywnego oddziaływania na

przedmiot i cele ochrony najbliższego obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru.

W związku z powyższym nie zachodzi potrzeba przyrodniczej kompensacji tych oddziaływań.
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16.  WSKAZANIE,  CZY DLA PLANOWANEGO  PRZEDSIĘWZIĘCIA  JEST KONIECZNE

USTANOWIENIE  OBSZARU  OGRANICZONEGO  UŻYTKOWANIA  W  ROZUMIENIU

PRZEPISÓW  USTAWY  Z  DNIA  27  KWIETNIA  2001  R  –  PRAWO  OCHRONY

ŚRODOWISKA

Dla inwestycji  nie planuje się utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania – realizacja

inwestycji  nie  powoduje  przekroczenia  standardów  jakości  środowiska  poza  terenem,

do którego Inwestor posiada tytuł prawny oraz na granicy terenów podlegających ochronie. 
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17.  ANALIZA  MOŻLIWYCH  KONFLIKTÓW  SPOŁECZNYCH  ZWIĄZANYCH

Z PLANOWANYM PRZEDSIĘWZIĘCIEM

Sprecyzowanie konfliktów społecznych, które mogą wyniknąć z powodu realizacji inwestycji

jest niezwykle trudne. Tok postępowania administracyjnego daje pełen dostęp do informacji

dla społeczeństwa, wyjaśnienie kwestii  wzbudzających zaniepokojenie może spowodować

ograniczenie  wystąpienia  takich  sytuacji,  poprzez  uspokojenie  społeczeństwa  rzetelną  i

wyczerpująca informacją.

Intencją  inwestorów  jest  stworzenie  fermy  tuczu  trzody  chlewnej  stojącej  na  wysokim

poziomie  nie  tylko  hodowlanym,  ale  również  estetycznym  (schludne  zagospodarowanie

terenu działki), co w żaden sposób nie będzie kolidowało z charakterem i krajobrazem wsi.

Inwestycja  realizowana  będzie  na  obszarze  wiejskim,  który  jest  terenem  optymalnym

do realizacji  przedmiotowej  inwestycji.  Nie  bez  znaczenia  jest  również  fakt,  iż  Inwestor

w chwili obecnej prowadzi już na przedmiotowym terenie chów trzody chlewnej.
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18.  PRZEDSTAWIENIE  PROPOZYCJI  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

W związku z zakresem prowadzonej działalności powadzony będzie następujący monitoring

oddziaływania planowanego przedsięwzięcia:

• W trakcie robót budowlanych i eksploatacji inwestycji należy kontrolować prawidłowy

stan utrzymania sprzętu budowlanego oraz pojazdów transportowych.

• Należy  prowadzić  ilościową  i  jakościową  ewidencję  odpadów,  zgodnie  z  przyjęta

klasyfikacją odpadów oraz listą odpadów niebezpiecznych.

• Gospodarkę  gnojowicą  prowadzić  zgodnie  z  Ustawą  z  dnia  10  lipca  2007  r.

o nawozach i nawożeniu (Dz.U.2007.147.1033),

• Należy w raz roku rozliczyć opłaty za korzystanie ze środowiska z tytułu chowu trzody

chlewnej.
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19.  WSKAZANIE  TRUDNOŚCI  WYNIKAJĄCYCH  Z  NIEDOSTATKÓW  TECHNIKI  LUB

LUK WE WSPÓŁCZESNEJ WIEDZY, JAKIE NAPOTKANO, OPRACOWUJĄC RAPORT

Podczas  opracowywania  raportu  o  oddziaływaniu  przedsięwzięcia  na  środowisko  nie

napotkano  istotnych  trudności  natury  merytorycznej  stanowiących  przeszkodę  w  jego

sporządzeniu.
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20. STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM

Niniejszy  „Raport  o  oddziaływaniu  przedsięwzięcia  na  środowisko”  dotyczy  inwestycji

polegającej na rozbudowie i przebudowie fermy tuczu trzody chlewnej do docelowej obsady

1990 szt., przewidzianej do realizacji na działce nr 540/13, obręb Siedlisko

Planowane  przedsięwzięcie  realizowane  będzie  w  miejscowości  Siedlisko  na  działce

ewidencyjnej nr 540/13, gmina Trzcianka.

W najbliższym  sąsiedztwie  działki  zlokalizowane  są  pola  uprawne,  tereny  gospodarstwa

rolnego, droga gminna oraz zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna i jednorodzinna.

W  związku  z  realizacją  planowanej  inwestycji  przewiduje  się  rozbiórkę  istniejącego,

nieużytkowanego budynku inwentarskiego i budowę w jego miejscu budynku inwentarskiego

o  powierzchni  ok.  1500  m2,  przeznaczonego  do  chowu  1400  szt.  tuczników.  Chów

prowadzony  będzie  w  systemie  bezściółkowym  na  rusztach  betonowych.  W  obiekcie

przewiduje się realizację 28 kojców.  Przy chlewni  posadowione zostaną dwa zbiorniki  na

paszę  o  pojemności  20  Mg  każdy.  Ponadto  planuje  się  przebudowę  istniejącego,

użytkowanego budynku inwentarskiego, w którym w chwili  obecnej prowadzony jest chów

ok. 500  szt.  tuczników,  metodą  ściółkową.  W  ww.  obiekcie  o  powierzchni  ok.  665  m2

przewiduje  się  docelowo  prowadzenie  chowu  590  szt.  tuczników,  metodą  bezściółkową

na rusztach  betonowych  w 12  kojcach.  Przy  chlewni  posadowiony  zostanie  zbiorniki  na

paszę  o  pojemności  20  Mg.  Cykl  chowu  obejmować  będzie  odchowanie  warchlaków  o

wadze ok. 30 kg do osiągnięcia wagi do 120 kg. W ciągu roku prowadzone będą 3 pełne

cykle.  Po  każdorazowym  zakończeniu  cyklu  chlewnia  zostaje  umyta  z  zastosowaniem

urządzenia  wysokociśnieniowego  a  następnie  zamgławiona  przy  użyciu  środków

odkażających i pozostawiona do całkowitego odparowania środka.

Na podstawie  zebranych informacji  stwierdza się,  iż przedmiotowa inwestycja  nie  będzie

negatywnie oddziaływać na gatunki chronione oraz obszary chronione na podstawie ustawy

o ochronie przyrody, w tym obszary Natura 2000.

W  ramach  prowadzonej  działalności  wnioskodawca  pobierać  będzie  wodę  z  sieci

wodociągowej.  Ścieki  bytowe  odprowadzane  będą  do  szczelnego  zbiornika

bezodpływowego.  Natomiast  wody  opadowe  i  roztopowe  odprowadzane  będą  w sposób

niezorganizowany do gruntu.

Obliczenia  rozkładu  stężeń  zanieczyszczeń  w  powietrzu  wykazały  brak  przekroczeń

dopuszczalnych  stężeń  zarówno  jednogodzinnowych  jak  i  średniorocznych.  W  związku

z powyższym nie stwierdza się negatywnego oddziaływania inwestycji na jakość powietrza

atmosferycznego.

W wyniku przeprowadzonej  analizy akustycznej  stwierdzono występowanie  w najbliższym

sąsiedztwie  terenów,  dla  których  zostały  określone  dopuszczalne  poziomy  hałasu.  Jak
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wykazała przeprowadzona analiza normy te nie zostały przekroczone, zarówno dla pory dnia

jak i dla pory nocy.

Realizacja planowanego przedsięwzięcia nie będzie oddziaływać na obiekty zabytkowe oraz

stanowiska archeologiczne, podlegające ochronie konserwatorskiej.

Na podstawie przeprowadzonej analizy należy jednoznacznie stwierdzić, iż realizacja

planowanego przedsięwzięcia nie będzie negatywnie oddziaływać na środowisko.

ECER Technika Sp. z o.o. 
ul. Marcelińska 92/94

60-324 Poznań
strona 86 z 89



Rozbudowa i przebudowa fermy tuczu trzody chlewnej do docelowej obsady 1990 szt. tuczników, przewidziana do realizacji
na działce nr 540/13, obręb Siedlisko

21.  PRZEDSTAWIENIE  ZAGADNIEŃ  W  FORMIE  GRAFICZNEJ  ORAZ

KARTOGRAFICZNEJ

Na załącznikach graficznych oraz kartograficznych przedstawiono:

− mapę poglądową lokalizacji planowanego przedsięwzięcia,

− plan poglądowy zakładu,

− mapę poglądowa lokalizacji przedsięwzięcia na tle podziału fizjograficznego,

− mapę geologiczną,

− mapę hydrogeologiczną,

− mapę Głównych Zbiorników Wód Podziemnych,

− mapę  poglądową  lokalizacji  planowanego  przedsięwzięcia  na  tle  wód

powierzchniowych

− mapę JCWPd,

− mapę JCWP,

− roczną różę wiatrów,

− diagramy imisji substancji do powietrza,

− graficzne  przedstawienie  rozprzestrzeniania  się  hałasu  w  środowisku.
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22. ŹRÓDŁA INFORMACJI STANOWIĄCE PODSTAWĘ SPORZĄDZENIA RAPORTU

1. www.geoportal.gov.pl,

2. www.obszary.natura200.oorg.pl,

3. Państwowa Służba Hydrogeologiczna - http://psh.pgi.gov.pl/home.html,

4. J.  Kondracki,  „Geografia  regionalna  Polski”,  Wydawnictwo  Naukowe  PWN,

Warszawa 1998, 2000,

5. Program Ochrony Środowiska dla gminy Trzcianka na lata 2009-2012 z perspektywą

na lata 2013-2016,

6. Mapa  Hydrogeologiczna  Polski  w  skali  1:  50  000,  Arkusz  SIEDLISKO  (0352),

Państwowy Instytut Geologiczny,

7. Objaśnienia do Mapy Hydrogeologicznej Polski w skali 1: 50 000, Arkusz SIEDLISKO

(0352), Opracowała: inż. Teresa Zborowska, Warszawa 2004,

8. Mapa Geologiczna Polski w skali 1: 50 000, Arkusz SIEDLISKO (0352), Państwowy

Instytut Geologiczny,

9. Objaśnienia  do  Mapy  Geologicznej  Polski  w skali  1:  50  000,  Arkusz  SIEDLISKO

(0352), Andrzej Wągrowski, Warszawa 2007,

10. http://www.eko.org.pl/lkp/pdrawska/ochk_pnaddrawa.html,

11. Dokument  Referencyjny  o  Najlepszych  Dostępnych  Technikach  (BREF)  dla

Intensywnego Chowu Drobiu i Świń, Ministerstwo Środowiska, Warszawa 2005,

12. Kodeks Dobrej Praktyki Rolnej, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwo

Środowiska, Warszawa 2004,
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23. ZAŁĄCZNIKI

1. Mapa zagospodarowania terenu,

2. Pismo  Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 03 czerwca

2014 r. o sygnaturze WOP.403.156.2014.AZZ1

3. Pismo  Starostwa  Powiatowego  w  Czarnkowie,  znak  OS.6341.49.2014.MF  z  dnia

18.06.2014 r.

4. Pismo  Wojewódzkiego  Urzędu  Ochrony  Zabytków  Delegatura  w  Pile  znak  

Pi-WA.5152.959.2.2014 z dnia 10 czerwca 2014 r. 

5. Obliczenia wielkości emisji zanieczyszczeń z pojazdów

6. Pismo Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska określające aktualny stan

jakości powietrza z dnia 29 sierpnia 2012 r., znak WM.7016.1.513.2014.3566W,

7. Tabele meteorologiczne oraz róże wiatrów ,

8. Dane do obliczeń w sieci receptorów,

9. Wyniki obliczeń stężeń maksymalnych i średniorocznych  oraz opadu pyłu w węzłach

siatki obliczeniowej i dodatkowych punktach obliczeniowych.

10. Mapy  izolinii  stężeń  maksymalnych  i  średniorocznych  wszystkich  emitowanych

zanieczyszczeń,

11. Dane wejściowe oraz wyniki obliczeń emisji hałasu dla pory dnia,

12. Dane wejściowe oraz wyniki obliczeń emisji hałasu dla pory nocy.

13. Informacja  Urrzędu  Miejskiego  Trzcianki  z  dnia  12  czerwca  2014  r.,  znak

RPI.670.2.12.2014.SK

14. Mapa rozprzestrzeniania się hałasu w środowisku dla pory dnia,

15. Mapa rozprzestrzeniania się hałasu w środowisku dla pory nocy,
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