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1. WSTĘP 

Przedmiotem opracowania jest raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego 

na budowie budynku inwentarskiego  przeznaczonego do chowu macior i odchowu prosiąt do 

warchlaków wraz z częścią socjalno-laboratoryjną, a także z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą. 

 

Budynek inwentarski o maksymalnej obsadzie 542,32 DJP oraz infrastruktura towarzysząca zostaną  

wykonane od podstaw.  

 

Inwestorem jest:  

 

RAJMUND BULIK  

UL. SŁONECZNA 3, PRZEWÓZ   

47-253 CISEK 

 

Przedsięwzięcie sytuowane będzie na działkach o numerach ewidencyjnych 30 i 31,położonych w 

miejscowości Przewóz, gmina Cisek, powiat kędzierzyńsko-kozielski. 

Na działce nie ma obecnie żadnej zabudowy.  Jest to teren wykorzystywany do chwili obecnej pod 

produkcję roślinną. Działki planowane pod zabudowę stanowią grunty rolne nie zabudowane, nie 

zalesione. Przez działki nie przepływa żaden ciek wodny. 

 

Niniejsze opracowanie stanowi ocenę wpływu przedsięwzięcia  na poszczególne elementy 

środowiska na etapie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Celem raportu jest 

dostarczenie kompleksowej informacji, umożliwiającej podjęcie decyzji o zakresie niektórych 

działań zabezpieczających środowisko przed negatywnym oddziaływaniem przedsięwzięcia  po 

rozpoczęciu działalności. 

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

instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów 

przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1169) planowana inwestycja 

nie będzie zakwalifikowana do instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie 

poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości. Nie będzie wymagane 

pozwolenie zintegrowane. 
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2. KLASYFIKACJA INWESTYCJI 

Zgodnie z § 2 ust.1 pkt.51b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r.  

w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2019r., poz. 

1839  chów lub hodowla zwierząt innych niż wymienione w lit. a w liczbie nie mniejszej niż 210 

DJP (DJP – przy czym za liczbę DJP przyjmuje się maksymalną możliwą obsadę zwierząt), 

kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko. Dla w/w 

przedsięwzięcia obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko 

jest obligatoryjny.  

 

Dodatkowo w związku z magazynowaniem na potrzeby grzewcze gazu płynnego w 3 zbiornikach 

naziemnych o pojemności 6700 l każdy jest to instalacja zbiornikowa, która kwalifikuje się zgodnie 

z  § 3 ust.1 pkt 37 lit. d rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 września 2019 r.   w sprawie 

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.   

3. ZAKRES RAPORTU 

Raport został sporządzony na etapie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.  

Kolejnym etapem będzie uzyskanie przez inwestora decyzji o warunkach zabudowy. 

 

Raport o oddziaływaniu na środowisko powinien być opracowany zgodnie z wszystkimi 

wymaganiami art. 66 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji 

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

oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 283 ze zm.) ze szczególnym uwzględnieniem 

niżej wymienionych zagadnień: 

1) opis planowanego przedsięwzięcia, a w szczególności:  

 a) charakterystykę całego przedsięwzięcia i warunki użytkowania terenu w fazie budowy i 

eksploatacji lub użytkowania, w tym w odniesieniu do obszarów szczególnego zagrożenia powodzią 

w rozumieniu art. 16 pkt 34 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne,  

b) główne cechy charakterystyczne procesów produkcyjnych,  

c) przewidywane rodzaje i ilości emisji, w tym odpadów, wynikające z funkcjonowania 

planowanego przedsięwzięcia,  

d) informacje o różnorodności biologicznej, wykorzystywaniu zasobów naturalnych, w tym 

gleby, wody i powierzchni ziemi,  

e) informacje o zapotrzebowaniu na energię i jej zużyciu,  

f) informacje o pracach rozbiórkowych dotyczących przedsięwzięć mogących znacząco 

oddziaływać na środowisko,  

g) ocenione w oparciu o wiedzę naukową ryzyko wystąpienia poważnych awarii lub katastrof 

naturalnych i budowlanych, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii, 

w tym ryzyko związane ze zmianą klimatu;  

2) opis elementów przyrodniczych środowiska objętych zakresem przewidywanego 

oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko, w tym:  

a) elementów środowiska objętych ochroną na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o 

ochronie przyrody oraz korytarzy ekologicznych w rozumieniu tej ustawy,  

b) właściwości hydromorfologicznych, fizykochemicznych, biologicznych i chemicznych 

wód;  

2a) wyniki inwentaryzacji przyrodniczej, przez którą rozumie się zbiór badań terenowych 

przeprowadzonych na potrzeby scharakteryzowania elementów środowiska przyrodniczego, jeżeli 

została przeprowadzona, wraz z opisem zastosowanej metodyki; wyniki inwentaryzacji 

przyrodniczej wraz z opisem metodyki stanowią załącznik do raportu;  
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2b) inne dane, na podstawie których dokonano opisu elementów przyrodniczych;  

3) opis istniejących w sąsiedztwie lub w bezpośrednim zasięgu oddziaływania planowanego 

przedsięwzięcia zabytków chronionych na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad 

zabytkami;  

3a) opis krajobrazu, w którym dane przedsięwzięcie ma być zlokalizowane;  

3b) informacje na temat powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania 

się oddziaływań przedsięwzięć realizowanych, zrealizowanych lub planowanych, dla których 

wydano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, znajdujących się na terenie, na którym 

planuje się realizację przedsięwzięcia, oraz w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub których 

oddziaływania mieszczą się w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia – w zakresie, 

w jakim ich oddziaływania mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym 

przedsięwzięciem;  

4) opis przewidywanych skutków dla środowiska w przypadku niepodejmowania 

przedsięwzięcia, uwzględniający dostępne informacje o środowisku oraz wiedzę naukową;  

5) opis wariantów uwzględniający szczególne cechy przedsięwzięcia lub jego oddziaływania, 

w tym:  

a) wariantu proponowanego przez wnioskodawcę oraz racjonalnego wariantu alternatywnego,  

b) racjonalnego wariantu najkorzystniejszego dla środowiska – wraz z uzasadnieniem ich 

wyboru;  

6) określenie przewidywanego oddziaływania analizowanych wariantów na środowisko, w 

tym również w przypadku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej i katastrofy naturalnej i 

budowlanej, na klimat, w tym emisje gazów cieplarnianych i oddziaływania istotne z punktu 

widzenia dostosowania do zmian klimatu, a także możliwego transgranicznego oddziaływania na 

środowisko, a w przypadku drogi w transeuropejskiej sieci drogowej, także wpływu planowanej 

drogi na bezpieczeństwo ruchu drogowego;  

6a) porównanie oddziaływań analizowanych wariantów na: a) ludzi, rośliny, zwierzęta, 

grzyby i siedliska przyrodnicze, wodę i powietrze,  

b) powierzchnię ziemi, z uwzględnieniem ruchów masowych ziemi, i krajobraz,  

c) dobra materialne,  

d) zabytki i krajobraz kulturowy, objęte istniejącą dokumentacją, w szczególności rejestrem 

lub ewidencją zabytków,  

e) formy ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. 

o ochronie przyrody, w tym na cele i przedmiot ochrony obszarów Natura 2000, oraz ciągłość 

łączących je korytarzy ekologicznych,  

f) elementy wymienione w art. 68 ust. 2 pkt 2 lit. b, jeżeli zostały uwzględnione w raporcie o 

oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko lub jeżeli są wymagane przez właściwy organ,  

g) wzajemne oddziaływanie między elementami, o których mowa w lit. a– f;  

7) uzasadnienie proponowanego przez wnioskodawcę wariantu, z uwzględnieniem informacji, 

o których mowa w pkt 6 i 6a;  

8) opis metod prognozowania zastosowanych przez wnioskodawcę oraz opis przewidywanych 

znaczących oddziaływań planowanego przedsięwzięcia na środowisko, obejmujący bezpośrednie, 

pośrednie, wtórne, skumulowane, krótko-, średnio- i długoterminowe, stałe i chwilowe 

oddziaływania na środowisko, wynikające z:  

a) istnienia przedsięwzięcia,  

b) wykorzystywania zasobów środowiska,  

c) emisji;  

9) opis przewidywanych działań mających na celu unikanie, zapobieganie, ograniczanie lub 

kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko, w szczególności na formy 

ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie 

przyrody, w tym na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000, oraz ciągłość łączących je 
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korytarzy ekologicznych, wraz z oceną ich skuteczności odpowiednio na etapach realizacji, 

eksploatacji i likwidacji przedsięwzięcia;  

10) dla dróg będących przedsięwzięciami mogącymi zawsze znacząco oddziaływać na 

środowisko:  

a) określenie założeń do:  

– ratowniczych badań zidentyfikowanych zabytków znajdujących się na obszarze 

planowanego przedsięwzięcia, odkrywanych w trakcie robót budowlanych,  

– programu zabezpieczenia istniejących zabytków przed negatywnym oddziaływaniem 

planowanego przedsięwzięcia oraz ochrony krajobrazu kulturowego,  

b) analizę i ocenę możliwych zagrożeń i szkód dla zabytków chronionych na podstawie 

przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, w szczególności zabytków 

archeologicznych, w sąsiedztwie lub w bezpośrednim zasięgu oddziaływania planowanego 

przedsięwzięcia;  

10a) dla instalacji do spalania paliw w celu wytwarzania energii elektrycznej, o elektrycznej 

mocy znamionowej nie mniejszej niż 300 MW ocenę gotowości instalacji do wychwytywania 

dwutlenku węgla, określoną na podstawie analizy: a) dostępności podziemnych składowisk 

dwutlenku węgla,  

b) wykonalności technicznej i ekonomicznej sieci transportowych dwutlenku węgla;  

11) jeżeli planowane przedsięwzięcie jest związane z użyciem instalacji, porównanie 

proponowanej technologii z technologią spełniającą wymagania, o których mowa w art. 143 ustawy 

z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska;  

11a) odniesienie się do celów środowiskowych wynikających z dokumentów strategicznych 

istotnych z punktu widzenia realizacji przedsięwzięcia;  

12) wskazanie, czy dla planowanego przedsięwzięcia jest konieczne ustanowienie obszaru 

ograniczonego użytkowania, o którym mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony 

środowiska, oraz określenie granic takiego obszaru, ograniczeń w zakresie przeznaczenia terenu, 

wymagań technicznych dotyczących obiektów budowlanych i sposobów korzystania z nich; nie 

dotyczy to przedsięwzięć polegających na budowie lub przebudowie drogi oraz przedsięwzięć 

polegających na budowie lub przebudowie linii kolejowej lub lotniska użytku publicznego;  

13) przedstawienie zagadnień w formie graficznej;  

14) przedstawienie zagadnień w formie kartograficznej w skali odpowiadającej przedmiotowi 

i szczegółowości analizowanych w raporcie zagadnień oraz umożliwiającej kompleksowe 

przedstawienie przeprowadzonych analiz oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko;  

15) analizę możliwych konfliktów społecznych związanych z planowanym przedsięwzięciem;  

16) przedstawienie propozycji monitoringu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na 

etapie jego budowy i eksploatacji lub użytkowania, w szczególności na formy ochrony przyrody, o 

których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, w tym na cele 

i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000, oraz ciągłość łączących je korytarzy ekologicznych, oraz 

informacje o dostępnych wynikach innego monitoringu, które mogą mieć znaczenie dla ustalenia 

obowiązków w tym zakresie;  

17) wskazanie trudności wynikających z niedostatków techniki lub luk we współczesnej 

wiedzy, jakie napotkano, opracowując raport;  

18) streszczenie w języku niespecjalistycznym informacji zawartych w raporcie, w 

odniesieniu do każdego elementu raportu;  

19) podpis autora, a w przypadku gdy wykonawcą raportu jest zespół autorów – kierującego 

tym zespołem, wraz z podaniem imienia i nazwiska oraz daty sporządzenia raportu;  

19a) oświadczenie autora, a w przypadku gdy wykonawcą raportu jest zespół autorów – 

kierującego tym zespołem, o spełnieniu wymagań, o których mowa w art. 74a ust. 2, stanowiące 

załącznik do raportu;  

20) źródła informacji stanowiące podstawę do sporządzenia raportu. 
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Niniejszy raport uwzględnia wszystkie  istotne aspekty, które  zostaną omówione w 

poszczególnych rozdziałach raportu wraz z analizą oddziaływań wywołanych realizacją inwestycji. 

4. PODSTAWA OPRACOWANIA 

− ustawa z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 

środowisko (tj. Dz. U. z 2020, poz. 283 z późn. zm.), 

− ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Środowiska (tj. Dz. U. z 2019r., poz. 1396z 

późn. zm.), 

− ustawa z dnia 20 lipca 2017r. – Prawo wodne (tj. Dz. U. 2020 r. poz. 310 ze zm), 

− ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 701 z późn. zm.), 

− ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (tj. Dz. U. z  2020 r. poz. 55 z późn. zm.), 

− ustawa z dnia 25 maja 2017 r. . Prawo geologiczne i górnicze (tj. Dz. U. z 2019 r.,  poz. 868), 

− ustawa z dnia 23 lipca  2003. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tj. Dz.U. z 2020r., 

poz. 282.), 

− rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących 

znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 poz. 1839) 

− Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów 

       (Dz. U. z 2020 r., poz. 10),  

− rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych 

poziomów hałasu w środowisku (tj. Dz.U. z 2014r. poz. 112), 

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

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

− rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie obszarów specjalnej 

ochrony ptaków (Dz.U. z 2011r., nr 25, poz. 133), 

− Biblioteka Monitoringu Środowiska - Państwowa Inspekcja Ochrony Środowiska- biuletyny, 

− Warunki meteorologiczne określone przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej 

w Warszawie zamieszczone w Katalogu danych meteorologicznych dla Stacji w Raciborzu 

− Wizja terenowa 

− Zalecenia i informacje inwestora. 
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5. ANALIZA ZGODNOŚCI PRZEDSIĘWZIĘCIA Z 

DOKUMENTAMI STRATEGICZNYMI  

 

Przy sporządzaniu raportu ooś zostały uwzględnione wszystkie aspekty i uwarunkowania, w 

szczególności społeczne, zdrowotne, ekonomiczne i inne ważne z punktu widzenia ochrony 

środowiska oraz wartości kulturowych, a także istotne strategicznych celów rozwojowych gminy.  

Planowana inwestycja wykazuje zgodność z priorytetami wyznaczonymi na szczeblu 

województwa, powiatu i gminy wskazanych w dokumentach strategicznych wymienionych poniżej:  

 

1. Strategia Rozwoju Gminy Cisek na lata 2016 - 2025 

 

Gospodarka Gminy Cisek to przede wszystkim I sektor gospodarki narodowej czyli rolnictwo. 

Gospodarstwa rolne współpracują na terenie gminy z licznymi podmiotami gospodarczymi.  

Gospodarstwa zajmują powierzchnię 6 936,03 ha co stanowi 97,58% powierzchni gminy. 

- cel strategiczny istotny z punktu widzenia realizacji przedsięwzięcia: 
Cel strategiczny 4. Wzrost gospodarczy w oparciu o stymulowanie atrakcyjności inwestycyjnej, 

wspieranie rozwoju biznesu oraz tworzenie stref inwestycyjnych. 

Przedsięwzięcie zgodne z ww. celem 

 

2. Strategia Rozwoju Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego do  2022r. 

 

13. Cele perspektywiczne rozwoju powiatu kędzierzyńskokozielskiego (do roku 2022) 

13.1 Cele gospodarcze  

• Transfer innowacji technologicznych i procesowych do przemysłu i rolnictwa oraz budowa 

nowoczesnej, proekologicznej infrastruktury dla przemysłu i rolnictwa.  

• Wzmacnianie infrastrukturalnych warunków dla rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości na 

wsi i w ośrodku centralnym powiatu.  

• Wzrost efektywności lokalnej gospodarki szczególnie w branżach strategicznych dla powiatu.  

• Dopływ kapitału zagranicznego i krajowego.  

• Utworzenie forum współpracy biznesu.  

• Wielofunkcyjny i zrównoważony rozwój obszarów wiejskich.  

• Niskoemisyjny transport. 

 

3. Strategia Rozwoju Województwa Opolskiego 

 

Najnowsza strategia rozwoju województwa opolskiego do 2030 r. jest obecnie w opracowaniu. Wg 

informacji (strona internetowa województwa opolskiego)  dokument ma zostać uchwalony przez 

sejmik województwa na wiosnę 2021 roku. 

 
3. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Cisek, 

przyjęte uchwałą Nr XXXVII/217/2002 Rady Gminy Cisek z dnia 9 października 2002 r. 

Zgodnie z zapisami Studium teren inwestycji to obszar rolniczy. Inwestycja związana z 

rolnictwem, a dokładnie chowem zwierząt nie jest sprzeczna z ustaleniami Studium. 
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Rysunek 1. Inwestycja na tle studium uwarunkowań i kierunków….. 
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6. OPIS PLANOWANEGO  PRZEDSIĘWZIĘCIA 

6.1. CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA 

 

W zakres całości zamierzenia budowlanego – w tym wymaganej prawem oraz przepisami 

zootechnicznymi i weterynaryjnymi infrastruktury towarzyszącej (technicznej i technologicznej 

oraz magazynowo-technicznej) wejdą niżej wymienione, zasadnicze budynki, obiekty i 

infrastruktura: 

1. Budynek inwentarski do chowu trzody chlewnej o maksymalnej obsadzie 542,32 DJP 

2. Przepompownia gnojowicy 

3. Zbiornik na płynne odchody zwierzęce o poj. użytkowej ok. 3000 m3 

4. Zbiornik na ścieki socjalno-bytowe o poj. ok. 10 m3 

5. Silosy na paszę w ilości 12 sztuk 

6. agregat prądotwórczy o mocy do 150 kW 

7. Pojemniki na odpady stałe usytuowane na płycie betonowej 

8. kontener na sztuki padłe usytuowany na płycie betonowej 

9. 3 zbiorniki naziemne na gaz LPG o poj. 6700 l każdy usytuowane na płycie betonowej 

10. Ogrodzenie terenu 

 

Poniżej szczegółowa charakterystyka ww. infrastruktury wchodzącej w skład inwestycji 

I. Infrastruktura podstawowa 

1. budynek inwentarski (oznaczony w niniejszym opracowaniu oraz na rysunku PZT numerem 1.) 

- ustanawiający podstawowy trzon hodowli zwierzęcej, mieszczący sektory i komory przeznaczone 

do utrzymania trzody chlewnej tj.: 

a) w pierwszej wydzielonej nawie obiektu wydzielone sektory służące do hodowli loch, loszek i 

knurów, w tym: jedną  komorę sektora odchowu loszek remontowych oraz utrzymania knurów, 

jedną  komorę sektora krycia loch i loszek, oraz jedną  komorę sektora loch luźnych i prośnych, a 

także niezbędne pomieszczenia socjalno-laboratoryjno-biurowe oraz magazynowo-składowe 

realizujące zakładany program funkcjonalno-użytkowy nowoczesnego, zaawansowanego 

technicznie i technologicznie budynku przeznaczonego do odchowu prosiąt z wydzieloną, 

nieodzowną dla współczesnej hodowli częścią obiektu grupującą - wymagane w myśl przepisów 

zootechnicznych i weterynaryjnych oraz konieczne przez wzgląd na zakładane przeznaczenie 

planowanej hodowli - pomieszczenia suplementarne, w tym: niezbędne pomieszczenia dla 

personelu i obsługi wraz z niezbędną częścią socjalną (w tym łazienką, toaletą), laboratorium 

badawcze, dwa separowane (osobne dla kobiet i mężczyzn) ciągi szatni „brudnych” i „czystych” (z 

łazienkami i toaletami), składy podręczne, a także kotłownię, jak i wszelkie inne, nieodzowne - w 

myśl obranych rozwiązań technologicznych - pomieszczenia o przeznaczeniu technicznym; 

b)  w drugiej wydzielonej nawie obiektu wydzielone sektory służące wyłącznie do pozyskania oraz 

odchowu prosiąt tj. utrzymania macior oraz nowo urodzonych prosiąt, w tym: 5. komór  sektora 

porodowego dla macior oraz 7. komór sektora odchowu pozyskanych prosiąt; 
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II. wymagana prawem niezbędna infrastruktura towarzysząca, czyli wszelkie obiekty 

suplementarne, tzn. niezbędna infrastruktura techniczna oraz obiekty towarzyszące, w tym:  

1.   

2.  standardowy, prefabrykowany, szczelny, podziemny zbiornik przepompowni gnojowicy o rzucie 

prostokątnym i pojemności użytkowej do 30,00 m3 i o wym. ok. 5,20x2,70x2,70 m - wykonany  z 

gotowych, żelbetowych elementów prefabrykowanych (oznaczony w PZT numerem  2.); 

3. naziemny (częściowo zagłębiony w gruncie), przekryty standardowym zadaszeniem, 

cylindryczny, szczelny - wykonany z żelbetowych elementów prefabrykowanych - zbiornik na 

płynne odchody zwierzęce o poj. użyt. 3027,00 m3, śred. płyty dennej 31,80 m, wys. ścian obw. 

4,00 m i wys. całk. do 12,00 m (ozn. w PZT nrem 3.),  

4.  typowy, podziemny, szczelny zbiornik na ścieki socjalno-bytowe o poj. użyt. do 10,00 m3, 

wykonany z prefabrykowanych kręgów żelbetowych o śred. zew. 2,70 (ozn. w części graficznej nin. 

opracowania nrem 4.); 

5.  standardowe silosy na pasze  wykonane z blachy falistej , o wysokości do 10,00 m i średnicy 

do 3,50 m, posadowione na żelbetowych, monolitycznych płytach fundamentowych o wym. do 

4,20x4,20 m - przewidziane do realizacji w ilości do 12-tu sztuk (oznaczone w PZT nr  5.); 

6. agregat prądotwórczy o mocy do 150 kW (nr 6 na PZT) 

7.  zestaw typowych, szczelnych pojemników na odpady stałe - usytuowany na płycie betonowej 

o wym. ok. 2,40x2,20 m (ozn. w nin. opr. nem 7.);  

8.  standardowy kontener na sztuki padłe - usytuowany na płycie bet. o wym. ok. 2,40x2,20 m 

(ozn. w nin. opr. nrem 8.); 

9. naziemne zbiorniki na gaz LPG (do kotłowni) opoj. 6700 l każdy – 3 szt. (nr 9 na PZT).  

10.  ogrodzenie terenu  - o w dwu niżej opisanych funkcjach separacyjnych (oznaczone graficznie 

w  Koncepcji Projektu Zagospodarowania Działek, na rysunku PZT): 

• zewnętrzne - standardowe, wykonane z typowej siatki o wysokości 1,80 m na słupkach 

stalowych, tworzące pas izolacyjny wokół całości planowanego zamierzenia budowlanego, w 

tym budynku inwentarskiego przeznaczonego do odchowu prosiąt wraz ze wszystkimi obiektami 

towarzyszącymi i infrastrukturą techniczną - wykonane ze standardowej siatki o wysokości 1,80 

m mocowanej do typowych słupków stalowych osadzonych w systemowych łącznikach 

betonowych usztywnionych prefabrykowanymi płytami podmurówek; 

• wewnętrzne - zaplanowane zgodnie z wymogami ochrony zootechnicznej i weterynaryjnej - w 

sposób analogiczny do opisanego wyżej, bądź jako standardowe ogrodzenie przemysłowe 

wykonane jako standardowe ogrodzenie przemysłowe z prefabrykowanych elementów 

betonowych (tj.: typowych płyt przęsłowych „wsuwanych” w słupki osadzone w betonowych 

elementach systemowych) - odgradzające podstawowy budynek przeznaczony do odchowu 

prosiąt (nr 1), czyli obiekt mieszczący kolejne sektory, w których prowadzona będzie hodowla 

zwierzęca (wraz z silosami na pasze) - od wszelkich innych obiektów, tj. infrastruktury 

towarzyszącej;  

• projektowana komunikacja wewnętrzna (tj. drogi dla pojazdów oraz ciągi piesze), w tym drogi i 

place manewrowe, a także miejsca postojowe dla samochodów osobowych - w zależności od 

decyzji inwestora - zaplanowane jako  gruntowe, utwardzone tłuczniem, bądź  z nawierzchnią 
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wykonaną z betonowej kostki brukowej (układanej na warstwach /od góry/: podsypki 

cementowo-piaskowej gr. 3 cm, podbudowy z kruszywa łamanego gr. 15 cm, gruntu 

stabilizowanego wapnem gr. 15 cm) - oznaczona graficznie na rysunku PZT); 

• pozostałe, zdefiniowane przyjętymi w nin. opracowaniu rozwiązaniami projektowymi elementy 

zagospodarowania terenu, w tym: komunikacja wewnętrzna, tj. drogi wewnętrzne o nawierzchni 

utwardzonej dla pojazdów (w tym drogi pożarowe) oraz ciągi piesze (ozn. graf. na rys. CPZT), 

elementy wewnętrznych sieci wod.-kan. i e.e. (których przebieg określony zostanie na etapie 

przygotowania projektu bud.), hydranty (zapewniające zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego 

gaszenia pożaru) oraz drobniejsze, wyżej nie wymienione, dodatkowe elementy infrastruktury 

technicznej przynależne wszystkim ww. obiektom, w tym elementy architektoniczne i  

technologiczne m.in.: rury kanalizacyjne do spływu gnojowicy, a także dalsze składniki 

infrastruktury technologicznej.   

 

6.2. WARUNKI UŻYTKOWANIA TERENU W FAZIE BUDOWY I UŻYTKOWANIA 

6.2.1. LOKALIZACJA INWESTYCJI  

 

Planowane przedsięwzięcie polega na budowie od podstaw budynku inwentarskiego 

przeznaczonego do chowu macior i odchowu prosiąt do warchlaków o obsadzie maksymalnej  

542,32  DJP wraz z częścią socjalno-laboratoryjną, a także z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą.   

Przedsięwzięcie sytuowane będzie na nieruchomości będącej we władaniu  inwestora, stanowiącej 

działki o numerze ewidencyjnym 30, 31  obręb Przewóz w miejscowości Przewóz, gmina Cisek, 

powiat kędzierzyńsko- kozielski, województwo opolskie.   

Inwestorem jest Rajmund Bulik, ul. Słoneczna 3, Przewóz, 47-253 Cisek 

 

Teren pod inwestycję jest to teren wykorzystywany do chwili obecnej pod produkcję roślinną.  

 

Działkę pod inwestycję otaczają: grunty orne, występują również niewielkie zadrzewienia, 

zakrzaczenia. Od strony północno zachodniej działka przylega do drogi gruntowej. 

 

W najbliższym otoczeniu terenu lokalizacji inwestycji nie znajdują się podobne przedsięwzięcia. 

Wokół projektowanej chlewni w najbliższym otoczeniu znajdują się  obszary rolnicze.  
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Rysunek 2. Widok na działki pod inwestycję 
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                             Rysunek 3. Lokalizacja inwestycji na tle otoczenia 

 

Rysunek 4. Lokalizacja inwestycji  na tle mapy ewidencyjnej. 
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6.2.2. ZAGOSPODAROWANIE TERENÓW SĄSIEDNICH 

Działkę pod inwestycję otaczają: grunty orne, występują również niewielkie zadrzewienia, 

zakrzaczenia. Od strony północno zachodniej działka przylega do drogi gruntowej. 

Działka pod inwestycję jest nie zabudowana.     

Najbliższa zabudowa to zabudowania od strony wschodniej w odległości ok. 300 m. Zwarta 

zabudowa wsi Głogowiec w kierunku północnym w odległości około 1,0 km, zabudowa wsi 

Przewóz ok. 1 km na południe.  

 

  

Rysunek 5. Lokalizacja inwestycji względem najbliższej zabudowy.  

6.2.3. WARUNKI UŻYTKOWANIA TERENU W FAZIE REALIZACJI  

Ochrona poszczególnych elementów środowiska w fazie realizacji 

Zabezpieczenie powietrza atmosferycznego 

Należy zastosować rozwiązania technologiczne i organizacyjne chroniące przed nadmierną emisją 

zanieczyszczeń do powietrza: 

1. stosowanie wyłącznie do prac budowlanych maszyn i urządzeń w dobrym stanie technicznym, 

2. eliminowanie pracy maszyn i urządzeń na biegu jałowym, 

3. utrzymanie w czystości dróg publicznych przy wjazdach na plac budowy. 
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Zabezpieczenie przed hałasem 

Ograniczyć prowadzenie robót budowlanych do pory dziennej, prowadzić prace w cyklu 

od 600  do 2200 z wyłączeniem godzin nocnych.  

 
Zabezpieczenie środowiska gruntowo-wodnego 

Prowadzić prace budowlane ze szczególną ostrożnością tak, aby wykluczyć zanieczyszczenia 

gruntu i wód gruntowych np. z powodu wycieków paliwa i olejów ze stosowanych maszyn 

i urządzeń. Nie stosować sprzętu budowlanego w złym stanie technicznym, z którego następują 

ubytki płynów. Tankowanie maszyn budowlanych przeprowadzać poza wykopami ze szczególną 

ostrożnością. W czasie budowy nie będzie odprowadzania ścieków bytowych. Cele sanitarne 

zabezpieczą toalety typu TOI TOI. Należy zapewnić sorbent do strącania ewentualnych 

zanieczyszczeń ropopochodnych, w przypadku np. wycieku z urządzeń i maszyn budowlanych.  

Ochrona przed odpadami 

1. Wytwórca odpadów powstających w czasie robót budowlanych jest zobowiązany postępować 

z nimi w sposób zgodny z ustawą o odpadach. 

2. Wytwórcą odpadów powstających w wyniku świadczenia usług w zakresie budowy 

przedmiotowego obiektu będzie podmiot świadczący tą usługę chyba, że umowa o świadczenie 

usługi stanowiła będzie inaczej. 

3. Należy stworzyć warunki do selektywnego składowania odpadów, umożliwiającego późniejsze 

ich wykorzystanie. 

4.  Wytwórca odpadów prowadzący przedsięwzięcie zobowiązany jest do dopełnienia 

obowiązków posiadaczy odpadów określonych w ustawie o odpadach.  
 

Ochrona środowiska przyrodniczego 

Przedsięwzięcie nie jest lokalizowane na terenach podlegających ochronie na podstawie przepisów 

ustawy o ochronie przyrody,  są to tereny przekształcone w znaczny sposób przez działalność ludzi,  

należy jednak ograniczyć do minimum wpływ robót budowlanych na otaczającą teren inwestycji 

przyrodę. Należy zwrócić szczególną uwagę na to, żeby nie prowadzić prac budowlanych w sposób 

mogący powodować bezpośrednio lub pośrednio zniszczenia bądź uszczuplenia siedlisk 

przyrodniczych.  

Z działką pod inwestycję nie sąsiadują obszary podlegające ochronie. Nie ma w pobliżu  żadnych 

zbiorników wodnych ani mokradeł. Nie odnotowano żadnych siedlisk fauny cennej przyrodniczo. 

Nie ma również żadnych rezerwatów florystycznych.  

Prowadzenie prac w określonych granicach nie będzie negatywnie oddziaływać na środowisko 

przyrodnicze.  

 

Ochrona zabytków 

Zgodnie z Ustawą z dnia 23 lipca 2003 r., o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami ustalono, iż 

teren na którym planowana jest przedmiotowa inwestycja nie jest wpisany do rejestru zabytków i 

nie znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej, ani w strefie eksploracji archeologicznej, 

jednakże w przypadku odkrycia, przy prowadzeniu prac budowlanych przedmiotu, co do którego 

istnieje przypuszczenie lub domniemanie, że jest on zabytkiem, bądź stwierdzenia śladów stanowisk 

archeologicznych - należy bezzwłocznie wstrzymać wszelkie prace budowlane i powiadomić 

odpowiednie służby ochrony zabytków i uzyskać pozwolenie Wojewódzkiego Konserwatora 

Zabytków na badania archeologiczne i wykonanie tych badań - zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 23 
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lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. nr 162 poz. 1568 z 

późniejszymi zmianami). 

Ochrona zdrowia ludzi 

Podczas budowy należy prowadzić prace zgodnie z przepisami BHP, prawa budowlanego i ochrony 

środowiska. W szczególności zabezpieczenia wymagają wykopy, pozostawiony sprzęt techniczny 

oraz miejsca składowania materiałów budowlanych. Przedsięwzięcie będzie realizowane na terenie 

nie zabudowanym. Prowadzona budowa nie będzie uciążliwa dla mieszkańców, ponieważ w 

bezpośrednim sąsiedztwie nie ma zabudowy. 

Obszary szczególnego zagrożenia powodzią w rozumieniu art. 16 pkt 34 ustawy z 
dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne 

Inwestycja nie jest położona w strefie zagrożenia powodziowego.  

 

Rysunek 6. Położenie względem terenów zagrożonych powodzią 
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6.2.4. WARUNKI UŻYTKOWANIA TERENU W FAZIE EKSPLOATACJI 

Teren w fazie eksploatacji będzie użytkowany zgodnie z przeznaczeniem i przewidywanym planem 

funkcjonowania. Teren lokalizacji przedsięwzięcia są to tereny rolnicze nie zabudowane o klasie 

bonitacyjnej IVb, zabudowa zmieni ich funkcję w ten sposób, że będą to grunty rolne zabudowane  

jednak  dalej będzie to działalność związana z produkcją rolniczą,  po realizacji inwestycji będzie 

to produkcja zwierzęca. Teren nieruchomości nie jest zalesiony, nie występują żadne zakrzaczenia. 

Powierzchnia działek przeznaczonych pod inwestycję wynosi łącznie ok. 1,5332 ha. 

  

Powierzchnia zabudowy budynkami chlewni i towarzyszącymi obiektami (częściowo zagłębionym 

w gruncie  zbiornikiem na gnojowicę i przepompownię gnojowicy, silosami na paszę) wyniesie do 

7000 m2.  

 

Po uruchomieniu budynków chlewni zwiększy się ruch pojazdów na tym terenie. Chów zwierząt 

spowoduje emisję do powietrza związków odorotwórczych, jednak prawidłowa eksploatacja w 

sposób opisany w niniejszym opracowaniu pozwoli w znacznym stopniu te uciążliwość ograniczyć.  

Chów zwierząt to także produkcja produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego takich jak: 

odpadowa tkanka zwierzęca (upadki) oraz gnojowica.  Produkty te będą zagospodarowane zgodnie 

z przepisami w tym zakresie. Zastosowanie reżimu w zakresie zagospodarowania produktów 

ubocznych, przestrzeganie prawa i dobrej praktyki rolniczej to gwarancja, że eksploatacja 

przedsięwzięcia nie spowoduje pogorszenia warunków bytowania ludzi i zwierząt w sąsiedztwie 

chlewni.  

 

Dla terenu przeznaczonego pod inwestycję gmina Cisek nie  posiada miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego.    

W wyniku realizacji inwestycji nie zmieni się pokrycie szatą roślinną, ponieważ  inwestycja nie 

wymaga wycinki drzew i krzewów.  

 

Ochrona poszczególnych elementów środowiska w fazie eksploatacji 

Zabezpieczenie przed hałasem 

Planowane przedsięwzięcie znajduje się na terenie rolniczym, najbliższa zabudowa zagrodowa 

znajduje się w kierunku wschodnim, w odległości około 300 m od planowanej inwestycji. W 

bezpośrednim sąsiedztwie inwestycji nie prowadzi się żadnej działalności w podobnym zakresie. W 

celu ograniczenia hałasu  ustalony zostanie harmonogram wywozu gnojowicy.  Ponadto teren 

będzie ogrodzony i izolowany od otoczenia, wobec czego wszelki ruch pojazdów i związany z tym 

hałas będzie tłumiony przez ogrodzenie.  Nie jest wymagane dodatkowe zabezpieczenie przed 

hałasem.  

Zabezpieczenie środowiska gruntowo-wodnego 

Projektowana komunikacja wewnętrzna (tj. drogi dla pojazdów oraz ciągi piesze), w tym drogi i 

place manewrowe, a także miejsca postojowe dla samochodów osobowych - w zależności od decyzji 

inwestora - zaplanowane jako  gruntowe, utwardzone tłuczniem, bądź  z nawierzchnią wykonaną z 

betonowej kostki brukowej (układanej na warstwach /od góry/: podsypki cementowo-piaskowej gr. 

3 cm, podbudowy z kruszywa łamanego gr. 15 cm, gruntu stabilizowanego wapnem gr. 15 cm) 

W okolicy silosów teren będzie również utwardzony, natomiast w wyniku przeładunku paszy nie 

ma możliwości zanieczyszczenia środowiska gruntowo wodnego. Załadunek do silosów 

bezpośrednio z cysterny w sposób  hermetyczny.  
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Wody opadowe z terenów utwardzonych oraz dachów odprowadzane będą powierzchniowo do 

gruntu na tereny zielone inwestora w obrębie chlewni. Pojazdy będą wjeżdżać, rozładowywać paszę 

i od razu wyjeżdżać, nie przewiduje się parkingów dla pojazdów ciężarowych. Tak samo będzie z 

odbiorem zwierząt  i gnojowicy.  

 

Ochrona powietrza 

Oddziaływanie planowanego przedsięwzięcia na stan jakości powietrza atmosferycznego będzie 

ograniczać się do terenów będących w dyspozycji Inwestora. W celu ograniczenia uciążliwości 

odorowej wywóz gnojowicy odbywał się będzie wg ściśle określonego harmonogramu  

specjalistycznym sprzętem.  

 

Ochrona przed odpadami 

1. Sposób postępowania z powstającymi odpadami w czasie funkcjonowania instalacji winien być 

zgodny z ustawą o odpadach. 

2. Odpady należy selektywnie magazynować w przeznaczonych do tego miejscach (jeśli zakłada 

się ich magazynowanie na terenie instalacji) do czasu przekazania ich do odzysku lub 

unieszkodliwienia wyspecjalizowanym firmom posiadającym stosowne zezwolenia na 

prowadzenie tej działalności zgodnie z ustawą o odpadach. 

3. Produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego należy zagospodarowywać zgodnie 

z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 z dnia 21 

października 2009 r. określające przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych 

pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi.  

 

Zabezpieczenie środowiska przyrodniczego 

Zabezpieczenie środowiska przyrodniczego  jako całości przed zagrożeniami, które mogą wystąpić 

w wyniku hodowli zwierząt to przede wszystkim właściwe zagospodarowanie nawozów 

naturalnych. Należy stosować zasady dobrej praktyki rolniczej, stosując nawozy w odpowiednich 

okresach w roku oraz w odpowiednich dawkach. Nawozów, w tym przypadku gnojowicy, nie 

stosuje się w okresie zimowym, podczas wegetacji roślin przeznaczonych do bezpośredniego 

spożycia przez ludzi, na terenach zalanych wodą, pokrytych śniegiem lub zamarzniętych. Dawki 

nawozów nie mogą przekraczać 170 kg azotu na ha.  Inwestycja położona będzie poza terenami 

chronionymi Natura 2000. Bezpośrednie otoczenie obiektu nie posiada istotnych walorów 

krajobrazowych, są to przede wszystkim pola uprawne, które pozostaną w stanie nie zmienionym.  

Są to przede wszystkim grunty rolne  średniej  klasy bonitacyjnej, użytkowane rolniczo pod uprawy. 

Wpływ przedsięwzięcia na środowisko i aspekty jego ochrony w zakresie poszczególnych 

komponentów zostało omówione w poszczególnych rozdziałach raportu.  

 

Ochrona zdrowia ludzi 

Podczas funkcjonowania przedsięwzięcia konieczne jest przestrzeganie zasad i przepisów BHP. W 

obrębie chlewni przebywać będą tylko pracownicy. Przestrzeganie przepisów BHP wyeliminuje 

ewentualny negatywny wpływ, szczególnie w zakresie uciążliwości odorowej.  

Specyfika produkcji nie pozwala całkowicie wyeliminować takiej uciążliwości. Należy zauważyć, 

że położenie terenu pod przedsięwzięcie jest na tyle korzystne, że nie będzie żadnego zagrożenia 

dla zdrowia ludzi.  Ponadto w celu dodatkowego zabezpieczenia należy ściśle przestrzegać 

harmonogramu wywozu gnojowicy oraz nie stosować na gruntach, które znajdują się w pobliżu 

siedzib ludzkich. Po aplikacji nawozów naturalnych należy od razu wykonywać orkę. 
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6.3. CHARAKTERYSTYKA PROCESÓW PRODUKCYJNYCH 

6.3.1. SZCZEGÓŁOWA CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA Z OPISEM INFRASTRUKTURY 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest - planowany do realizacji od podstaw, sytuowany w 

terenie niezabudowanym - budynek inwentarski przeznaczony do odchowu prosiąt o obsadzie 

maksymalnej 542,32  DJP wraz z częścią socjalno-laboratoryjną, a także z niezbędną infrastrukturą 

towarzyszącą - mieszczący sektory chowu loch i macior oraz produkcji prosiąt wraz z częścią 

socjalno-laboratoryjną oraz magazynowo-techniczną, a także niezbędną infrastrukturą 

towarzyszącą, w której skład wejdą obiekty towarzyszące z instalacjami i urządzeniami 

technicznymi i technologicznymi - w tym kluczowy budynek przeznaczony do utrzymania zwierząt, 

mieszczący sektory chowu loch i macior oraz produkcji prosiąt wraz z częścią przeznaczoną dla 

personelu, to znaczy obsługi technologicznej, zootechnicznej, weterynaryjnej oraz laboratoryjno-

badawczej wyżej opisanej hodowli. 

W skład wyżej opisanego zamierzenia budowlano-hodowlanego usytuowanego na działkach o 

numerach ewidencyjnych 30 i 31 położonych w miejscowości Przewóz - wejdą następujące, niżej 

wymienione budynki oraz wymagane prawem obiekty suplementarne, w tym obiekty towarzyszące 

i niezbędna infrastruktura architektoniczna, techniczna, a także  technologiczna: 

Budynek inwentarski  - przeznaczony do chowu macior i odchowu prosiąt, tj. chlewni w cyklu 

otwartym dla rodzicielskiego stada podstawowego = 744 sztuk macior - parterowy, wolnostojący, 

dwunawowy - przewidziany do realizacji w technologii chowu rusztowej bezściołowej, mieszczący 

niżej wymienione sektory i komory dla zwierząt oraz konieczne pomieszczenia suplementarne. 

Stado podstawowe liczy: 744 szt. macior x 0,35 DJP/szt. = 260,4 DJP macior. Hodowla obejmuje 

również 120 szt. loszek remontowych (16,8 DJP), 2 knury (0,8 DJP) oraz prosięta przy maciorach 

(razem w kojcach porodowych) 2240 szt. x 0,02 = 44,8 DJP oraz warchlaków w odchowalni: 3136 

szt. x 0,07 = 219,52 DJP . Razem: 542,32 DJP. 

Opis poszczególnych sektorów 

- sektor odchowu loszek remontowych [tj. SLR] utrzymywanych w kojcach grupowych - w 1. 

komorze przeznaczonej łącznie dla 120 loszek (założony poziom remontu stada w cyklu rocznym: 

ok. 40%), w systemie chowu skorelowanym z przyjętym a priori 1-tygodniowym cyklem rotacji 

komór w zespole hodowlanym, a także utrzymania knurów [tj. UK] w kojcach pojedynczych - w 

tej samej komorze w dwu kojcach przeznaczonej łącznie dla 2 knurów (tzw. „szukarków” 

przeznaczonych tylko i wyłącznie do wykrywania rui u loch i loszek);  Maksymalna ilość stanowisk 

w sektorze = 120 szt. x 0,14 szt./DJP = 16,8 DJP + 2 szt. x 0,4 szt./DJP = 17,6 DJP 

   

  W wyżej opisanym sektorze SLR+UK nie planuje się żadnych układów centralnego ogrzewania – 

jedynie przed pierwszym zasiedleniem zwierzętami (ewentualnie brakowania części stada 

stanowiącej obsadę ww. sektora) - w wypadku niskich temperatur zewnętrznych - zakłada się 

jednorazowe” dogrzanie” komory systemowymi nagrzewnicami mobilnymi (elektrycznymi) 

Alternatywnie – w wypadku decyzji Inwestora lub żądania firmy wyposażeniowej przewiduje 

możliwość instalacji układu centralnego ogrzewania systemowymi nagrzewnicami podłączonymi do 

sieci wewnętrznej c.o. - zasilanymi z kotłowni usytuowanej w  szczycie przedmiotowego budynku 

oznaczonego nrem 1. 

- sektor krycia loch i loszek utrzymywanych w jarzmach pojedynczych [SK] – w 1. komorze 

przeznaczonej łącznie dla 6. grup loch (tj.: 6x32 = 192 lochy ) z dodatkowymi 8. stanowiskami dla 
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grupy rezerwowej loch, także w systemie chowu skorelowanym z przyj. w obrocie stada 1-tygod. 

cyklem rotacji komór); W sektorze maksymalna ilość stanowisk wyniesie 200 szt. loch. x 0,35 

DJP/szt = 70 DJP 

Uwaga – instalacje C.O. 

W wyżej opisanym sektorze SK nie planuje się żadnych układów centralnego ogrzewania – jedynie przed pierwszym 

zasiedleniem zwierzętami (ewentualnie brakowania części stada stanowiącej obsadę ww. sektora) - w wypadku niskich 

temperatur zewnętrznych - zakłada się jednorazowe” dogrzanie” komory systemowymi nagrzewnicami mobilnymi 

(elektrycznymi). 

- sektor loch luźnych i prośnych [SLLiP] utrzymywanych w kojcach grupowych –. w 1. komorze 

przeznaczonej łącznie dla 12 grup loch (tj.: 12x32 = 384 lochy), także w systemie chowu 

skorelowanym z przyjętym w obrocie stada 1-tygodniowym cyklem rotacji komór); Maksymalna 

ilość stanowisk wynosi 384 szt. (lochy). 

Uwaga – instalacje C.O. 

W wyżej opisanym sektorze SLLIP nie planuje się żadnych układów centralnego ogrzewania – jedynie przed pierwszym 

zasiedleniem zwierzętami (ewentualnie brakowania części stada stanowiącej obsadę ww. sektora) - w wypadku niskich 

temperatur zewnętrznych - zakłada się jednorazowe” dogrzanie” komory systemowymi nagrzewnicami mobilnymi. 

- sektor odchowu prosiąt do warchlaków do 30 kg [SOP] utrzymywanych w kojcach grupowych - 

w 7. komorach przeznaczonych łącznie dla 95% prosiąt odchowanych w komorach sektora 

porodowego SP, czyli łącznie dla ok. 3136  sztuk zwierząt o wadze docelowej do 30 kg podobnie 

jak inne sektory zespołu hodowlanego zaplanowany w 1-tyg. systemie rotacji komór;  

Uwaga – instalacje C.O. 

W wyżej opisanym sektorze SOPiW mieszczącym komory z kojcami grupowymi dla prosiąt i warchlaków wstępnie 

zaplanowano system centralnego ogrzewania grzejnikami aluminiowymi typu „delta” mocowanymi bezpośrednio pod 

systemowym sufitem termoizolacyjnym, alternatywnie zaś realizowany za pomocą systemowych grzejników 

aluminiowych typu „twins” mocowanych do działowych ścian poprzecznych kolejnych komór ww. sektora, 

alternatywnie zaś przewiduje możliwość instalacji układu centralnego ogrzewania systemowymi nagrzewnicami 

(wszystkie ww. urządzenia grzewcze planuje się podłączyć do sieci wewnętrznej c.o. - zasilanej z kotłowni sytuowanej 

w szczycie budynku ozn .nrem 1).   

- sektor z 5-oma komorami porodowymi dla loch bezpośrednio przed wyproszeniem oraz macior z 

prosiętami - w wieku do 4-ech tygodni i wadze do 7kg [SP] - utrzymywanych w jarzmach 

porodowych montowanych do murowanych (na wys. 1,20 m powyżej poziomu ±0,00) ścianek 

działowych stanowiących jednocześnie przegrody pomiędzy dwiema kolejnymi pod-komorami 

(mieszczącymi po 16 kojców w dwu rzędach, tj. 2x8 szt.) w dalszej kolejności tworzącymi 

„właściwych” - 5. zaplanowanych w obiekcie numer 1 komór główne sektora porodowego 

(oddzielone od siebie ścianami działowymi wyprowadzonymi na wysokość kondygnacji), 

przeznaczone łącznie dla 5 grup loch (tj.: 5x32 = 160 loch) oraz 2240 szt. prosiąt do 7 kg w 1-tyg. 

systemie rotacji komór); 

Uwaga – instalacje C.O. 

W wyżej opisanym sektorze SP mieszczącym komory i pod-komory z kojcami porodowymi zaplanowano układ 

centralnego ogrzewania z płyt grzewczych stanowiących część podłogi systemowej realizowanej ze standardowych, 

perforowanych płyt rusztu plastikowego (wspartych na typowych, plastikowych podporach nośnych) - podłączonych do 

sieci wewnętrznej c.o. - w zależności od decyzji Inwestora - wspomagany dodatkowo grzejnikami aluminiowymi typu 

„delta” mocowanymi bezpośrednio pod systemowym sufitem termoizolacyjnym, alternatywnie zaś realizowany za 

pomocą systemowych grzejników aluminiowych typu „twins” mocowanych do działowych ścian poprzecznych 

kolejnych komór ww. sektora (wszystkie ww. urządzenia grzewcze planuje się podłączyć do sieci wewnętrznej c.o. - 

zasilanej z kotłowni sytuowanej w szczycie budynku ozn .nrem 1).   
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Poza ww. sektorami, komorami i pod-komorami przeznaczonymi dla zwierząt, w przedmiotowym 

budynku (ozn. nrem 1) zaplanowano także niezbędne w hodowli tej wielkości pomieszczenia 

socjalno-laboratoryjne oraz magazynowo-składowe [SLB] realizujące zakładany program 

funkcjonalno-użytkowy nowoczesnego, zaawansowanego technicznie i technologicznie budynku 

przeznaczonego do odchowu prosiąt z wydzieloną, nieodzowną we współczesnej hodowli częścią 

obiektu grupującą - wymagane w myśl przepisów zootechnicznych i weterynaryjnych i konieczne 

przez wzgląd na zakładane przeznaczenie - pomieszczenia suplementarne, w tym:  

- rozdzielne dla personelu kobiecego oraz męskiego - zaplanowane zgodnie z podstawowymi 

zasadami ochrony sanitarno-higienicznej i weterynaryjnej, rozgraniczające szlaki „czyste” i 

„brudne” - ciągi sytuowanych w układzie amfiladowym pomieszczeń w sekwencji: szatnie brudne 

- toalety (z prysznicami, umywalnią oraz ustępem), a także wnęki na typowe automaty do 

czyszczenia obuwia; 

- wydzielone (tj. dostępne z odrębnego korytarza głównego) pomieszczenie socjalne dla personelu 

(pracowników fermy), a także pokój zootechnika, 

- laboratorium badawcze przeznaczone tak do bieżącej obsługi laboratoryjnej przedmiotowej 

hodowli, jak i gromadzenia i separacji danych do zewnętrznego wykorzystania naukowego 

(współpraca z ITeP w Poznaniu oraz z PIWet w Puławach),  

- oraz wydzielone pomieszczenia kotłowni (z odrębnym wejściem i obsługą z zewnątrz obiektu), 

jak i (alternatywnie, zgodnie z potrzebami) wszelkie inne, nieodzowne - w myśl obranych rozwiązań 

technologicznych - pomieszczenia o przeznaczeniu technicznym; 

Uwaga – instalacje C.O. 

W wyżej opisanej części budynku nr 1 usytuowanej w szczycie obiektu (tj. w nawie z sektorami loch luźnych i prośnych, 

krycia i loszek remontowych) mieszczącej pomieszczenia suplementarne SLB - zaplanowano instalacje centralnego 

ogrzewania realizowane standardowymi grzejnikami ściennymi podłączonymi do sieci wewnętrznej c.o. zasilanymi z 

kotłowni usytuowanej w przed. budynku ozn. nrem 1 

[przewidywana pow. zab. budynkiem ozn. nrem 1.: do ok. 4800 m2] 

2IT) przynależna wszystkim ww. obiektom, wymagana prawem dla zespołu budynków 

przeznaczonych do odchowu prosiąt o zakładanej wyżej obsadzie i wielkości - infrastruktura 

techniczna i niezbędne, niżej wymienione obiekty towarzyszące (skrót IT oznacza w opracowaniu 

oraz na PZT infrastrukturę towarzyszącą): 

IT1) standardowy, prefabrykowany, szczelny, podziemny zbiornik przepompowni gnojowicy o 

rzucie prostokątnym i pojemności użytkowej do 30,00 m3 i o wym. ok. 5,20x2,70x2,70 m - 

oznaczony numerem 2. - wykonany  z gotowych, żelbetowych elementów prefabrykowanych np. 

firmy PPH „PROBUD” Sp. z o.o.; 

Uwaga 

W kluczowym obiekcie mieszczącym sektory dla zwierząt oznaczonym numerem 1. założono rusztowy, bezściołowy 

system chowu zwierząt. W związku z tym spływ płynnych odchodów zwierzęcych - po otwarciu muf z korkiem - założono 

(rurami PCV o spadku 1,5‰ (0,15%) i średnicy 250 mm) do typowego, nowo projektowanego, podziemnego zbiornika 

przepompowni, a następnie do opisanego niżej, cylindrycznego zbiornika na gnojowicę ACONTANK firmy „Precon”. 

IT2) naziemny (częściowo zagłębiony w gruncie), przekryty standardowym zadaszeniem, 

cylindryczny, szczelny - wykonany z żelbetowych elementów prefabrykowanych - zbiornik na 

płynne odchody zwierzęce firmy „Precon-Polska” o poj. użyt. 3027,00 m3, śred. płyty dennej 31,80 

m, wys. ścian obw. 4,00 m i wys. całk. do 12,00 m - oznaczony numerem 3. (alternatywnie szczelny, 
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ziemny, wykonany z tworzywa sztucznego, tj. geomembrany PEHD gr 2mm, część. zagł. w gruncie, 

przekryty ww. geomembraną - zbiornik nawozowy o rzucie prost. o wym. ok. 20,00x10,00 m typu 

„laguna”  firmy „KANUS” o poj. uż. ok. 2900,00 m3); 

IT3) typowy, podziemny, szczelny zbiornik na ścieki socjalno-bytowe (np. firmy „Matbet” Sp. z 

o.o.) o poj. uż. do 10,00 m3 i głęb. do 3,50 m wykonany z pref. kręgów żelb. o śred. zew. 2,70 m - 

ozn. numerem 4. 

IT4) standardowe silosy na pasze np. firmy „POLnet” wykonane z blachy falistej , o wysokości do 

10,00 m i średnicy do 3,50 m - oznaczony numerem 5. - posadowione na żelbetowych, 

monolitycznych płytach fundamentowych o wym. do 4,20x4,20 m; 

Przewidziane do realizacji w ilości do 12-tu sztuk - tak jak to ozn. w części graf. nin. oprac. - na 

rys. PZD; 

IT5) zestaw typowych, szczelnych pojemników na odpady stałe - oznaczony numerem 6. -

usytuowany na płycie betonowej o wym. ok. 2,40x2,20 m; 

IT6) standardowy kontener na sztuki padłe - oznaczony numerem 7. -usytuowany na płycie bet. o 

wym. ok. 2,40x2,20 m; 

ITogr.) ogrodzenie terenu  - o w dwu niżej opisanych funkcjach separacyjnych (ozn. graf. w części 

rysunkowej niniejszego opracowania,  tj. w Koncepcji Projektu Zagospodarowania Działek, na 

rysunku CPZT): 

- zewnętrzne - standardowe, wykonane z typowej siatki o wysokości 1,80 m na słupkach stalowych 

- tworzące pas izolacyjny wokół całości planowanego zamierzenia budowlanego, w tym budynku 

inwentarskiego przeznaczonego do odchowu prosiąt wraz ze wszystkimi obiektami towarzyszącymi 

i infrastrukturą techniczną - wykonane ze standardowej siatki o wys.i 1,80 m mocowanej do 

typowych słupków stalowych osadzonych w systemowych łącznikach betonowych usztywnionych 

prefabrykowanymi płytami podmurówek; 

- wewnętrzne - zaplanowane zgodnie z wymogami ochrony zootechnicznej i weterynaryjnej - w 

sposób analogiczny do opisanego wyżej, bądź jako standardowe ogrodzenie przemysłowe 

wykonane jako ogrodzenie przemysłowe z prefabrykowanych elementów betonowych (tj.: typ. płyt 

przęsłowych „wsuwanych” w słupki osadzone w bet. elementach systemowych) - odgradzające 

podstawowy przedmiotowy budynek inwentarski (nr 1), czyli obiekt mieszczący kolejne sektory, w 

których prowadzona będzie hodowla zwierzęca (wraz z silosami na pasze) - od wszelkich innych 

obiektów, tj. infrastruktury towarzyszącej;  

ITkom.) projektowana komunikacja wewnętrzna (tj. drogi dla pojazdów oraz ciągi piesze), w tym 

drogi i place manewrowe, a także miejsca postojowe dla samochodów osobowych - w zależności 

od decyzji inwestora - zaplanowane jako  gruntowe, utwardzone tłuczniem, bądź  z nawierzchnią 

wykonaną z betonowej kostki brukowej (układanej na warstwach /od góry/: podsypki cementowo-

piaskowej gr. 3 cm, podbudowy z kruszywa łamanego gr. 15 cm, gruntu stabilizowanego wapnem 

gr. 15 cm)  - oznaczona graficznie w części rysunkowej niniejszego opracowania na rysunku PZT); 

ITuz.) pozostałe, zdefiniowane przyjętymi w nin. opracowaniu rozwiązaniami projektowymi 

elementy zagospodarowania terenu, w tym: drogi pożarowe (ozn. graf. na rys. PZT), elementy 

wewnętrznych sieci wod.-kan. i e.e. (których przebieg określony zostanie na etapie przygotowania 

projektu bud.), hydranty (zapewniające zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru) 

oraz drobniejsze, wyżej nie wymienione, dodatkowe elementy infrastruktury technicznej 

przynależne wszystkim ww. obiektom, w tym elementy architektoniczne i  technologiczne nie ujęte 
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niniejszym opracowaniem, bądź jedynie oznaczone graficznie na rysunku PZT - m.in.: rury 

kanalizacyjne do spływu gnojowicy, studzienki chłonne i rewizyjne, a także dalsze składniki 

infrastruktury technologicznej definiowane przyjętymi w nin. opracowaniu, ale planowanymi 

odrębnie - rozwiązaniami projektowymi.    

Parametry techniczne budynków inwentarskich oraz infrastruktury towarzyszącej 

Tabela 1. Budynek inwentarski nr 1 - mieszczący sektory przeznaczone dla zwierząt oraz część socjalno- 

laboratoryjną i techniczną. 

Długość (szerokość elewacji frontowej): ok.  140,00 m 

Szerokość (szerokość w ścianie szczytowej): ok.  35,00 m 

Wysokość w okapie budynku:      ok. 4,50 m 

Wysokość w kalenicy (wys. gór. kraw. el. front. przy 

nach. poł. dach. 15°): 

ok. 10.00 m 

Powierzchnia użytkowa wewnętrzna:   ok. 4400,00 m2 

Powierzchnia zabudowy: ok. 4900,00 m2  

Kubatura: ok. 15000 m3  

Liczba kondygnacji:     1 

 

Cylindryczny, wykonane z żelbetowych elementów prefabrykowanych, standard. Zbiorniki 

na płynne odchody zwierzęce (tj. do sezonowania nawozu naturalnego) np. firmy „Precon- 

Polska”. 
 

Tabela 2. Podstawowe dane parametryczne zbiornika na płynne odchody zwierzęce  

Średnica (płyty dennej): 31,80 m  

Wysokość ścian obwodowych: 4,00 m       

Wysokość całkowita (wraz z zdaszeniem): ok. 12,00 m       

Powierzchnia zabudowy: do 760 m2       

Pojemność użytkowa: 3027,00 m3  

Okres magazynowania gnojowicy do 6. mies. 
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Podstawowe dane parametryczne kluczowych obiektów naziemnej infrastruktury 

towarzyszącej:  

 

Tabela 3. Charakterystyka silosów (pojedynczy silos) 

Pojemność użytkowa:   ok. 20,0 Mg 

Średnica silosu :       ok. 3,50 m 

Wysokość całkowita:         ok. 10,00 m 

Wymiary płyty fundamentowej: ok.  4,20x4,20 m  

 

Łączna powierzchnia zabudowy budynkami i budowlami wyniesie do 7000 m2. 

Tabela 5. Zestawienie powierzchni – budynek projektowany  

lp. Grupy  

pomieszczeń 

Ilość grup  

zwierząt 

Liczba DJP Powierz

chnia 

użytkow

a  

m2  

Powierzchnia 

chowu (tylko 

kojce) 

System 

utrzymania 

Sektor odchowu prosiąt do warchlaków 

1. 7 komór odchowu 

warchlaków o 

wadze 7-30 kg 

7 grup 

zwierząt w 7 

komorach. W 

każdej 

komorze 8 

kojców po 56 

sztuk. 

Powierzchnia 

kojca 19,2 m2. 

Razem 56 

kojców po 56 

sztuk.  

  

Łącznie: 

3136  szt. 

warchlaków  

3136 x0,07= 

219,52 

1183 m2  1075 

Pow. kojca = 

19,2 m2 x 56 

szt. zwierząt w 

kojcu. 

rusztowa 

bezściółkowa, 

ruszt 

plastikowy 

sektor porodowy 

2. sektor porodowy z 

indywidualnymi 

kojcami 

porodowymi dla 

loch  

160 stanowisk 

dla loch z 

prosiętami 

urodzonymi 

(prosię przy 

maciorze do 

osiągnięcia ok. 

7 kg wagi ) 

14 szt. prosiąt 

od lochy = 

2240 szt.  

160 szt. x 0,35 

= 56 DJP 

2240 x 0,02 = 

44,8 DJP 

  

988 832 

 

Pow. 

indywidualneg

o kojca 

porodowego = 

5,2 m2  

 

rusztowa 

bezściółkowa, 

ruszt 

plastikowy 

 

 

 

sektor loch luźnych i prośnych 

3. Kojce grupowe dla 

loch. 48 kojców po 

8 sztuk. Razem 384 

szt.  

12 grup loch 

po 32 szt. 

razem 384 szt.  

384 szt. x 0,35 

= 134,4 DJP 

1129 m2 960 m2 rusztowa 

bezściółkowa, 

ruszt 

betonowy 

.Sektor krycia 
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4. Stanowiska 

indywidualne dla 

loch 

6 grup x 32 

lochy + 8 

stanowisk 

rezerwowych 

= 200 

stanowisk  

200 szt. x 0,35 

= 70 DJP 

522 m2 312 m2 rusztowa 

bezściółkowa, 

ruszt 

betonowy 

Sektor loszek remontowych oraz knurów 

5 Kojce grupowe dla 

loszek 

remontowych, 

kojce indywidualne 

dla knurów 

8 kojców  po 

15 szt. w 

kojcu  

razem 120 szt.  

2 kojce 

pojedyncze 

dla knurów 

120 szt. x 0,14 

= 16,8 DJP 

2szt. x0,4 = 

0,8 DJP 

242 m2 173 m2 

12 m2 

rusztowa 

bezściółkowa, 

ruszt 

betonowy 

6. Izolatki 3 szt.  - 27 m2 - rusztowa 

bezściółkowa, 

ruszt 

betonowy 

Razem 4091 3364  

 

Tabela 6. Dobrostan zwierząt 

LP. GRUPY  

POMIESZCZEŃ 

Liczba 

DJP 

Liczba 

zwierząt 

Pow. 

użytkowa 

m2 

Powierz

chnia 

hodowla

na 

m2  

Powierzch

nia 

przypadaj

ąca na 1 

zwierzę  

(m2) 

Powierzch

nia 

minimaln

a zgodnie 

z 

przepisam

i (m2) 

Sektor odchowu prosiąt do warchlaków 

1. 7 komór odchowu 

warchlaków o 

wadze 7-30 kg 

219,52 3136 1183  

1075 

 

0,34 m2/ 

warchlak 

 

 

 

co 

najmniej 

0,3 m2/szt. 

przy wadze 

20- 30 kg  

 

 

 

 

sektor porodowy 

2. sektor porodowy 

z indywidualnymi 

kojcami 

porodowymi dla 

loch  

100,8 160 

macior + 

2240 

prosiąt 

988 832 

 

5,2 (kojce 

indywidual

ne) 

co 

najmniej 

3,5 

sektor loch luźnych i prośnych 

3. Kojce grupowe 

dla loch. 48 

kojców po 8 

sztuk. Razem 384 

szt. 

134,4  384 1129 960 2,5 2,25 

Sektor krycia 

4. Stanowiska 

indywidualne dla 

loch. Kojce o 

wymiarach 

0,65mx2,4 m 

70,0 200 522 312 1,56   

1,6 

Sektor loszek remontowych oraz knurów 
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5. Kojce grupowe 

dla loszek 

remontowych, 

kojce 

indywidualne dla 

knurów 

17,6 120 szt. 

loszek i  

 

2 knury 

 

242 

 

 

173 

 

 

12 

 

1,41 

 

 

6,0 

1,4 

 

 

6,0 

 RAZEM 542,32  4064 3364 - - 

 

 

Kolejność realizacji obiektów: 

A) Budowa budynków inwentarskich 

B) Realizacja niezbędnych obiektów towarzyszących, w szczególności silosów na pasze wraz z 

płytami fundamentowymi;  

C) Realizacja pozostałej, drobniejszej, niezbędnej infrastruktury technicznej i technologicznej. 
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Rysunek 6. Koncepcja zagospodarowania działek 

 



Raport o oddziaływaniu na środowisko – Budowa budynku inwentarskiego do chowu macior oraz odchowu prosiąt do 

warchlaków wraz z infrastrukturą towarzyszącą lokalizowanego w miejscowości Przewóz, gm. Cisek 

______________________________________________________________________________________________ 

 

32 

 

6.3.2. GŁÓWNE CECHY CHARAKTERYSTYCZNE PROCESÓW PRODUKCYJNYCH 

6.3.2.1. Opis technologii 

 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest - planowany do realizacji od podstaw, sytuowany w 

terenie niezabudowanym - budynek inwentarski przeznaczony do odchowu prosiąt o obsadzie 

maksymalnej 542,32 DJP wraz z częścią socjalno-laboratoryjną, a także z niezbędną infrastrukturą 

towarzyszącą - w tym kluczowy budynek przeznaczony do utrzymania zwierząt, mieszczący 

sektory chowu loch i macior oraz produkcji prosiąt, jak również pomieszczenia przeznaczone dla 

personelu, to znaczy obsługi technologicznej, zootechnicznej, weterynaryjnej oraz laboratoryjnej 

hodowli zwierzęcej. 

Deskrypcja podstawowych założeń technologicznych dla sektorów przeznaczonych do utrzymania 

zwierząt w budynku projektowanym  

W przedmiotowym, kluczowym oznaczonym numerem 1. - realizującym program funkcjonalno-

użytkowy nowo planowanej hodowli zwierzęcej - przeznaczonym do odchowu prosiąt, tj. chlewni 

w cyklu otwartym dla rodzicielskiego stada podstawowego 744 lochy , przewidzianym do realizacji 

w technologii chowu rusztowej bezściołowej, zaplanowano niżej wymienione sektory i komory dla 

zwierząt oraz konieczne pomieszczenia suplementarne: 

- sektor odchowu loszek remontowych [tj. SLR] utrzymywanych w kojcach grupowych oraz 

utrzymania knurów w kojcach pojedynczych - w 1. komorze przeznaczonej łącznie dla 120 loszek 

i 2 knurów (założony poziom remontu stada: ok. 20%), w systemie chowu skorelowanym z 

przyjętym a priori 1-tygodniowym cyklem rotacji komór w zespole hodowlanym; 

- sektor krycia loch i loszek utrzymywanych w jarzmach pojedynczych [SK] – w 1. komorze 

przeznaczonej łącznie dla 6. grup loch (tj.: 6x32 = 192 lochy) z dodatkowymi 8. stanowiskami dla 

1 grupy rezerwowej loch, także w systemie chowu skorelowanym z przyj. w obrocie stada 1-tygod. 

cyklem rotacji komór) Razem 200 stanowisk; 

- sektor loch luźnych i prośnych [SLLiP] utrzymywanych w kojcach grupowych –. w 1. komorze 

przeznaczonej łącznie dla 12. grup loch (tj.: 12x32 = 384 lochy), także w systemie chowu 

skorelowanym z przyjętym w obrocie stada 1-tygodniowym cyklem rotacji komór). 

- sektor odchowu prosiąt i warchlaków [SOP] utrzymywanych w kojcach grupowych - w 7. 

komorach przeznaczonych łącznie dla 95% prosiąt odchowanych w komorach sektora porodowego 

SP (odchowanych przy założeniu uzyskania maksymalnej ilości sztuk odchowanych z jednego miotu wynoszącego 14. 

sztuk od jednej lochy/maciory w ciągu 49 dni, czyli w 1.-tygodniowym cyklu rotacji komór), czyli łącznie dla 3136 

sztuk zwierząt w wieku do ok. 10÷11 tygodni i wadze od 7 do ok. 28 kg, podobnie jak inne sektory 

zespołu hodowlanego zaplanowany w 1-tygodniowym systemie rotacji komór; 

- sektor z 5-oma komorami porodowymi dla loch bezpośrednio przed wyproszeniem oraz macior z 

prosiętami - w wieku do 4-ech tygodni i wadze do 7kg [SP] - utrzymywanych w jarzmach 

porodowych montowanych do murowanych (na wys. 1,20 m powyżej poziomu ±0,00) ścianek 

działowych stanowiących jednocześnie przegrody pomiędzy dwiema kolejnymi pod-komorami 

(mieszczącymi po 16 kojców w dwu rzędach, tj. 2x8 szt.) w dalszej kolejności tworzącymi 

„właściwych” - 5. zaplanowanych w obiekcie numer 1 komór główne sektora porodowego 

(oddzielone od siebie ścianami działowymi wyprowadzonymi na wysokość kondygnacji), 

przeznaczone łącznie dla 5 grup loch (tj.: 5x32 = 160 loch), w 1-tyg. systemie rotacji komór). 
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Zestawienie danych dot. technologii chowu 

Cykl produkcyjny rozpoczyna się w sektorze „krycia loch", w którym zostaje 

zapoczątkowany proces krycia loch (macior). Kolejny etap to przemieszczenie macior 

do sektora  dla loch luźnych i prośnych“, gdzie przebywają do stwierdzenia ciąży. Następnie 

maciory trafiają do sektora porodowego, gdzie po wyproszeniu przetrzymywane są wraz z 

prosiętami do około jednego miesiąca. Następnie lochy powracają do sektora loch luźnych i 

prośnych, zaś prosięta po osiągnięciu wagi ok. 7  kg kierowane są do sektora odchowu prosiąt, w 

którym znajdują się około dwóch miesięcy, czyli do osiągnięcia wagi około 28- 30 kg. Ostatnim 

etapem jest opróżnienie „warchlakarni” i sprzedaż warchlaków do tuczarni. W ciągu roku 

kalendarzowego przewiduje się 2 pełne cykle, z których każdy wynosi ok. ok. 150 dni.  

 

Chów trzody chlewnej będzie odbywał się w systemie bezściółkowym - grupowo na ruszcie. 

 

se
k

to
ry

 

Stan docelowy Minimaln

a  

pow. na 1 

szt. 

zgodnie z 

rozporz. 

Min. 

Roln. 

Wyszczególnie

nie 

Obsada 

(szt.) 

Dane dot. kojców 

S
y

st
e
m

 

u
tr

z
y
m

a
n

ia
 

p
o

w
. 

n
a

 1
 s

zt
/m

2
 

il
o

ść
 

D
łu

g
o

ść
 

(m
) 

S
z
e
ro

k
o

ść
 

(m
) 

P
o

w
ie

r
zc

h
n

ia
  

1
 k

o
jc

a
 (

m
2
) 

P
o

w
ie

r
zc

h
n

ia
 

w
sz

y
st

k
ic

h
 

(m
2
) 

1 Odchowalnia  

warchlaki 

 

3136 

(7 komór 

po 448 

szt.) 

 

56 

4 4,8  

19,2 

 

1075 

 

ruszt 

plastikowy 

 

0,34 

 

0,3 
7 komór po 8 

kojców (56 szt. 

w kojcu) 

2. Porodówka 

(maciory z 

prosiętami) 

 

(5 komór po 32 

stanowiska) 

 

 

160szt.(m

aciory + 

2240 

szt.(prosię

ta) 

160 2,6 2,0 5,2 832 ruszt 

plastikowy 

5,2 3,5 

3 Lochy luźne i 

prośne (kojce 

zbiorowe po 8 

szt.) 

384 48  6,0 

 

3,4 20,4 960 ruszt 

betonowy 

2,5 2,25 

4. Sektor krycia 

Stanowiska 

indywidualne 

dla loch 

200 200 2,4 0,65 1,56 312 ruszt 

betonowy 

1,56 1,2 

Loszki 

remontowe(kojc

e zbiorowe po 

15 szt.) 

120 8 5,6m  

(6 szt.) 

i 6m 

(2 szt.) 

3,8 22 173 ruszt 

betonowy 

1,4 1,4 

Knury 2 2 3,0 2,0 6,0 12,0 rusztowo 

betonowa 

6,0 6 

   x 3364    
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W  gospodarstwie planuje się stosowanie inseminacji. Knury pełnią rolę tzw. 

„szukarków”(wykrywanie rui u loch). Lochy będą  użytkowane przez 2-2,5 roku (lochy 4-5 

wyproszeń). Średnio planuje się uzyskanie od lochy 14 prosiąt odsadzonych. Przeciętne upadki w 

grupach warchlaków i tuczników wynoszą 1,5-2%.  

 

Zestawienie danych dot. technologii chowu 

Produkcja odbywać się będzie w cyklu otwartym 

Rytm produkcji - 7 dni 

 Liczba grup technologicznych loch - 21 

Długość faz cyklu reprodukcyjnego każdej grupy loch: 

− ciąża         - 115 dni 

−  karmienie – 28 dni 

−  luźna         -  5 -7 dni 

Razem cykl 148 - 150dni 

Brakowanie loch – 40% 

 

 Obrót lochami 

 

W sektorze krycia odbywa się inseminacja lochy gdzie przebywa ona do 35 dnia ciąży (stanowisko 

indywidualne), następnie przechodzi do sektora loch prośnych do kojców zbiorowych gdzie 

przebywa do 107 dnia ciąży. 

W 107 dniu ciąży locha przechodzi do sektora porodowego. 

Po porodzie karmienie prosiąt trwa 28 dni a potem locha wraca do sektora krycia gdzie po 5 dniach 

jest powtórnie inseminowana. 

 

Odchów prosiąt 

Przez  28 dni prosięta przebywają z lochami w porodówce  i są karmione przez lochę, od 14 dnia 

życia dokarmiane paszą treściwą. W  28 dniu ( około 7 kg) są odsadzane i grupowane. Przechodzą 

do sektora odchowu prosiąt i żywione są paszą treściwą, w kojcach mają poidła miseczkowe lub 

smoczkowe z wodą. W sektorze  odchów trwa ok. 49 dni (około 25 – 28 kg). 

 Po zakończeniu cyklu warchlaki są zbywane.  

Wyliczenie produkcji rocznej (warchlaki) 

Liczba loch w stadzie – 744 szt. 

Liczba urodzonych prosiąt w miocie -14 

Częstotliwość oproszeń – 2,35 

Współczynnik odchowu – 0,95 

744 x 14 x 2,35 x 0,95 = 23253 szt. 
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Karmienie i pojenie zwierząt 

W nowo planowanym budynku przeznaczonym do chowu macior i odchowu prosiąt z 

laboratorium badawczym oraz niezbędną infrastrukturą towarzyszącą - we wszystkich komorach 

sektorów dla zwierząt - przewidziano automatyczne zadawanie pasz  z wykorzystaniem 

paszociągów. Przewidziano linie  typu linowo - krążkowego zasilane z silosów na paszę o 

pojemnościach, średnicach i maksymalnych wysokościach wskazanych i opisanych w punkcie w 

punktach 1.4 oraz 2.1 niniejszego opisu technicznego, a także w części graficznej opracowania. We 

wszystkich sektorach dla zwierząt przewiduje się zadawanie pasz suchych w postaci sypkiej lub 

granulowanej. 

Woda zostanie doprowadzona rurami PP PN poprowadzonymi pod sufitem. 

Rozprowadzenie do poszczególnych poideł smoczkowych umieszczonych na ścianach kojców - 

rurami stalowymi ocynkowanymi. Wszystkie instalacje wodociągowe biegnące poniżej 1,00 m nad 

posadzką wykonać należy z rur stalowych ocynkowanych łączonych na gwinty, natomiast instalacje 

biegnące powyżej 1,00 m nad posadzką - z rur PP PN łączonych przez zgrzewanie.  

 

Systemy wymiany powietrza  

W nowo planowanym obiekcie przeznaczonych do odchowu prosiąt z laboratorium badawczym - 

w kluczowych sektorach przeznaczonych do utrzymania zwierząt – wstępnie zaplanowano dwa 

podstawowe systemy mechanicznej nawiewu i wymiany powietrza: 

- korytarzowo-kanałowy - we  wszystkich komorach sektora odchowu prosiąt, a także w pięciu 

komorach (mieszczących po 2 pod-komory) sektora porodowego, 

- standardowy, kominowy - w pozostałych komorach sektorów - tj. odchowu loszek remontowych 

i utrzymana knurów, krycia loch i loszek oraz loch luźnych i prośnych. 

Dla korytarzowo-kanałowego systemu wymiany powietrza zaplanowano dostarczanie powietrza 

studzienkami (przekrytymi kratkami wykonanymi na indywidualne zmówienie) wyprowadzonymi 

poza lica obwodowych ścian osłonowych, a następnie jego transport kanałami wykonanymi pod  

głównymi korytarzami komunikacyjnymi oraz w przestrzeni separowanych ganków poprzecznych 

- pełniącymi rolę rezerwuaru powietrza (zimą o 2÷5°K cieplejszym, zaś latem w przystawalnym 

zakresie różnicy temperatur chłodniejszym). Z ww. kanałów - transport powietrza przewidziano 

przepustami pionowymi przewidzianymi w podłużnej ścianie wewnętrznej korytarza głównego (w 

obrębie „górnej” nawy budynku), a następnie - typowymi wlotami powietrza - bezpośrednio do ww. 

pomieszczeń przeznaczonych dla zwierząt. 

Natomiast dla standardowego, kominowego systemu wentylacji - w podłużnych ścianach 

konstrukcyjno-osłonowych przedmiotowego budynku - zaprojektowano otwory pod standardowe 

wloty powietrza ZWN (o wymiarach i typach, które zostaną zdefiniowane na etapie  przygotowania  

Projektu Budowlanego).  

Dla obu systemów przewidziano zimowo-letnie zapotrzebowanie powietrza. Do odprowadzenia 

„zużytego” powietrza z sektorów, w których zastosowano  - tak korytarzowo-kominowe, jak i 

kominowe - podciśnieniowe systemy wymiany powietrza - przewidziano standardowe kanały 

wyciągowe z wentylatorami firmy wyposażeniowej „POLnet” (o wyd. odpowiedniej do obsady 

poszczególnych komór dla zwierząt ). 

 



Raport o oddziaływaniu na środowisko – Budowa budynku inwentarskiego do chowu macior oraz odchowu prosiąt do 

warchlaków wraz z infrastrukturą towarzyszącą lokalizowanego w miejscowości Przewóz, gm. Cisek 

______________________________________________________________________________________________ 

 

36 

 

Ilości, rozmieszczenie oraz dobór kanałów wyciągowych z wentylatorami (średnice oraz 

sytuowanie): 

- w komorze sektora loszek remontowych i utrzymania knurów - 2 szt. w kanałach wyciągowych o 

śred. 50 cm  

- w komorze sektora krycia loch i loszek - 4 szt. w kanałach wyciągowych o śred. 63 cm  

- w komorze sektora loch luźnych i prośnych - 7 szt. w kanałach wyciągowych o śred. 63 cm  

- w kolejnych komorach sektora porodowego - 10 szt. w kanałach wyciągowych o śred. 40 cm - 

rozm. po 2 szt. w każdej z 5. komór (i po 1 szt. w każdej z 10. pod-komór) ww. sektora, 

- oraz w kolejnych komorach sektora odchowu prosiąt - 14 szt. w kanałach wyciągowych o śred. 50 

cm  rozmieszczonych po 2. szt. w każdej z 7. komór ww. sektora. 

Oba zastosowane systemy wymiany powietrza - tak korytarzowo-kominowy, jak i standardowy, 

kominowy - to systemy podciśnieniowe, sterowane automatycznie. Przewidziano zimowo-letnie 

zapotrzebowanie powietrza, oraz montaż instalacji systemu awaryjnego otwierania wlotów 

powietrza i przepustnic w kanałach wyciągowych w razie zaniku napięcia prądu.  

Standardowy system grawitacyjnej wymiany powietrza zaplanowano w pozostałych 

pomieszczeniach zespołu hodowlanego, tj. w częściach socjalno-laboratoryjnych, a także 

magazynowo-składowych oraz w kotłowni (w której dodatkowo przewiduje się typowe, systemowe 

rozwiązania wentylacji nawiewnej i wywiewnej właściwe dla pomieszczeń kotłowni o 

przewidywanej mocy cieplnej), w których przewidziano wymianę powietrza realizowaną typowymi 

wywietrznikami grawitacyjnymi WLO-160. Jedynie w pomieszczeniach szatni, łazienek i toalet - 

w  ww., typowych wywietrznikach WLO - założono montaż wentylatorów zapewniających 

wydajność 50 m3/h (uruchamianych automatycznie po włączeniu oświetlenia). 

W obiekcie hodowlanym - czyli w sektorach, komorach budynku inwentarskiego 

przeznaczonego do utrzymania warchlaków i tuczników tworzących całą powierzchnię hodowlaną 

przedmiotowych budynków inwentarskich założono optymalny, bezściołowy system chowu trzody 

chlewnej w technologii utrzymania na posadzkach rusztowych. Zaplanowano wykonanie podłóg 

całkowicie przekrytych typowymi płytami rusztu plastikowego na systemowych podporach 

nośnych (w komorach sektora porodowego oraz odchowu prosiąt i warchlaków) oraz 

prefabrykowanymi płytami rusztu żelbetowego o standardowej perforacji (w komorach sektora 

loszek remontowych oraz utrzymania knurów i sektora krycia loch i loszek). 

 

 Podłogi wykonane w technologii tradycyjnej - przewidziane we wszystkich pozostałych 

pomieszczeniach zaplanowano w dwu wariantach: 

− w pomieszczeniach magazynowo składowych, a także w korytarzach - przewidziano 

wykonanie posadzek betonowych, zatartych na gładko,  

− we wszelkich innych pomieszczeniach socjalno- technicznych - tj. łazienkach, 

pomieszczeniach socjalnych, a także innych, nie wymienionych - założono wykonanie 

posadzki z antypoślizgowych płytek ceramicznych układanych na jastrychu cementowym. 

 

Ilość i sposób przechowywania gnojowicy pochodzącej z budynku inwentarskiego  

 

W nowo planowanym budynku przeznaczonym do chowu macior i odchowu prosiąt o 

obsadzie 542,32 DJP - na wszystkich etapach cyklu produkcyjnego - założono rusztową-

bezściołową technologię utrzymania zwierząt. 
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Niezbędną pojemność zbiornika na gnojowicę  dla tej obsady przedstawiają poniższe wyliczenia. 

a) biorąc pod uwagę stan średnioroczny zgodnie z wykonanym obrotem stada: 

Numery budynków oraz 

przewidziane w nich funkcje:    

Technologia 

chowu 

zwierząt:  

Ilość DJP:  Niezbędna min. poj. użyt. 

zbior. na gnoj. [m3]: 

budynek mieszczący kolejne 

sektory dla zwierząt 

rusztowa 

bezściołowa 

500,33  500,33 DJP x 5,8 m3/DJP     = 

2902 m3 

 

b) biorąc pod uwagę stan maksymalny tj. maksymalną ilość stanowisk 

Numery budynków oraz 

przewidziane w nich funkcje:    

Technologia 

chowu 

zwierząt:  

Ilość DJP:  Niezbędna min. poj. użyt. 

zbior. na gnoj. [m3]: 

budynek mieszczący kolejne 

sektory dla zwierząt 

rusztowa 

bezściołowa 

542,32  542,32 DJP x 5,8 m3/DJP     = 

3145 m3 

 

Planowany jest szczelny, przykryty zbiornik na gnojowicę, częściowo zagłębiony w gruncie o poj. 

użytkowej ok. 3000 m3 lub szczelna laguna o poj. ok. 2900 m3. 

Dodatkowo pod rusztami budynku będą   „wanny” kanałów gnojowicowych o zakładanej 

głębokości użytkowej wynoszącej 0,70 m - usytuowane bezpośrednio pod nowo planowanym 

obiektem inwentarskimi (tj. pod podłogami rusztowymi) - w najmniej 50% wykorzystane zostaną 

jako przestrzeń buforowa do magazynowania płynnych odchodów zwierzęcych. Pojemność 

kanałów wykorzystana do magazynowania gnojowicy to ok. 1300 m3. 

Łączna pojemność urządzeń do magazynowania gnojowicy (zbiornik + kanały) = 3000 m3 + 1300m3 

= 4300 m3  

lub  

2900 m3 (laguna) + 1300 m3 (kanały pod budynkiem) = 4200 m3.  

Urządzenia zostały zaplanowane w taki sposób, że posiadać będą większą pojemność niż wyliczenia 

zgodnie z tabelą nr 6  załącznika nr 5 do  rozporządzenia  Rady Ministrów z dnia 12 lutego 2020 r. 

w sprawie przyjęcia „Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód 

azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu” 

 

Urządzenia o pojemności łącznej 4300 m3 (lub 4200 m3) pozwolą na zmagazynowanie gnojowicy 

przez okres co najmniej 6 miesięcy.  Pojemność wymagana to odpowiednio 2902 m3 (wg stanu 

średniorocznego) i 3145 m3 wg stanu maksymalnego. Ponadto uwzględniono odcieki ze 

spłukiwania rusztów w ilości ok.  182,5 m3/rok (na podstawie wyliczeń zużycia wody na ten cel). 

Odprowadzenie gnojowicy - po zakończeniu każdego z cykli hodowlanych zaplanowanych 

w systemie tygodniowej rotacji komór i grup stanowisk dla zwierząt - przewidziano w układzie 

„pociągnij i spuść”, to znaczy po otwarciu muf z korkiem, rurami PCV o spadku 3‰ (0,3 %) i 
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średnicy 250 mm do standardowego, prefabrykowanego, podziemnego zbiornika przepompowni 

gnojowicy o rzucie prostokątnym i pojemności użytkowej do 30,00 m3 (ozn. w części graf. PZT 

nrem 2.).  

Następnie założono, iż z ww. zbiornika gnojowica będzie odprowadzana systemem 

kanalizacji do  naziemnego (częściowo zagłębionego w gruncie), przekrytego standardowym 

zadaszeniem, cylindrycznego, szczelnego - wykonanego z żelbetowych elementów 

prefabrykowanych - zbiornika na płynne odchody zwierzęce firmy „Precon-Polska” o poj. użyt. 

3027,00 m3, śred. płyty dennej 31,80 m, wys. ścian obw. 4,00 m i wys. całk. do 12,00 m (ozn. w 

części graf. PZT nrem 3.) 

W zgodzie z obowiązującą wykładnią prawną - przewidziano najmniej sześciomiesięczny 

okres składowania płynnych odchodów zwierzęcych, a także z konieczną dla planowanej hodowli 

około 5.% rezerwę w ich przewidywanej objętości. 

 

6.4. PRZEWIDYWANE WIELKOŚCI EMISJI, WYNIKAJĄCE Z FUNKCJONOWANIA PLANOWANEGO 

PRZEDSIĘWZIĘCIA 

6.4.1. ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW  

Ścieki bytowe  

Ścieki bytowe z pomieszczeń socjalnych odprowadzane będą do 1 zbiornika bezodpływowego o 

poj. 10 m3 i wywożone przez uprawniony podmiot do gminnej oczyszczalni ścieków. Do obsługi 

chlewni mogą być zatrudnieni pracownicy – maksymalnie 2  osób. 

Ilość ścieków przyjęto na podstawie ilości zużytej wody. 

Dla pracowników, zgodnie z przeciętnymi normami zużycia wody, określonymi w 

rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia przeciętnych 

norm zużycia wody, zużycie wody w budynkach podłączonych do zbiorników bezodpływowych na 

terenach nieskanalizowanych, wynosi 80 dm3/osobę/dobę. Przyjęto zatrudnienie 2 osób, zużycie 

wody wyniesie ok. 160 l/d, co daje 58,4 m3/rok. 

 

Ścieki przemysłowe 

W wyniku eksploatacji chlewni nie będą powstawać ścieki przemysłowe. 

Każdorazowo po opuszczeniu przez świnie pomieszczeń chlewni (po zakończeniu poszczególnych 

faz produkcji) budynki są czyszczone. Chlewnie są czyszczone w następującej kolejności: usuwanie 

odchodów z rusztów, mycie wodą z zastosowaniem myjek wysokociśnieniowych bez użycia 

środków chemicznych. Zanieczyszczona odchodami i reszkami paszy woda ze spłukiwania rusztów 

spływa do szczelnych kanałów na gnojowicę pod chlewami. Nie są wytwarzane ścieki przemysłowe 

wymagające oddzielnego zagospodarowania. Wody powstającej w wyniku spłukiwania rusztów nie 

ma możliwości (a przede wszystkim potrzeby) odprowadzania oddzielnie niż gnojowicy. Taki 

system stosowany jest powszechnie na fermach trzody chlewnej.  

 

Wody opadowe 

Wody opadowe z połaci dachu budynku chlewni odprowadzane będą powierzchniowo na grunt 

razem z wodami opadowymi z wewnętrznych terenów komunikacyjnych. Nie przewiduje się 

utwardzania dodatkowych placów, parkingów itp.  

Powierzchnia dachów ok. 6000 m2, tereny utwardzone (komunikacja, utwardzenie tłuczniem lub 

innym podobnym materiałem) ok. 1000 m2.  

Inwestor dysponuje terenami biologicznie czynnymi w obrębie planowanej fermy, wobec czego 

zostanie zapewniona odpowiednia powierzchnia do przyjęcia spływów. Działki 30, 31 posiadają 
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łącznie powierzchnię ok. 1,57 ha, natomiast powierzchnia zabudowy obiektami wyniesie ok. 7000 

m2, wobec czego pozostała powierzchnia będą to tereny biologicznie czynne ok. 8700 m2).  

Ilość wód opadowych i roztopowych z dachów i terenów utwardzonych:  

Powierzchnia dachów wynosi ok. 6000 m2 (wody „umownie czyste”) 

Powierzchnia  placów manewrowych i ciągów komunikacyjnych ok. 1000 m2 

Łączną ilość wód deszczowych z terenu fermy w czasie trwania deszczu, obliczono na podstawie 

formuły: 

Tabela 4.Wielkości powierzchni odwadnianych (A) 

L.p. Rodzaj powierzchni Powierzchnia (A) 

(m2) 

1. Powierzchnie utwardzone  - komunikacja 1000 

2. Dachy 6000 

Razem 7000 

 

Tabela 5 Empiryczne wartości współczynnika spływu (ψ) w zależności od rodzaju powierzchni 

Rodzaj powierzchni   

dachy szczelne (blacha, papa. eternit) 0,90 - 0,95 

drogi asfaltowe 0,89 - 0,90 

bruki kamienne szczelne, klinkier 0,75 - 0,85 

bruki kamienne bez zalanych spoin 0,50 - 0,70 

bruki gorsze 0,40 - 0,50 

szosy 0,25 - 0,40 

drogi żwirowe 0,15 - 0,30 

powierzchnie nie brukowane 0,10  - 0,20 

parki, ogrody, trawniki 0,00 - 0,10 

Tabela 6 Współczynniki spływu powierzchniowego (ψ) dla powierzchni na terenie fermy 

L.p. Rodzaj powierzchni Współczynnik spływu 

(ψ) 

1. Powierzchnia dróg i placów  0,7 

2. Dachy szczelne 0,95 

 

Tabela 7 Powierzchnie zredukowane 

L.p. Rodzaj powierzchni Powierzchnia 

spływu (ha) 

Powierzchnia 

zredukowana 

(ha) 

1. Powierzchnia dróg i placów (bruki 

gorsze) 

0,1 0,07 

2. dachy 0,60 0,57 

Razem 0,7 0,64  
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Dla określenia ilości w/w wód deszczowych posłużono się wzorem: 

Q= F x q x ᴪ [l/s] 

gdzie: 

F - powierzchnia zlewni 

q- natężenie deszczu miarodajnego [130 l/s ha], C=5 

ᴪ - współczynnik spływu powierzchniowego 

Qmax1 = 0,6 ha *130 l/s/ha * 0,95= 74,1 l/s 

Qmax2 = 0,1 ha *130 l/s/ha * 0,7= 9,1 l/s 

Qmax = 074,1 l/s + 9,1 l/s= 83,2 l/s 

 

W czasie deszczu nawalnego 15 minutowa ilość wód  wyniesie: 

Qśr.15min = t x Qmax  = 900 s x 83,2 l/s = 74880 l = 74,88 m3 

 

Szacunkowa ilość ścieków w  ciągu roku: 

Roczna wysokość opadów:  H=650 mm 

Powierzchnia odwadniana F1 = 6000 m2 

Współczynnik spływu:  ᴪ = 0,95 

Qr2 = H*F* ᴪ =  0,65 m * 6000 m2* 0,95 =  3705 m3/rok 

 

Powierzchnia odwadniana: F2 =  1000 m2 

Współczynnik spływu:  ᴪ = 0,7 

Qr1 = H*F* ᴪ =  0,65 m * 1000 m2* 0,7 = 455 m3/rok 

Q rocz. (F1+F2) = 4160 m3/rok 

Wody  opadowe wprowadzane będą powierzchniowo na tereny zielone.  

 

Zestawienie ilości odprowadzanych wód opadowych: 

Qmax rocz. = 4160 m3/rok 

Qmax =  83,2 l/s 

Q śr.15min = 74,88 m3 (dla deszczu nawalnego 15 min) 

Q śr.d = Qmax rocz/365= 11,4 m3/d 

Qmaxh = Q śr.d/24= 0,475 m3/h 

       

6.4.2. GOSPODARKA ODPADAMI 

PRODUKCJA i ZAGOSPODAROWANIE NAWOZÓW NATURALNYCH ORAZ PRODUKTÓW UBOCZNYCH 

W trakcie prowadzonego chowu trzody chlewnej będą powstawać odchody zwierzęce w postaci 

gnojowicy. Odchody zwierzęce mogą być wykorzystane jako nawóz naturalny. W takim przypadku, 

w myśl ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 21 z późn. zm.) nie 

należy ich traktować jako odpad. W związku z powyższym należy odnieść się do wymagań 

wynikających z ustawy z dnia 10 lipca 2007r. o nawozach i nawożeniu ( Dz.U. z 2018 r., poz. 668) 

Zgodnie z ustawą z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu powstająca podczas chowu 

zwierząt gnojowica zaliczana będzie do nawozów naturalnych.  

Warunki stosowania nawozów naturalnych określają przepisy przywołanej wyżej Ustawy, która 

określa iż:  

− nawozy należy stosować w sposób, który nie powoduje zagrożeń dla zdrowia ludzi i zwierząt 

oraz środowiska,  

− dawka nawozu naturalnego, zastosowana w ciągu roku, nie może zawierać więcej niż 170 kg 

azotu (N) w czystym składniku na 1 ha użytków rolnych,  

− zabrania się stosowania nawozów:  
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▪ na glebach zalanych wodą oraz przykrytych śniegiem lub zamarzniętych do głębokości 30 

cm,  

▪ naturalnych w postaci płynnej oraz azotowych – na glebach bez okrywy roślinnej, 

położonych na stokach o nachyleniu większym niż 10%,  

 

W budynku zaplanowano rusztowy system chowu trzody chlewnej Szacunkowa ilość powstającej 

gnojowicy   wyliczona została w oparciu o wskaźniki zawarte w zał. nr 6 do Programu działań 

mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł 

rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu – Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 

12 lutego 2020 r. (Dz.U. z 2020 r., poz. 243).  

W oparciu o planowaną obsadę maksymalną w obydwu budynkach wyliczone zostały zgodnie z 

ww. rozporządzeniem stany średnioroczne zwierząt. Założenia do wyliczeń oraz wyniki wyliczeń 

przedstawiono poniżej 

Założenia – trzoda chlewna: 

• liczba stanowisk w sektorze nr  1 (prosięta odsadzone - warchlaki))  – 3136 szt., 

• liczba stanowisk w sektorze  nr 2 (sektor porodowy) – 160 szt. macior + 2240 szt. prosiąt 

• liczba stanowisk w sektorze nr 3 (lochy luźne i prośne) – 384 szt.  

• liczba stanowisk w sektorze nr 4 (krycie) – 200 szt. 

• liczba stanowisk w sektorze nr 5 (loszki remontowe i knury) 120 szt. loszki + 2 knury 

 

Przyjęto częstotliwość wyproszeń = 2,35 w roku i 95% odchowanych prosiąt 

 

Liczba loch w stadzie – 744 szt. 

Liczba urodzonych prosiąt w miocie -14 

Częstotliwość oproszeń – 2,35 

Współczynnik odchowu – 0,95 

744 x 14 x 2,35 x 0,95 = 23253 szt. 
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Tabela 8. Roczny obrót stadem  
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SYSTEM UTRZYMANIA 
liczba w szt. st. 

średniorocznego 
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ac
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i w
 1)

, 2
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JP

 

Głęboka 
ściółka 

Płytka 
ściółka 

Bezściółkowo   

Trzoda chlewna                       35453           497,53 

Knury 2                 2 12 2 2,00      2,00   0,80 

Lochy/Maciory 744     120 120   120   120 744 12 744 744,00      744,00   260,40 

Warchlaki od 2 do 4 miesięcy       23253 23253 466 22787   23253   1,6 23020 3069,33      3 069,33   214,85 

Prosięta do 2 miesięcy 24477 24477       1224   23253 24477   1 11626,5 968,88      968,88   19,38 

Tuczniki, loszki i knurki 
hodowlane 

120             120 120   7 60 35,00      35,00   4,90 

                                    
500,33 

Tabela 9. Porównanie stanów średniorocznych i maksymalnych 

Grupa technologiczna 

obsada średnioroczna stan maksymalny 

ilość 

(szt.) Mnożnik DJP 

ilość 

(szt.) Mnożnik DJP 

warchlaki (prosięta odsadzone) 3069,33 0,07 214,85 3136 0,07 219,52 

lochy 744 0,35 260,4 744 0,35 260,4 

prosięta przy lochach (przed 

odsadzeniem) 968,88 0,02 19,38 2240 0,02 44,8 

knury 2 0,4 0,8 2 0,4 0,8 

loszki remontowe 35 0,14 4,90 120 0,14 16,8 

SUMA 500,33   542,32 
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WSKAŹNIKI PRODUKCJI ODCHODÓW 

W budynkach zaplanowano rusztowy system chowu trzody chlewnej Szacunkowa ilość 

powstającej gnojowicy   wyliczona została w oparciu o wskaźniki zawarte w zał. nr 6 do 

Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami 

pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu – 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 lutego 2020  (Dz.U. z 2020 r., poz. 243).  

 

Tabela 10 Ilość gnojowicy powstająca na terenie fermy wg stanu średniorocznego  

Lp. 

Źródło 

wytwarzania/for

ma nawozu 

naturalnego 

obsada 

średnio-

roczna 

wskaźnik 

produkcji 

nawozów 
ilość   

nawozów 

wytwarzana  

w okresie  

roku m3/rok 

zawartość 

azotu w 

nawozach 

kg/m3 

całkowita ilość 

azotu w nawozach  

[szt./rok] 
w m3 na 

1 szt./rok 
[kg] 

1. 

warchlaki – 

gnojowica 

świńska 

3069,33 1,4 4297,06 2,8 

12031,768 

2. lochy  744 4,6 3422,4 4,3 

14716,32 

3. 

prosięta do 2 

miesiąca życia 

(przy 

maciorach)  

968,88 0,7 678,22 2,0 

1356,44 

4. 

Loszki 

hodowlane 

(remontowe) 

35 1,9 66,5 4,6 

305,9 

5. Knury 2 4,6 9,2 3,6 

33,12 

Razem x x 
8473,38 

 
x 

28443,55 
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Tabela 11.  Zawartość azotu w nawozach naturalnych wg stanu średniorocznego 

Rodzaj zwierząt Liczba 

zwierząt wg 

stanu 

średnioroczne

go  

[szt.] 

ilość   

nawozów 

wytwarzana  

w okresie  

roku m3/rok 

zawartość 

azotu w 

nawozach 

kg/m3 

Zawartość 

azotu w 

nawozach 

naturalnych 

wyprodukowan

ych 

[kg] 

Powierzchni a 

użytków rolnych 

spełniająca 

wymagania ustawy 

o nawozach (170 

kg/ha 

  

warchlaki  3069,33 4297,06 2,8 12031,768 70,78 

lochy  744 3422,4 4,3 14716,32 86,57 

prosięta do 2 

miesiąca życia 

(przy maciorach)  

968,88 678,22 2,0 1356,44 7,98 

Loszki 

hodowlane 

(remontowe) 

35 66,5 4,6 305,9 1,80 

Knury 2 9,2 3,6 33,12 0,19 

Razem x 8473,38 
 

x 28443,55 
 

167,31 

 

Tabela 12 Ilość gnojowicy powstająca na terenie fermy wg stanu maksymalnego 

Lp. 

Źródło 

wytwarzania/for

ma nawozu 

naturalnego 

obsada 

średnio-

roczna 

[szt./rok] 

wskaźnik 

produkcji 

nawozów 

w m3 na 

1 szt./rok 

ilość   

nawozów 

wytwarzana  

w okresie  

roku m3/rok 

zawartość 

azotu w 

nawozach 

kg/m3 

całkowita ilość 

azotu w nawozach  

[kg] 

1. warchlaki – 

gnojowica 

świńska 

3136 1,4 4390,4 2,8 12293,12 

2. lochy  744 4,6 3422,4 4,3 14716,32 

3. prosięta do 2 

miesiąca życia 

(przy maciorach)  

2240 0,7 1568 2,0 3136 

4. Loszki 

hodowlane 

(remontowe) 

120 1,9 228 4,6 1048,8 

5. Knury 2 4,6 9,2 3,6 33,12 

Razem x x 9618 
 

x 31227,36 
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Tabela 13.  Zawartość azotu w nawozach naturalnych wg stanu maksymalnego (maksymalna ilość stanowisk) 

Rodzaj zwierząt Liczba 

zwierząt 

maksymalna 

ilość 

stanowisk 

[szt.] [szt.] 

ilość   

nawozów 

wytwarzana  

w okresie  

roku m3/rok 

zawartość 

azotu w 

nawozach 

kg/m3 

Zawartość azotu w 

nawozach 

naturalnych 

wyprodukowanych 

[kg] 

Powierzchni a 

użytków 

rolnych 

spełniająca 

wymagania 

ustawy o 

nawozach (170 

kg/ha 
  

warchlaki  3136 4390,4 2,8 12293,12 72,31 

lochy  744 3422,4 4,3 14716,32 86,57 

prosięta do 2 

miesiąca życia 

(przy maciorach)  

2240 1568 2,0 3136 18,45 

Loszki 

hodowlane 

(remontowe) 

120 228 4,6 1048,8 6,17 

Knury 2 9,2 3,6 33,12 0,19 

Razem x 9618  31227,36 

 

183,69 

 

Dopuszczalna dawka azotu na 1 ha użytków rolnych wynosi 170 kg/ha, wobec czego do 

zagospodarowania wyprodukowanych nawozów wymagane jest ok. 168 ha  gruntów (wg 

stanów średniorocznych) oraz 184 ha wg stanów maksymalnych.  

Inwestor oraz rodzina dysponuje areałem ok 300 ha gruntu, z tego sam inwestor areałem ok. 

116 ha.  

 

Nawozy będą wykorzystywane na gruntach własnych i rodziny lub w przypadku 

zapotrzebowania na rynku,  zbywane rolnikom do wykorzystania na gruntach na podstawie 

umów. Możliwe jest także przekazywanie gnojowicy do biogazowni jeżeli taka instalacja 

będzie dostępna.   
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Rozliczenie zapewniającej co najmniej 6.-miesięczny okres magazynowania 

płynnych odchodów zwierzęcych (tj. nawozu naturalnego) – pojemności  zbiornika na 

gnojowicę – wg stanu średniorocznego  (zgodne z tabelą nr 6 stanowiącą załącznik nr 5 do 

obowiązującego  „Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami 

pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganiem dalszemu zanieczyszczeniu” ) 

 

 
 

 

Numery budynków oraz 

przewidziane w nich funkcje:    

Technologia 

chowu 

zwierząt:  

Ilość DJP:  Niezbędna min. poj. użyt. 

zbior. na gnoj. [m3]: 

Budynek mieszczące kolejne sektory 

dla zwierząt 

rusztowa 

bezściołowa 

500,33         500,33 DJP x 5,8 m3/DJP 

                            =   2902 m3 

 

Rozliczenie zapewniającej co najmniej 6.-miesięczny okres magazynowania 

płynnych odchodów zwierzęcych (tj. nawozu naturalnego) – pojemności  zbiorników na 

gnojowicę – wg stanu maksymalnego 

 
 
 

Numery budynków oraz 

przewidziane w nich funkcje:    

Technologia 

chowu 

zwierząt:  

Ilość DJP:  Niezbędna min. poj. użyt. 

zbior. na gnoj. [m3]: 

Budynek mieszczące kolejne sektory 

dla zwierząt 

rusztowa 

bezściołowa 

542,32         542,32 DJP x 5,8 m3/DJP 

                            =   3145,46 m3 

 
 

Pojemności zbiornika projektowanego oraz kanałów pod rusztami 

- zbiornik na gnojowicę: ok. 3000 m3 

łączna kub. wanien kanałów pod rusztami jako przestrzeń buforowa do magaz..gnojowicy: 

                  3715,00 m2 x 0,7 x 0,5  = ok. 1300,00 m3 (wys. napełnienia kanałów: 0,7 m, 50% 

pojemności będzie użytkowane do sezonowego magazynowania gnojowicy) 

Razem pojemność magazynów gnojowicy = 4300 m3  

Taka pojemność wystarczy do zmagazynowania gnojowicy przez okres 6 miesięcy licząc 

pojemność zarówno wg stanu średniorocznego (wymagana poj. 2902 m3) jak i maksymalnego 

(3146 m3).  

Urządzenia do magazynowania gnojowicy (ok. 4300 m3 lub 4200 m3 ) pomieszczą 

także odcieki z mycia rusztów w budynku inwentarskim Ilość odcieków wynosi: ok. 182,5 m3.  
  
 
 

Charakterystyka zaplanowanych zbiorników: 

− naziemny (częściowo zagłębiony w gruncie), przekryty standardowym zadaszeniem, 

cylindryczny, szczelny, wykonany z żelbetowych elementów prefabrykowanych - zbiornik 
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na płynne odchody zwierzęce (tj. przeznaczone do sezonowania nawozu naturalnego) 

firmy „Precon-Polska” -o poj. użytkowej 3027,00 m3, średnica płyty dennej 31,8 m, 

wysokość ścian obw. 4,00 m i wysokość całkowita do 12,00 m, 

− podziemny, szczelny zbiornik przepompowni z żelbetową, monolityczną płytą denną o 

pojemności  użytkowej do 30,00 m3,  

− kanały gnojowicowe pod rusztami budynku inwentarskiego Płyty denne oraz ściany 

wanien kanałów gnojowicowych - w pomieszczeniach sektorów przeznaczonych do 

utrzymania zwierząt zaprojektowano żelbetowe, monolityczne, również z betonu klasy B-

25 (C20/25).   

Do zbiornika spłyną także popłuczyny ze spłukiwania rusztów i mycia pomieszczeń chlewni w 

ilości ok. 182,5 m3/rok. 

 

 

Na etapie eksploatacji inwestycji wytwarzane będą produkty uboczne pochodzenia 

zwierzęcego – materiał kat. 2 lub 3  zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i 

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

dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia 

przez ludzi. Będą to zwierzęta padłe (upadki podczas chowu) stanowiące materiał kat. 2 lub 3.  

Teoretyczna ilość padliny wyniesie ok. 10 Mg/rok. Padłe sztuki będą gromadzone w kontenerze 

ustawionym na płycie betonowej usytuowanej w okolicy chlewni i przekazywane uprawnionej 

firmie.  

Kontener do magazynowania padłych zwierząt będzie szczelny z pokrywą. Nie będzie posiadał 

żadnych spustów na odcieki.  
 

Odpady niebezpieczne i inne niż niebezpieczne 

 

W trakcie prowadzonego chowu trzody chlewnej powstają niewielkie ilości odpadów. Są 

to odpady typowe przy działalności rolniczej. Przy właściwym ich składowaniu oraz 

zagospodarowaniu, nie będą negatywnie oddziaływały na środowisko.  

Przewidywane rodzaje wytwarzanych odpadów niebezpiecznych to powstałe w związku z 

eksploatacją ciągnika oleje smarowe, silnikowe i hydrauliczne, akumulatory ołowiowe i filtry 

olejowe. Odpadem niebezpiecznym są również zużyte  elementy oświetlenia. 

Przewidywane rodzaje wytwarzanych odpadów innych niż niebezpieczne to opony, 

opakowania z tworzyw sztucznych i z metalu. Szczegóły przedstawia poniższa  tabela, gdzie 

uwzględniono rodzaje i ilości odpadów, które będą wytwarzane w wyniku prowadzonej 

działalności rolniczej.   

Odpady nie będą wykorzystywane w miejscu wytwarzania, będą magazynowane w sposób 

bezpieczny dla środowiska a następnie przekazywane uprawnionym podmiotom. Nie będzie 

żadnego wpływu na środowisko w miejscu wytwarzania a podmioty odbierające są 

zobowiązane postępować z odpadami zgodnie z posiadanymi zezwoleniami. W końcowym 

etapie odbiorca powinien zapewnić ich bezpieczne przetwarzanie.  
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Tabela 14.Rodzaje wytwarzanych odpadów na etapie eksploatacji oraz sposób dalszego 

gospodarowania 

Odpady wytwarzane Gospodarowanie wytwarzanymi odpadami 

Lp. Kod 

odpadów 

Rodzaje 

odpadów 

Ilość 

Mg/rok 

Miejsce i sposób 

magazynowania 

Dalsze postępowanie 

1. 2

. 

02 01 04 tworzywa 

sztuczne 

0,2 Pojemnik na terenie 

gospodarstwa 

Przekazywanie uprawnionym 

podmiotom do odzysku. 

Proponowana metoda odzysku 

R3, R12 

2. 6

. 

13 02 08* oleje silnikowe 

przekładniowe i 

smarowe 

0,1 Pojemnik ustawiony na 

utwardzonej szczelnej 

powierzchni.  Pojemniki 

wykonane z materiału 

trudno palnego, 

odpornego na działanie 

oleju, wyposażone w 

szczelne zamknięcia, Na 

pojemniku umieszczony 

napis „OLEJ 

ODPADOWY” oraz 

kod odpadu. 

Po zebraniu partii wysyłkowej, 

przetransportowanie odpadu 

przez firmę uprawnioną zgodnie 

z przepisami dotyczącymi 

transportu odpadów niebezpie-

cznych. 

 odzysk, unieszkodliwianie: 

zakład uprawniony do odzysku  

metodą R9 – tj. do powtórnej 

rafinacji oleju lub przy użyciu 

innych sposobów ponownego 

wykorzystania oleju 

3. 7

. 

150101 opakowania z 

papieru i tektury 

0,1 Pojemnik ustawiony na 

szczelnej płycie 

betonowej 

Przekazywanie uprawnionym 

podmiotom do odzysku. 

Proponowana metoda odzysku 

R3, R12 

4. 8

. 

150102 opakowania z 

tworzyw 

sztucznych 

0,05 Pojemnik ustawiony na 

szczelnej płycie 

betonowej 

Przekazywanie uprawnionym 

podmiotom do odzysku. 

Proponowana metoda odzysku 

R3, R12 

5. 1

0

. 

160213* Lampy 

fluorescencyjne 

0,003 Przechowywane 

w zamkniętym 

pomieszczeniu (w części 

gospodarczej budynku) 

w pojemniku opisanym 

Przekazywane zgodnie z 

obowiązującymi przepisami do 

placówek handlowych przy 

zakupie nowego sprzętu. 

6. 1

2

. 

160107* filtry olejowe 0,01 Pojemnik ustawiony na 

utwardzonej szczelnej 

powierzchni  w 

szczelnym pojemniku.  

Przekazywanie uprawnionym 

podmiotom do odzysku lub 

unieszkodliwiania. Proponowana 

metoda  R1 lub D10 
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Odpady powstające na etapie budowy i likwidacji obiektu 

Tabela 15. Odpady – etap budowy  

Lp. Kod 
Rodzaj 

odpadu 

Ilość 

[Mg/rok] 

Źródło powstawania, 

właściwości 

Sposób gospodarowania 

1 17 01 01 

Odpady betonu 

oraz gruz 

betonowy z 

rozbiórek i 

remontów 

 

10 

Odpad powstanie w wyniku 

prac budowlanych 

Przeciętnie w odpadach tych 

60% stanowią typowe 

materiały budowlane, zaś 

40% to ziemia z wykopów. 

W grupie materiałów 

budowlanych zasadniczą 

część stanowią mineralne 

materiały budowlane. 

Magazynowanie: kontener 

ustawiony w rejonie prac 

budowlanych. 

Odpady przekazywane do 

odzysku uprawnionym 

podmiotom. Proponowana 

metoda odzysku R5, R12 

2 17 01 07 

Zmieszane 

odpady z 

betonu, gruzu 

ceglanego, 

odpadowych 

materiałów 

ceramicznych i 

elementów 

wyposażenia 

inne niż 

wymienione w 

17 01 06 

10 
Źródło powstawania oraz 

właściwości jak w/w 

Magazynowanie: kontener 

ustawiony w rejonie prac 

budowlanych. 

 

Odpady przekazywane do 

odzysku uprawnionym 

podmiotom. Proponowana 

metoda odzysku R5, R12 

3 17 05 04 

Gleba i ziemia, 

w tym 

kamienie, inne 

niż 

wymienione w 

17 05 03 

 

2500 

Źródło powstawania jak 

w/w. Jest to mieszanina 

gleby, kamieni bez innych 

domieszek oraz elementów 

niebezpiecznych 

Magazynowanie: kontener 

ustawiony w rejonie prac 

budowlanych. 

 

Odpady przekazywane do 

odzysku uprawnionym 

podmiotom. Proponowana 

metoda odzysku R5, R12 

4 17 04 05 Żelazo i stal  5 

Odpad powstanie w wyniku 

prac budowlanych..  

Są to różnego rodzaju 

uszkodzone elementy 

zbrojenia, nieprzydatne 

ogrodzenia metalowe itp. 

Magazynowanie: kontener 

ustawiony w rejonie prac 

budowlanych. 

 

Odpady przekazywane do 

odzysku uprawnionym 

podmiotom. Proponowana 

metoda odzysku R5, R12 

 

Fundamenty będą wykonane do głębokości ok. 1,2 m. Dokonano  szacowania ilości 

wydobytych mas ziemnych. Ilość ta przedstawia się następująco: 

- ziemia w postaci wierzchniej warstwy humusu, warstwa 30 cm – ok. 1500 ton 

- ziemia wydobyta z wykopów pod fundamenty – ok. 2500 ton. 

 

Cała masa ziemna zostanie zagospodarowana na terenie budowy. Humus będzie wykorzystany 

do tworzenia terenów zieleni na terenie gospodarstwa, ziemia z wykopów będzie wykorzystana 

do niwelacji terenu na terenie fermy. Nie można wskazać konkretnego miejsca 

rozdysponowania ziemi. Zakładanie zieleńców i niwelowanie nierówności będzie wykonywane 

w miejscu zgodnie z bieżącymi potrzebami.  
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Tabela 16. Odpady – etap likwidacji 

Lp. Kod Rodzaj odpadu 
Ilość 

[Mg/rok] 

Źródło powstawania, 

właściwości 

Sposób gospodarowania 

1 17 01 01 

Odpady betonu 

oraz gruz 

betonowy z 

rozbiórek i 

remontów 

 

100 

Odpad powstanie w wyniku 

prac budowlanych lub 

rozbiórkowych.  

Przeciętnie w odpadach tych 

60% stanowią typowe 

materiały budowlane, zaś 

40% to ziemia z wykopów. 

W grupie materiałów 

budowlanych zasadniczą 

część stanowią mineralne 

materiały budowlane. 

Magazynowanie: kontener 

ustawiony w rejonie prac 

budowlanych. 

Odpady przekazywane do 

odzysku uprawnionym 

podmiotom. Proponowana 

metoda odzysku R5, R12 

2 17 01 07 

Zmieszane 

odpady z betonu, 

gruzu ceglanego, 

odpadowych 

materiałów 

ceramicznych i 

elementów 

wyposażenia inne 

niż wymienione 

w 17 01 06 

100 
Źródło powstawania oraz 

właściwości jak w/w 

Magazynowanie: kontener 

ustawiony w rejonie prac 

budowlanych. 

 

Odpady przekazywane do 

odzysku uprawnionym 

podmiotom. Proponowana 

metoda odzysku R5, R12 

3 17 05 04 

Gleba i ziemia, w 

tym kamienie, 

inne niż 

wymienione w 17 

05 03 

 

100 

Źródło powstawania jak 

w/w. Jest to mieszanina 

gleby, kamieni oraz 

fragmentów mat. 

budowlanych. 

Magazynowanie: kontener 

ustawiony w rejonie prac 

budowlanych. 

 

Odpady przekazywane do 

odzysku uprawnionym 

podmiotom. Proponowana 

metoda odzysku R5, R12 

4 17 04 05 Żelazo i stal  150 

Odpad powstanie w wyniku 

prac rozbiórkowych na 

etapie likwidacji obiektu.  

Są to różnego rodzaju 

elementy zbrojenia, 

nieprzydatne ogrodzenia 

metalowe itp. 

Magazynowanie: kontener 

ustawiony w rejonie prac 

budowlanych. 

 

Odpady przekazywane do 

odzysku uprawnionym 

podmiotom. Proponowana 

metoda odzysku R5, R12 

5 17 02 01 Drewno 50 

Odpad powstanie w wyniku 

prac rozbiórkowych na 

etapie likwidacji obiektu. Są 

to drewniane elementy 

budynków (podbitki, 

krokwie, szkielet dachu itp.) 

Magazynowanie: kontener 

ustawiony w rejonie prac 

budowlanych. 

 

Odpady przekazywane do 

odzysku uprawnionym 

podmiotom. Proponowana 

metoda odzysku R1 

6 17 02 03 
Tworzywa 

sztuczne 
40 

Odpad powstanie w wyniku 

prac rozbiórkowych na 

etapie likwidacji obiektu. 

Tworzywo sztuczne 

stanowić mogą ramy 

okienne, elementy 

wyposażenia itp.) 

Magazynowanie: kontener 

ustawiony w rejonie prac 

budowlanych. 

 

Odpady przekazywane do 

odzysku uprawnionym 

podmiotom. Proponowana 

metoda odzysku R3, R12 
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6.4.3. EMISJA DO POWIETRZA 

6.4.3.1. Parametry emitorów 

 

Charakterystyka warunków wprowadzania zanieczyszczeń do powietrza została przedstawiona 

w poniższej tabeli. 

Tabela 17 . Parametry emitorów  

Nr emitora 

Ilość 

emitorów 

Wysokość 

emitora 

Średnica 

wewnętrzna 

Przepływ w 

kominie na 

podstawie 

wydajności 

wentylatora 

Prędkość 

gazów 

Czas 

pracy 

emitora Typ emitora 

[szt.] [m] [m] [m3/h] [m/s] [h/rok] 

Sektor porodowy 

E-1 ÷ E-10 10 8,0 – 10,0* 0,40 4 840 10,7 8 760 pionowy, otwarty 

Sektor odchowu prosiąt 

E-11 ÷ E-24 14 8,0 – 10,0* 0,50 8 300 11,74 8 760 pionowy, otwarty 

Sektor loszek remontowych i knurów 

E-25 ÷ E-26 2 8,0 – 10,0* 0,50 8 300 11,74 8 760 pionowy, otwarty 

Sektor krycia 

E-27 ÷ E-30 4 8,0 – 10,0* 0,63 17 290 15,41 8 760 pionowy, otwarty 

Sektor loch luźnych i prośnych 

E-31 ÷ E-37 7 8,0 – 10,0* 0,63 17 290 15,41 8 760 pionowy, otwarty 

Kocioł gazowy do 250 kW 

E-38 1 10 – 12* 0,3 - 4,28 8 760 pionowy, otwarty 

Agregat prądotwórczy o mocy do 150 kW 

E-39 1 2,5 0,05 - 74,9 100 pionowy, otwarty 

Zbiorniki na gnojowicę 

E-40 1 1,0 0,1 - 0,0 100 pionowy otwarty 

 

* W niniejszym Raporcie określono minimalną i maksymalną wysokość emitorów. Inwestor 

wnioskuje o możliwość montażu emitorów w podanym zakresie wysokości. Obliczenia 

wykonano dla minimalnej wysokości emitorów – czyli przyjęto sytuację najbardziej 

niekorzystną dla środowiska. W przypadku zrealizowania emitorów o wyższej wysokości, 

stężenia zanieczyszczeń w otoczeniu zakładu będą mniejsze, zatem będzie to bardziej korzystne 

dla środowiska. 
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6.4.3.2. Emisje z procesów technologicznych – chów i hodowla zwierząt 

Chów zwierząt jest źródłem emisji odorów emitowanych do atmosfery. Zanieczyszczenia 

powstające z rozkładu odchodów: amoniak i siarkowodór emitowane będą z budynków 

projektowanych poprzez system wentylacji wyciągowej.   

WSKAŹNIKI EMISJI: 

Dobór wskaźników emisji amoniaku dokonano w oparciu o konkluzje dotyczące najlepszych 

dostępnych technik (BAT) w odniesieniu do intensywnego chowu drobiu lub świń zgodnie z 

dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE. 

Konkluzje skierowane są wprawdzie do instalacji do intensywnego chowu drobiu i świń, w 

szczególności dla instalacji wymagających pozwolenia zintegrowanego. Omawiana instalacja 

nie będzie wymagała uzyskania pozwolenia zintegrowanego, jednak ze względu na brak 

kompletu wskaźników z innych źródeł przyjęto nw. wskaźniki zgodnie z konkluzjami. 

Wskaźnik dla loszek remontowych przyjęto tak jak dla tuczników, ponieważ jest to ta sama 

grupa wagowa. Dla knurów przyjęto wskaźnik jak dla loch luźnych i prośnych. 

Wielkość emisji siarkowodoru obliczono na podstawie opracowania Air Emissions From 

Animal Production Buildings ISAH 2003. Opracowanie to zawiera zestawienie wskaźników 

emisji pochodzących od różnych autorów, podawane w jednostkach g/AU/day (g/DJP/dzień). 

Według w/w wskaźnik emisji siarkowodoru leży zazwyczaj poniżej 5 g/dzień/DJP. W 

przypadku loch w ciąży wskaźnik ten wynosi 1 g/dzień/DJP. Dla każdej grupy produkcyjnej 

przyjęto wskaźnik 5 g/dzień/DJP. 

Emisję pyłu przyjęto zgodnie z poradnikiem „Wytyczne dotyczące praktycznego zastosowania 

Konkluzji BAT w zakresie intensywnego chowu drobiu i świń: część 2” (źródło: 

www.ekoportal.gov.pl) - Instalacje do chowu świń, gdzie umieszczono wskaźniki stosowane w 

hodowlach na terenie Niemiec i Holandii. W wyliczeniach zastosowano wskaźniki wg danych 

z Niemiec jako, że są mniej korzystne. W hodowli trzody chlewnej zgodnie z poradnikiem 

można przyjąć, że ilość pyłu ogółem składa się wyłącznie z pyłu PM10. Zawartość pyłu PM2,5 

przyjęto wg. CEIDARS (California Emission Inventory and Reporting System) dla żywego 

inwentarza, jako wartość: Pył 2,5 o frakcji 0 – 2,5 m stanowi ok. 5,5% pyłu PM10. 

Tabela 18 Wskaźniki emisji amoniaku, siarkowodoru i pyłu 

Kategoria 

Amoniak Siarkowodór Pył  

Wskaźniki 

BAT  

Wskaźnik 

przyjęty do 

obliczeń 

Wskaźnik

i ISAH  

Wskaźnik 

przyjęty do 

obliczeń 

Wskaźnik 

przyjęty do 

obliczeń 

[kg/osobnik/rok] [g/dzień/DJP] [kg/osobnik/rok] 

Lochy luźne i prośne 0,2 ÷ 2,7 2,7 5 5 0,16 

Lochy karmiące wraz z prosiakami 0,4 ÷ 5,6 5,6 5 5 0,16 

Warchlaki 0,03 – 0,53 0,53 5 5 0,08 

Tuczniki 0,1 – 2,6 2,6 5 5 0,24 

 

Emisja roczna z poszczególnych budynków fermy została wyliczona w oparciu o ilości 

stanowisk poszczególnych asortymentów w danym budynku i wskaźnik emisji przyjęty dla tego 

asortymentu.  
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Sektor porodowy 

lochy karmiące (160 szt.) wraz z prosiakami (2240 szt.) – 100,8 DJP 

Amoniak: 

▪ Emisja roczna: 

5,6 kg/stanowisko/rok * 160 szt. = 0,896 Mg/rok 

▪ Emisja godzinowa: 

896 kg/rok / 8760 h/rok = 0,102 kg/h 

▪ Emisja maksymalna z jednego emitora Ø = 0,40 m: 

0,102 kg/h / 10 szt. = 0,0102 kg/h 

Siarkowodór: 

▪ Emisja roczna: 

5 g/dzień/DJP * 100,8 DJP * 365 dni = 0,184 Mg/rok 

▪ Emisja godzinowa: 

184 kg/rok / 8760 h/rok = 0,021 kg/h 

▪ Emisja maksymalna z jednego emitora Ø = 0,40 m: 

0,021 kg/h / 10 szt. = 0,0021 kg/h 

Pył ogółem 

▪ Emisja roczna: 

0,16 kg/szt/rok * 2400 szt.  = 0,384 Mg/rok 

▪ Emisja godzinowa: 

384 kg/rok / 8760 h/rok = 0,44 kg/h 

▪ Emisja maksymalna z jednego emitora Ø = 0,40 m: 

0,44 kg/h / 10 szt. = 0,0440 kg/h 

 

Sektor odchowu prosiąt 

warchlaki o wadze 7-30 kg: 3136 szt. – 219,52 DJP 

Amoniak: 

▪ Emisja roczna: 

0,53 kg/stanowisko/rok * 3136 szt. = 1,663 Mg/rok 

▪ Emisja godzinowa: 

1 663 kg/rok / 8760 h/rok = 0,190 kg/h 

▪ Emisja maksymalna z jednego emitora Ø = 0,50 m: 

0,190 kg/h / 14 szt. = 0,0136 kg/h 

Siarkowodór: 

▪ Emisja roczna: 

5 g/dzień/DJP * 219,52 DJP * 365 dni = 0,401 Mg/rok 

▪ Emisja godzinowa: 

401 kg/rok / 8760 h/rok = 0,046 kg/h 

▪ Emisja maksymalna z jednego emitora Ø = 0,50 m: 

0,046 kg/h / 14 szt. = 0,0033 kg/h 

Pył ogółem 

▪ Emisja roczna: 

0,08 kg/szt/rok * 3136 szt.  = 0,251 Mg/rok 

▪ Emisja godzinowa: 

251 kg/rok / 8760 h/rok = 0,0287 kg/h 

▪ Emisja maksymalna z jednego emitora Ø = 0,50 m: 

0,0287 kg/h / 14 szt. = 0,0021 kg/h 
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Sektor loszek remontowych i knurów 

Loszki remontowe: 120 szt., knury: 2 szt. – 17,6 DJP 

Amoniak: 

▪ Emisja roczna: 

2,7 kg/stanowisko/rok * 122 szt. = 0,329 Mg/rok 

▪ Emisja godzinowa: 

329 kg/rok / 8760 h/rok = 0,0376 kg/h 

▪ Emisja maksymalna z jednego emitora Ø = 0,50 m: 

0,0376 kg/h / 2 szt. = 0,0188 kg/h 

Siarkowodór: 

▪ Emisja roczna: 

5 g/dzień/DJP * 17,6 DJP * 365 dni = 0,0321 Mg/rok 

▪ Emisja godzinowa: 

32,1 kg/rok / 8760 h/rok = 0,0037 kg/h 

▪ Emisja maksymalna z jednego emitora Ø = 0,50 m: 

0,0037 kg/h / 2 szt. = 0,0019 kg/h 

Pył ogółem 

▪ Emisja roczna: 

0,16 kg/szt/rok * 122 szt.  = 0,0195 Mg/rok 

▪ Emisja godzinowa: 

19,5 kg/rok / 8760 h/rok = 0,0022 kg/h 

▪ Emisja maksymalna z jednego emitora Ø = 0,50 m: 

0,0022 kg/h / 2 szt. = 0,0011 kg/h 

 

Sektor krycia 

Lochy luźne i prośne: 200 szt. – 70 DJP 

Amoniak: 

▪ Emisja roczna: 

2,7 kg/stanowisko/rok * 200 szt. = 0,540 Mg/rok 

▪ Emisja godzinowa: 

540 kg/rok / 8760 h/rok = 0,0616 kg/h 

▪ Emisja maksymalna z jednego emitora Ø = 0,63 m: 

0,0616 kg/h / 4 szt. = 0,0154 kg/h 

Siarkowodór: 

▪ Emisja roczna: 

5 g/dzień/DJP * 70 DJP * 365 dni = 0,128 Mg/rok 

▪ Emisja godzinowa: 

128 kg/rok / 8760 h/rok = 0,0146 kg/h 

▪ Emisja maksymalna z jednego emitora Ø = 0,63 m: 

0,0146 kg/h / 4 szt. = 0,0037 kg/h 

Pył ogółem 

▪ Emisja roczna: 

0,16 kg/szt/rok * 200 szt.  = 0,032 Mg/rok 

▪ Emisja godzinowa: 

32 kg/rok / 8760 h/rok = 0,0036 kg/h 

▪ Emisja maksymalna z jednego emitora Ø = 0,63 m: 

0,0036 kg/h / 4 szt. = 0,0009 kg/h 
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Sektor loch luźnych i prośnych 

Lochy luźne i prośne: 384 szt. – 134,4 DJP 

Amoniak: 

▪ Emisja roczna: 

2,7 kg/stanowisko/rok * 384 szt. = 1,0368 Mg/rok 

▪ Emisja godzinowa: 

1036,8 kg/rok / 8760 h/rok = 0,118 kg/h 

▪ Emisja maksymalna z jednego emitora Ø = 0,63 m: 

0,118 kg/h / 7 szt. = 0,0169 kg/h 

Siarkowodór: 

▪ Emisja roczna: 

5 g/dzień/DJP * 134,4 DJP * 365 dni = 0,245 Mg/rok 

▪ Emisja godzinowa: 

245 kg/rok / 8760 h/rok = 0,028 kg/h 

▪ Emisja maksymalna z jednego emitora Ø = 0,63 m: 

0,028 kg/h / 7 szt. = 0,004 kg/h 

Pył ogółem 

▪ Emisja roczna: 

0,16 kg/szt/rok * 384 szt.  = 0,061 Mg/rok 

▪ Emisja godzinowa: 

61 kg/rok / 8760 h/rok = 0,007 kg/h 

▪ Emisja maksymalna z jednego emitora Ø = 0,63 m: 

0,007 kg/h / 7 szt. = 0,0010 kg/h 

 

Tabela 19. Emisja roczna i maksymalna z budynku inwentarskiego 

Kod emitora 
Opis  

emitora 
Substancja  

Emisja max [kg/h] 
Emisja roczna 

[Mg/rok] 

Czas pracy  

[h] 
1 podokres 2 podokres 

Sektor porodowy 

E-1 ÷ E-10 

Wentylator 

dachowy 

Ø=0,40m 

amoniak 0,0102 0,0102 0,0894 

8760 

siarkowodór 0,0021 0,0021 0,0184 

pył ogółem 0,044 0,044 0,385 

w tym PM2,5 0,00242 0,00242 0,0212 

w tym PM10 0,044 0,044 0,385 

Sektor odchowu prosiąt 

E-11 ÷ E-24 

Wentylator 

dachowy 

Ø=0,50m 

amoniak 0,0136 0,0136 0,1191 

8760 

siarkowodór 0,0033 0,0033 0,02891 

Pył ogółem 0,0021 0,0021 0,0184 

w tym PM2,5 0,0001155 0,0001155 0,001012 

w tym PM10 0,0021 0,0021 0,0184 

Sektor loszek remontowych i knurów 

E-25 ÷ E-26 

Wentylator 

dachowy 

Ø=0,50m 

amoniak 0,0188 0,0188 0,1647 
8760 

siarkowodór 0,0019 0,0019 0,01664 
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Kod emitora 
Opis  

emitora 
Substancja  

Emisja max [kg/h] 
Emisja roczna 

[Mg/rok] 

Czas pracy  

[h] 
1 podokres 2 podokres 

Pył ogółem 0,0011 0,0011 0,00964 

w tym PM2,5 0,0000605 0,0000605 0,00053 

w tym PM10 0,0011 0,0011 0,00964 

Sektor krycia 

E-27 ÷ E-30 

Wentylator 

dachowy 

Ø=0,63m 

amoniak 0,0154 0,0154 0,1349 

8760 

siarkowodór 0,0037 0,0037 0,0324 

Pył ogółem 0,0009 0,0009 0,00788 

w tym PM2,5 0,0000495 0,0000495 0,000433 

w tym PM10 0,0009 0,0009 0,00788 

Sektor loch luźnych i prośnych 

E-31 ÷ E-37 

Wentylator 

dachowy 

Ø=0,63m 

amoniak 0,169 0,169 1,48 

8760 

siarkowodór 0,007 0,007 0,0613 

Pył ogółem 0,001 0,001 0,00876 

w tym PM2,5 0,000055 0,000055 0,000482 

w tym PM10 0,001 0,001 0,00876 

 

6.4.3.3. Emisje z procesów energetycznego spalania paliw 

Źródłami emisji ze spalania paliw na terenie gospodarstwa będą: 

▪ 1 kocioł gazowy o mocy do 250 kW opalany gazem płynnym: propan lub propan-butan. 

Analizując emisję ze spalania w kotłach gazu płynnego propan lub propan-butan 

stwierdzono, że emisja zanieczyszczeń ze spalania propanu jest większa, dlatego do 

obliczenia rozkładu zanieczyszczeń na stan powietrza atmosferycznego wykorzystano 

ilości powstających zanieczyszczeń ze spalania propanu. 

▪ 1 agregat prądotwórczy o mocy do 150 kW zasilany olejem napędowym. Wylot spalin z 

agregatu (emitor) jest zamknięty podczas postoju pokrywą (zamknięcie klapowe), która 

otwiera się przy załączeniu agregatu tworząc wylot pionowy otwarty. 

 

 

WSKAŹNIKI EMISJI 

Obliczenia wielkości emisji wykonano w programie „Operat FB”, za pomocą modułu 

„Spalanie”. Aplikacja dokonuje obliczeń w oparciu o:  

▪ „Wskaźniki emisji substancji zanieczyszczających środowisko wprowadzanych do 

środowiska w procesie energetycznego spalania paliw”. MOŚZNiL, Warszawa, Kwiecień 

1996; 

▪ „Wskaźniki emisji zanieczyszczeń z energetycznego spalania paliw dla kotłów do 5 MWt”. 

KOBIZE, Warszawa 2015 

 

KOCIOŁ GAZOWY O MOCY DO 250 kW 
Maksymalną ilość zużywanego paliwa obliczono ze wzoru: 
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      [m3/h] 

gdzie:  Q - wydajność cieplna kotła [ kJ/h ] 

Wd - wartość opałowa paliwa [ kJ/m3 ] 

 - sprawność cieplna kotła 

W przypadku kotła  wydajność cieplna  = 250 kW * 3600 = 900000 kJ/h, maksymalna ilość 

zużywanego paliwa = 

 Bmax = 900000/(46360  *  0,95) = 20,435 m3/h 

Emisja pyłu: 

EPył = Bmax * Wrz * Eb*  10-6 

  gdzie : 

        Bmax- maksymalne zużycie paliwa,  tys. m3/h 

        Wrz - wartość opałowa paliwa, kJ/m3 

        Eb  - wskaźnik emisji, g/GJ 

EPył =  0,0204 * 46360* 0,5 * 10-6 = 0,0004737 kg/h 

Pył zawiera 100 % frakcji do 10 µm 

Emisja dwutlenku siarki: 

ESO2 = Bmax * Wrz * Eb*  10-6 

  gdzie : 

        Bmax- maksymalne zużycie paliwa,  tys. m3/h 

        Wrz - wartość opałowa paliwa, kJ/m3 

        Eb  - wskaźnik emisji, g/GJ 

ESO2 =  0,0204 * 46360* 1 * 10-6 = 0,0009474 kg/h 

Emisja tlenków azotu: 

ENOx = Bmax * Wrz * Eb*  10-6 

  gdzie : 

        Bmax- maksymalne zużycie paliwa,  tys. m3/h 

        Wrz - wartość opałowa paliwa, kJ/m3 

        Eb  - wskaźnik emisji, g/GJ 

ENOx =  0,0204 * 46360* 60 * 10-6 = 0,05684 kg/h 

Emisja tlenku węgla: 

ECO = Bmax * Wrz * Eb*  10-6 

  gdzie : 

        Bmax- maksymalne zużycie paliwa,  tys. m3/h 

        Wrz - wartość opałowa paliwa, kJ/m3 

        Eb  - wskaźnik emisji, g/GJ 

 

ECO =  0,0204 * 46360* 40 * 10-6 = 0,03789 kg/h 

 

Zestawienie wielkości emisji 
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Kocioł    Bmax = 0,020435 tys.m3/h   Brok = 100,2444 tys.m3/rok 

Nazwa zanieczyszczenia Wskaźnik 

emisji 

Emisja maksymalna Emisja roczna i średnioroczna 

 kg/mln m3 mg/s kg/h Mg/rok kg/h 

Pył  23,18  0,1316  0,000474  0,002324  0,0002653 

 w tym pył do 2,5 µm  23,18  0,1316  0,000474  0,002324  0,0002653 

 w tym pył do 10 µm  23,18  0,1316  0,000474  0,002324  0,0002653 

Dwutlenek siarki (SO2)  46,36  0,2632  0,000947  0,00465  0,000531 

Tlenki azotu jako NO2  2782  15,79  0,0568  0,2788  0,0318 

Tlenek węgla (CO)  1854  10,53  0,0379  0,1859  0,02122 

Czas emisji = 8760   godzin 

 

Kocioł       l= 1,25 

Wzory do obliczenia ilości spalin ze spalania gazu. 

   VCO2 = CO2’ + CO’ + CH4’ + 2(C2H2’ + C2H4’ + C2H6’) + SxCxHy' 

   VH2O = H2’ + 2(CH4’ + C2H4’) + C2H2’ + 3C2H6’ + Sy/2CxHy’ + H2O’ 

   VO2min = (H2’ + CO’)/2 + 2CH4’ + 2,5C2H2’ + 3C2H4’ + 3,5C2H6’ + S(x+y/4)CxHy’ – 

O2’ 

   Vpmin = VO2min/0,21 

   VN2 = N2’ + 0,79lVpmin 

   VO2 = 0,21(l-1)Vpmin 

   Vsp = VCO2 + VH2O + VN2 + VO2 

Udziały składników w spalinach m3/m3 

Substancja Zawart.%obj. VCO2 VH20 VO2min Vpmin VN2 VO2 Vsp 

C3H8   100,00     3,00000     4,00000     5,00000    23,80952    23,51190     1,25000    31,76190 

Razem   100,00     3,00000     4,00000     5,00000    23,80952    23,51190     1,25000    31,76190 

  

Ilość spalin w warunkach umownych (suchych)= VCO2 + VSO2+ VN2 + VO2 = 27,7619 

m3/ m3 gazu. 

Ilość spalin ze spalania 20,435 m3/h  gazu =  649,1 m3/h, spalin suchych = 567,3 m3/h, O2 =  

4,503 % 

 Tk = 458,2 - 0 *  10   = 458,2 K 

Ilość gorących gazów uchodzących z emitora : 

 Vg = Vn*Tk/273,15 = 649,1 * 458,2 / 273,15 = 1088,6 m3/h 

Powierzchnia przekroju emitora: 

 F =  p*d2/4 = 3,1416 * 0,32/4 = 0,071 m2 

Prędkość gazów u wylotu z emitora: 

         Vg             1088,6      

 w = ---------- =  --------------- =  4,28 m/s 

      F * 3600       0,071 * 3600   
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AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY o mocy do 150 kW 

Maksymalną ilość zużywanego paliwa obliczono ze wzoru: 

      [dm3/h] 

gdzie:  Q - wydajność cieplna kotła [ kJ/h ] 

Wd - wartość opałowa paliwa [ kJ/dm3 ] 

h - sprawność cieplna kotła 

W przypadku kotła  wydajność cieplna  = 150 kW * 3600 = 540000 kJ/h, maksymalna ilość 

zużywanego paliwa = 

 Bmax = 540000/(35905  *  0,85) = 17,694 dm3/h 

Emisja pyłu: 

Ep = Bmax * E'p  

 gdzie: 

       Bmax - maksymalne zużycie paliwa, m3/h 

       E'p  - wskaźnik unosu pyłu, kg/m3 

Ep  = 0,017694 * 1 = 0,017694 kg/h 

Zawartość pyłu do 10 µm w emitowanym pyle = 96 % 

Emisja pyłu do 10 µm = 0,017694*96/100 = 0,016986 kg/h 

Emisja dwutlenku siarki: 

ESO2 = Bmax * E' * S 

  gdzie : 

       Bmax - maksymalne zużycie paliwa, m3/h 

       E' - wskaźnik dla dwutlenku siarki, kg/m3/% 

       S  - zawartość siarki całkowitej w paliwie, % 

ESO2 = 0,017694 * 19 * 0,3 = 0,10086 kg/h 

Emisja tlenków azotu: 

ENOx = Bmax * E' 

  gdzie : 

       Bmax  - maksymalne zużycie paliwa m3/h 

       E' - wskaźnik emisji tlenków azotu, kg/m3 

ENOx= 0,017694 * 5 = 0,08847 kg/h 

Emisja tlenku węgla: 

ECO = Bmax * E' 

  gdzie : 

       Bmax  - maksymalne zużycie paliwa m3/h 

       E' - wskaźnik emisji tlenku węgla, kg/m3 

ECO= 0,017694 * 0,4 = 0,007078 kg/h 
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Zestawienie wielkości emisji 

 

Kocioł    Bmax = 0,017694 m3/h   Brok = 1,0015 m3/rok 

Nazwa zanieczyszczenia Wskaźnik 

emisji 

Emisja maksymalna Emisja roczna i średnioroczna 

 kg/m3 mg/s kg/h Mg/rok kg/h 

Pył  1  4,92  0,01769  0,001002  0,0001143 

 w tym pył do 2,5 µm  0,9370  4,61  0,01658  0,000938  0,0001071 

 w tym pył do 10 µm  0,9600  4,72  0,01699  0,000961  0,0001098 

Dwutlenek siarki (SO2)  5,7  28,02  0,1009  0,00571  0,000652 

Tlenki azotu jako NO2  5  24,58  0,0885  0,00501  0,000572 

Tlenek węgla (CO)  0,4  1,966  0,00708  0,000401  0,0000457 

Czas emisji =  100   godzin 

 

 

 

Ilość spalin ze spalania paliwa ciekłego obliczono wg. wzoru: 

  Vz = 0,265*Wd+(l - 1 )*(0,209*Wd+ 1,69) 

 gdzie: 

        Vz - ilość spalin w warunkach normalnych, m3/kg paliwa 

        Wd - wartość opałowa paliwa MJ/kg 

        l - współczynnik nadmiaru powietrza 

Ilość spalin w warunkach normalnych z  kotła  jest równa: 

  Vzm = 0,265*43,155 + ( 1,2 -1 ) * ( 0,209 * 43,155 + 1,69) 

  Vzm = 13,578 m3/kg 

  W przeliczeniu na 1 dm3 paliwa o gęstości  0,832 kg/dm3  Vzv= 11,297 m3/dm3. 

  Vn =   Bmax *Vzv =17,694 * 11,297 =  199,9 m3/h 

 Tk = 723,2 - 0 *   2,5  = 723,2 K 

Ilość gorących gazów uchodzących z emitora : 

 Vg = Vn*Tk/273,15 = 199,9 * 723,2 / 273,15 = 529,2 m3/h 

Powierzchnia przekroju emitora: 

 F =  p*d2/4 = 3,1416 * 0,052/4 = 0,00196 m2 

Prędkość gazów u wylotu z emitora: 

         Vg              529,2      

 w = ---------- =  --------------- = 74,87 m/s 

      F * 3600      0,00196 * 3600  
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6.4.3.4. Emisja ze zbiorników i magazynów 

Zbiornik na gnojowicę będzie przykryty, dodawane będą również dodatki do gnojowicy tzw. 

efektywne mikoorganizmy, co wyeliminuje zbiorniki jako źródło emisji do powietrza.  

W związku z tym, w wyliczeniach uwzględniono emisję amoniaku podczas pompowania 

gnojowicy. Podłączenie wozu asenizacyjnego następować będzie poprzez przyłącze 

wyprowadzone na zewnątrz zbiornika.  

Parametry emitora nr 40 

• Wysokość – 1 m 

• Średnica wylotu – 0,1 m 

• Prędkość wylotowa – 0,0 m/s 

• Temperatura gazów – 293 K 

• Czas emisji  – 100 h/rok 

Wielkość emisji amoniaku powstającej w wyniku magazynowania gnojowicy w zbiorniku 

obliczono przyjmując wskaźnik emisji amoniaku zgodnie z BAT wynoszący 2,1 kg/sztukę/rok.  

Emisję obliczono z wzoru: 

ENH3= W x I 

gdzie: 

W – wskaźnik emisji w kg/sztukę/rok przyjęty zgodnie z BAT 

I – ilość sztuk zwierząt na rok 

Emitor E-40: 

ENH3 = 2,1 x 6 242 = 13 108,2 kg/rok / 8760 h/rok = 1,496 kg/h  

 

W związku z tym, że sam proces załadunku będzie następował szczelnym, hermetycznym 

podłączeniem, a gnojowica będzie gromadzona w przykrytym zbiorniku, przyjęto, że emisja 

będzie następowała podczas podłączenia wozu asenizacyjnego, co założono, że będzie trwało 

maksymalnie 15 min. W związku z czym godzinową wielkość emisji podzielono przez 4.  

Emitor E-40: 

ENH3 = 1,496 kg/h / 4 = 0,374 kg/h x 100 h/rok = 0,0374 Mg/rok 

 

Wielkość emisji siarkowodoru oszacowano na poziomie 1% emisji amoniaku: 

Emitor E-40: 

EH2S = 0,374 kg/h x 1% = 0,00374 kg/h x 100 h/rok = 0,000374 Mg/rok 

 

Jak wspomniano powyżej środkiem ograniczającym emisję odorów może być zastosowanie w 

chowie trzody chlewnej preparatów EM (Efektywnych Mikroorganizmow), które likwidują 

powstawanie odorów poprzez eliminację procesów gnilnych i chorobotwórczych. Bakterie 

fotosyntetyczne zawarte w EM są w stanie oddzielić wodór od cząsteczek amoniaku, 

siarkowodoru i węglowodorów, tlen z cząsteczek tlenku i dwutlenku węgla oraz dokonać 

syntezy cukru. Bakterie kwasu mlekowego EM wytwarzają kwas mlekowy, który zabija 

bakterie chorobotwórcze. Drożdże w EM wytwarzają alkohol i kwasy organiczne. Stwierdzono, 

że mikroorganizmy w EM dodatkowo zwalczają takie patogeny jak salmonella, enterokoki i 

bakterie coli. W celu redukcji odorów preparaty EM mogą być dodawane do wody rozpylanej 

w celach sanitarnych przy sprzątaniu budynku, dozowane bezpośrednio do zbiorników na 

gnojowicę, jak również dodawane do wody i paszy dla zwierząt. Korzyści stosowania EM w 

chowie trzody chlewnej są następujące: 

• poprawa kondycji fizycznej zwierząt i ich funkcji fizjologicznych; 

• poprawa przyrostów masy zwierzęcia z racji lepszego wykorzystania składników 

pokarmowych, w tym głównie białka paszy, 
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• eliminacja szkodliwych bakterii typu pałeczka okrężnicy, gronkowce, bakterie 

beztlenowe, 

• eliminacja szkodliwych bakterii typu pałeczka okrężnicy, gronkowce, bakterie 

beztlenowe, 

• redukcja liczby uciążliwych owadów , 

• zmniejszenie uciążliwości odorów poprzez redukcję emisji uciążliwych i szkodliwych, 

zarówno dla zwierząt jak i obsługi, gazów, takich jak amoniak i siarkowodór, merkaptan 

metylowy oraz trójetyloaminy, 

• znacząca poprawa środowiska naturalnego w bezpośrednim sąsiedztwie ferm, 

• przetwarzanie obornika i gnojowicy w wartościowy nawóz, zawierający duże ilości azotu 

łatwo dostępnego dla roślin;  

Efektywne Mikroorganizmy nie wywołują procesów gnicia, lecz fermentację 

niskotemperaturową, przez co nieprzyjemny zapach, substancje szkodliwe i utleniające nie są 

wytwarzane w środowisku zdominowanym przez te mikroorganizmy - do środowiska 

uwalniany jest wolny chemicznie tlen. 

Prowadzący gospodarstwo przewiduje zastosowanie ww. preparatu w celu eliminacji odorów 

z chlewni, co wyeliminuje uciążliwość dla otoczenia.  

 
6.4.3.5. Silosy paszowe 

Emisji z załadunku paszy do silosów nie będzie, ponieważ będzie to załadunek hermetyczny  

bezpośrednio z cysterny. Silosy będą wyposażone w urządzenia  redukujące emisję tj. filtry 

tkaninowe. Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza  jest rzędu 100% (99,9). 

6.4.3.6. Łączna emisja roczna z terenu zakładu 

Tabela 20. Wielkość emisji z terenu gospodarstwa 

Nazwa zanieczyszczenia Emisja roczna 

Mg 

pył ogółem 4,23 

    w tym pył do 2,5 µm 0,2356 

    w tym pył do 10 µm 4,23 

dwutlenek siarki 0,01036 

tlenki azotu jako NO2 0,2838 

tlenek węgla 0,1863 

amoniak 13,83 

siarkowodór 1,18 

 
6.4.3.7. Emisja niezorganizowana 

6.4.3.7.1. Środki transportu 

Źródłami emisji niezorganizowanej będzie emisja z silników spalinowych pojazdów 

ciężarowych oraz osobowych obsługi.  Niewielka liczba pojazdów poruszających się po terenie 

działki nie wpłynie na stan zanieczyszczenia powietrza. 
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6.4.3.8. Środki organizacyjno-techniczne zapobiegające emisji zanieczyszczeń do 

powietrza  

W celu ograniczenia emisji substancji do powietrza zastosowane zostaną następujące środki 

organizacyjno-techniczne: 

• utrzymywanie budynków inwentarskich w czystości oraz zapewnienie odpowiedniej 

temperatury i wilgotności wewnątrz budynków poprzez sprawny system wentylacji, 

• odpowiednio dobrany program żywieniowy (żywienie fazowe) z niższymi 

zawartościami białka surowego oraz fosforu całkowitego, co ogranicza emisję 

amoniaku, 

• zastosowanie dodatków do gnojowicy, co w znaczny sposób ograniczy emisję odorów, 

• zastosowanie energooszczędnego oświetlenia zmniejszającego pobór energii. 

 

6.4.4. EMISJA HAŁASU 

W analizie akustycznej założono całodobową eksploatację gospodarstwa. Stacjonarne źródła 

dźwięku stanowić będą budynki inwentarskie, wentylatory dachowe oraz agregat prądotwórczy 

pracujący w sytuacjach awaryjnych. 

Ruchome źródła hałasu stanowić będą pojazdy ciężarowe, dostawcze lub ciągniki rolnicze 

transportujące: paszę, zwierzęta, ścieki i gnojowicę, gaz płynny, padłe zwierzęta i odpady stałe. 

Ruch pojazdów po terenie inwestycji będzie odbywał się wyłącznie w porze dziennej. 

Obliczenia emisji i imisji hałasu zostały wykonane dla normowego czasu obserwacji w porze 

dziennej, tj. 8 najmniej korzystnych, następujących po sobie godzin w ciągu dnia (w godz. od 

700 do 1500) i w porze nocnej tj. 1 najmniej korzystnej, następującej po sobie godziny w ciągu 

nocy (w godz. od 2200 do 2300). 

 

STACJONARNE ŹRÓDŁA DŹWIĘKU 

Zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami, omówionymi wcześniej, dopuszczalny 

poziom dźwięku A w terenie dotyczy równoważnego poziomu dźwięku A (LAeq). Parametrem 

wyjściowym do obliczeń wielkości i zasięgu oddziaływania hałasu emitowanego z budynku 

jest wewnętrzny, równoważny poziom dźwięku A. Na podstawie przyjętych danych 

dot. poziomu dźwięku A dla źródeł zainstalowanych wewnątrz budynków oraz 

po uwzględnieniu czasu trwania emisji hałasu oblicza się równoważny poziom dźwięku 

A (LAeq), według wzoru przedstawionego poniżej: 
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gdzie: 

 —  poziom dźwięku „A” zmierzony i określony jako LAśr średnia 

  —  łączny czas działania źródła s 

 —  poziom dźwięku „A” w przerwie działania źródła, przyjmuje się „0” 

 

 

KUBATUROWE ŹRÓDŁA DŹWIĘKU 

Poziom hałasu wewnątrz obiektów inwentarskich wynosi 87 dB w porze dziennej. Jest to 

maksymalne natężenie hałasu, które może występować w chlewniach, wyłącznie krótkotrwałe, 

gdyż nadmierny hałas powoduje stres u zwierząt. W porze nocnej, ze względu na brak 

LAi

t i

LAp
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czynności typu: zadawanie paszy, żywienie trzody chlewnej, mniejsza intensywność 

przemieszczania stada, poziom hałasu w budynkach inwentarskich w porze nocnej wynosi  

67 dB (wg Dokumentu Referencyjnego o Najlepszych Dostępnych Technikach dla 

Intensywnego Chowu Drobiu i Świń). 

Kubaturowe źródła hałasu emitowanego do środowiska stanowić będą następujące obiekty  

o parametrach akustycznych: 

Tabela 21 . Kubaturowe źródła hałasu 

Lp. Stacjonarne źródło dźwięku 

Czas pracy 

źródła 

hałasu  

[h] 

Równoważny 

poziom 

dźwięku 

[dB] 

Izolacyjność 

akustyczna 

przegród 

[dB] 

dzień noc dzień noc ściana dach 

1. Budynek inwentarski nr 1  16 8 87,0 67,0 36,0 25,0 

 

PUNKTOWE ŹRÓDŁA DŹWIĘKU 

Punktowe źródła hałasu stanowić będą wentylatory umieszczone na budynkach tuczarni oraz 

agregat prądotwórczy o mocy akustycznej do 103 dB. 

Agregat prądotwórczy będzie pracował jedynie w sytuacjach awaryjnych, niemniej jednak do 

obliczeń przyjęto całodobowy czas pracy. Agregat zainstalowany będzie w kontenerze 

stanowiącym zabezpieczenie przed nadmierną emisją hałasu emitowanego przez pracujące 

urządzenie. 

Przewidziane do montażu są 3 rodzaje wentylatorów dachowych: o średnicy Ø=0,40m, 

Ø=0,50m i Ø=0,63m. 

Dla wszystkich wentylatorów przyjęto moc akustyczną na poziomie 80 dB. 
Tabela 22.  Punktowe źródła hałasu 

Nr emitora 

Ilość 

emitorów 

Wysokość 

emitora 

Moc  

akustyczna 

pojedynczego 

wentylatora 

Czas pracy emitora 

(w tym w okresie 

obserwacji) 

Równoważny poziom 

dźwięku 

dzień noc dzień noc 

[szt.] [m] [dB] [h] [h] [dB] [dB] 

Sektor porodowy 

E-1 ÷ E-10 (Ø=0,40m) 10 8,0–10,0* 80,0 16 (8) 8 (1) 80,0 80,0 

Sektor odchowu prosiąt 

E-11 ÷ E-24 (Ø=0,50m) 14 8,0–10,0* 80,0 16 (8) 8 (1) 80,0 80,0 

Sektor loszek remontowych i knurów 

E-25 ÷ E-26 (Ø=0,50m) 2 8,0–10,0* 80,0 16 (8) 8 (1) 80,0 80,0 

Sektor krycia 

E-27 ÷ E-30 (Ø=0,63m) 4 8,0–10,0* 80,0 16 (8) 8 (1) 80,0 80,0 

Sektor loch luźnych i prośnych 

E-31 ÷ E-37 (Ø=0,63m) 7 8,0–10,0* 80,0 16 (8) 8 (1) 80,0 80,0 

 

* W niniejszym Raporcie określono minimalną i maksymalną wysokość emitorów. Inwestor 

wnioskuje o możliwość montażu emitorów w podanym zakresie wysokości. Obliczenia 
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wykonano dla maksymalnej wysokości emitorów – czyli przyjęto sytuację najbardziej 

niekorzystną dla środowiska. W przypadku zrealizowania emitorów o niższej wysokości, 

izolinie dopuszczalnych poziomów hałasu w otoczeniu zakładu będą miały mniejszy zasięg, 

zatem będzie to bardziej korzystne dla środowiska. 

 

Obliczenia poziomu mocy akustycznej stacjonarnych zastępczych źródeł hałasu przedstawiono 

w załączniku „Analiza akustyczna”. 

RUCHOME ŹRÓDŁA DŹWIĘKU 

Do powierzchniowych źródeł dźwięku zalicza się tory poruszania się samochodów 

po drogach wewnętrznych i place manewrowe, parkingi. Zasady tworzenia zastępczych, 

punktowych źródeł dźwięku, reprezentujących źródła liniowe oraz powierzchniowe są zgodne 

z wytycznymi instrukcji ITB 338/96. 

Samochody poruszające się po terenie projektowanego zakładu powodować będą hałas 

podczas hamowania, jazdy i startowania, którego poziomy mocy akustycznej kształtują się 

następująco: 

Tabela 23.  Moc akustyczna ruchomych źródeł hałasu 

Operacja 
Moc akustyczna 

[dB] 
Czas operacji [s] 

Pojazdy ciężarowe 
Start 105 5 

Hamowanie 100 3 

Jazda po terenie 100 zależy od długości drogi i prędkości 

Pojazdy osobowe 
Start 97 5 

Hamowanie 94 3 

Jazda po terenie 94 zależy od długości drogi i prędkości 

 

Ruchome źródła hałasu stanowić będą pojazdy ciężarowe, dostawcze lub ciągniki rolnicze 

transportujące: paszę, zwierzęta, ścieki i gnojowicę, gaz płynny, padłe zwierzęta i odpady stałe. 

Ruch pojazdów po terenie inwestycji będzie odbywał się wyłącznie w porze dziennej. 

Celem pesymizacji problemu w analizie wyznaczono wszystkie możliwe tory poruszania 

się pojazdów po terenie inwestycji w okresie obserwacji w porze dnia. Dla wszystkich 

wykorzystywanych w operacjach transportowych związanych z eksploatacją fermy pojazdów 

przyjęto emisję hałasu jak dla aut ciężarowych.  

Dla tak podanych wielkości ustalono położenie źródeł zastępczych dla mniejszych grup 

pojazdów oraz policzono ekwiwalentną moc akustyczną dla każdej, zastępczej grupy źródeł. 

Zgodnie z metodyką obliczeniową, ruch każdego pojazdu zamieniono na cztery źródła 

dźwięku o uśrednionym położeniu i funkcji: 

1. dojazd do miejsca parkowania lub miejsca rozładunkowego, 

2. hamowanie i wyłączenie silnika, 

3. włączenie silnika i start pojazdu, 

4. wyjazd z terenu parkingu lub miejsca rozładunkowego. 

Równoważny poziom mocy akustycznej zastępczych punktowych źródeł dźwięku, 

reprezentujących tory poruszania się pojazdów dla startu, hamowania bądź manewrowania 

obliczono wg wzoru: 
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gdzie: 

 — czas obserwacji (480 min dla pory dziennej i 60 min dla pory nocnej) 

 — natężenie ruchu pojazdów w czasie obserwacji 

 — czas trwania operacji startu, hamowania bądź manewrowania, 

 — poziom mocy akustycznej operacji startu, hamowania bądź manewrowania. 

Obliczenia poziomu mocy akustycznej ruchomych zastępczych źródeł hałasu przedstawiono  

w załączniku „Analiza akustyczna”. 

SPOSÓB OBLICZENIA ZASIĘGU DOPUSZCZALNEGO POZIOMU HAŁASU 

Określenie wpływu badanego obiektu na stan akustyczny środowiska polega na określeniu 

poziomu hałasu, wyrażonego równoważnym poziomem dźwięku A, powodowanego w 

środowisku jego funkcjonowaniem i następnym porównaniu otrzymanych wyników z 

wartością dopuszczalną dla występujących w nim obszarów chronionych przed hałasem. Przy 

przeprowadzaniu ocen oddziaływania akustycznego na środowisko dla obiektów 

projektowanych lub modernizowanych stosuje się metody obliczeniowe wykorzystujące 

symulacyjne programy komputerowe bazujące na matematycznym modelu rozprzestrzeniania 

się hałasu z badanego obiektu.  

W załączeniu przedstawiono analizę akustyczna wykonaną metodą obliczeniową 

wykorzystującą program komputerowy Program „LEQ Professional”, który służy 

do prognozowania poziomu dźwięku wokół zakładów przemysłowych w oparciu o model 

obliczeniowy zawarty w normie PN-ISO 9613-2.  

Zgodnie z metodyką przyjęto, iż źródła hałasu mogą zostać zastąpione odpowiadającymi im 

zastępczymi źródłami punktowymi. W celu obliczenia imisji hałasu przeprowadzono symulacje 

komputerowe dla najbliższego otoczenia planowanej inwestycji oraz w zadanych punktach 

obliczeniowych usytuowanych na granicy najbliższych terenów chronionych akustycznie 

(h = 4 m). 

Sposób modelowania emisji hałasu przedstawiono w załączniku „Analiza akustyczna”. 

 

6.5. UKŁAD KOMUNIKACYJNY 

Dojazd do gospodarstwa  planowany jest z  drogi gminnej.   

6.6. INFORMACJE O RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ, WYKORZYSTANIU ZASOBÓW 

NATURALNYCH, W TYM GLEBY, WODY I POWIERZCHNI ZIEMI 

6.6.1. RÓŻNORODNOŚĆ BIOLOGICZNA 

 

Powierzchnia Gminy Cisek wynosi 7 109 ha, a użytki rolne gminy zajmują powierzchnię 6 

484 ha, co stanowi 91,2 % powierzchni gminy. Bardzo duży udział gruntów rolnych w 

całkowitej powierzchni gminy (72,6 %) ma swoje odzwierciedlenie w obecności 

wielkopowierzchniowych gospodarstw rolnych i indywidualnych. Grunty leśne stanowią tylko 

1,3 % powierzchni gminy. 

W Gminie Cisek dominują gleby lessowe, o właściwych stosunkach wodno- powietrznych. 

Gleby te występują w miejscach płaskich lub niewielkich skłonach terenu. Charakteryzują się 

średnią przepuszczalnością i średnią przewiewnością, mają zdolność do zatrzymywania i 
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magazynowania wystarczającej ilości wody, stwarzając tym samym dogodne warunki dla 

rozwoju roślin 

 

Gmina Cisek jest obszarem intensywnie wykorzystywanym rolniczo, 

dlatego dominującą rolę w krajobrazie odgrywa roślinność uprawiana przez 

człowieka oraz rośliny segetalne. Dominują wśród nich rośliny jednoroczne lub 

byliny mało wrażliwe na poprzecinanie i przemieszczanie w glebie jak np. perz 

właściwy, jaskier rozłogowy, ostrożeń polny czy powój polny.  

Największy udział procentowy w powierzchni gminy mają użytki rolne które zajmują 90,5 

% powierzchni gminy. Gmina Cisek posiada wysoki wskaźnik rolniczej przestrzeni 

produkcyjnej - 88,9 pkt. Czynnikiem degradującym rolniczą przestrzeń produkcyjną jest erozja 

gleb. Potencjalnym zagrożeniem jest tu erozja wietrzna gleb użytkowanych rolniczo. 

Dodatkowo istotna jest erozja wodna powierzchniowa. 

Gmina Cisek jest gminą o charakterze rolniczym, gdzie około 78% powierzchni zasiewów 

stanowią zboża, z dominującą przewagą pszenicy ozimej. Na następnych miejscach znajdują 

się uprawa jęczmienia ozimego, jarego, buraków cukrowych i kukurydzy na ziarno. 

Pozostałe uprawy to przede wszystkim ziemniaki, kukurydza i buraki. W związku z 

przewagą upraw zbożowych towarzyszą im głównie chwasty zbożowe tj.: stokłosa żytnia, 

kąkol polny oraz wyka drobnokwiatowa. Roślinom okopowym towarzyszą portulaka pospolita 

i włośnica zielona. Ponadto na terenie gminy można spotkać 

charakterystyczne chwasty ruderalne występujące w siedliskach synantropijnych, 

m.in.: bylica pospolita, pokrzywa żegawka, czy wiechlina roczna. 

Na terenie gminy występują także półnaturalne zbiorowiska roślinności 

łąkowej porastanej głównie przez różne gatunki wieloletnich traw, turzyc i roślin 

motylkowych. Można spotkać tam wiechlinę łąkową, rajgras wyniosły, życicę trwałą, 

kostrzewę czerwoną oraz mietlicę pospolitą.  

Bezpośredni wpływ na rodzaj upraw oprócz jakości gleb ma również produkcja zwierzęca 

prowadzona na terenie gminy. Na terenie Gminy Cisek przeważa produkcja trzody chlewnej  i 

bydła.   

Wieś Przewóz zajmuje obszar 501ha., w tym użytków rolnych 440ha. W Przewozie w 115 

budynkach mieszkalnych zamieszkuje ok. 345 osób. Obszar wsi jest bezleśny, są tylko małe 

remizy wokół wsi. Zaawansowana budowa wałów wzdłuż Odry zmniejsza zagrożenia 

powodziowe. 

 

Teren, na którym planowana jest inwestycja użytkowany był jako grunty rolne. Na działce 

uprawiane były  zboża. Są to grunty orne o klasie bonitacyjnej IVB.  

Na terenie przeznaczonym pod inwestycję w sezonie wegetacyjnym występują głównie rośliny 

uprawne, wśród których można także znaleźć pospolite chwasty typowe ze względu na 

charakter upraw. Na terenie nieruchomości nie występuje roślinność wysoka, nie ma drzew, 

krzewów. Pojedyncze zakrzaczenia i zadrzewienia występują wzdłuż drogi gminnej w 

sąsiedztwie której znajduje się działka pod inwestycję.  Wzdłuż rowów śródpolnych i dróg 

gruntowych występują kępy drzew z przewagą olszy, klonu, akacji, brzozy oraz krzewy typu 

dziki bez polny, lipa drobnolistna i  różne gatunki wierzby. 

 

Na obrzeżach pól oraz w okolicy rowów melioracyjnych i na poboczach dróg polnych 

występują pospolite gatunki roślin, głównie trawy i chwasty. Roślinność urządzona  występuje 

w okolicach zabudowy wsi Przewóz.  
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W związku z tym, że wizja w rejonie realizacji inwestycji została przeprowadzona w styczniu 

2021 r.,  a więc poza sezonem wegetacyjnym oceny przyrodniczej otoczenia dokonano 

częściowo na podstawie informacji uzyskanej od inwestora oraz dostępnej literatury. I tak na 

terenie działek pod inwestycję można w okresie wegetacyjnym spotkać następujące  gatunki 

roślin typowe dla agrocenozy pól uprawnych (literatura: opracowanie ekofizjograficzne dla 

gminy Cisek). W ich obrębie jako zbiorowiska panujące ukształtowały się zbiorowiska 

segetalne, czyli chwastów towarzyszących uprawom rolnym z klasy Stellarietea mediae. Są to 

zarówno zbiorowiska chwastów towarzyszące uprawom roślin zboźowych (rząd Centauretalia 

cyani) jak i okopowych (rząd Polygono-Chenopodietalia). Ze względu na intensywną 

gospodarkę rolną na tym terenie zbiorowiska roślin segetalnych wykształcają się zazwyczaj w 

formie kadłubowej, zubożałej pod względem florystycznym. Wśród nich charakterystyczny jest 

zespół maka piaskowego Papaveretum argemones oraz zespół wyki czteronasiennej Vicietum 

tetraspermae. Zbiorowiska upraw okopowych reprezentujące acidofilny związek Panico-

Setarion wykształcają się rzadziej i należą do zespołu chwastnicy jednostronnej i włośnicy sinej 

Echinochloo-Setarietum. Pozostałe zbiorowiska roślinne o charakterze antropogenicznym, 

ruderalnym z klas Stellarietea mediae, Artemisietea vulgaris i Epilobietea angustifolii są na tym 

terenie bogato reprezentowane. Zbiorowiska te związane są z terenami zmienionymi przez 

człowieka, tj. terenami zabudowanymi, okrajkami, drogami i miejscami wydeptywanymi. W 

zbiorowiskach tych brak jest gatunków rzadkich i chronionych. 

 

Na obszarze siedlisk rolnych gminy, a także na obrzeżach miedz, podcięć terenowych, na 

skarpach, wzdłuż dróg transportu rolnego i dróg jezdnych występują lokalnie pasy lub 

niewielkie kępy zadrzewień i zakrzaczeń śródpolnych, będące wynikiem postępującej sukcesji 

naturalnej lub kontrolowanych nasadzeń. W wielu przypadkach zadrzewienia te mają charakter 

alei jedno lub dwustronnych, szpalerów, innych zadrzewień liniowych lub pojedynczych 

stanowisk. Struktury te tworzone są przez różne gatunki drzew (np. dąb szypułkowy, brzozę 

brodawkowatą, klon polny, gruszę pospolitą, wierzbę wiciową, lipę drobnolistną, czereśnię) i 

krzewów (dziką róŜę, głóg jednoszyjkowy, bez czarny, bez koralowy, śliwę tarninę). 

 

Zarówno na terenie działek nr 30 i 31 jak i w sąsiedztwie nieruchomości nie występują obszary 

leśne jak również jeziora i zbiorniki wodne. Tereny rolnicze.  

 

Świat zwierząt 

 

Dotychczasowy stan rozpoznania fauny na terenie gminy Cisek jest niewielki z uwagi na brak 

prowadzenia systematycznych badań, jednak analiza uwarunkowań ekologicznych pozwala 

wnioskować, iż gmina, z uwagi na silnie zantropogenizowane środowisko przyrodnicze nie 

należy do obszarów cennych faunistycznie. 

 

Rolniczy charakter gminy, wysoka intensyfikacja rolnictwa, duża penetracja człowieka, brak 

większych, zwartych kompleksów leśnych uniemożliwia zasiedlanie siedlisk przez duże ssaki. 

Występujące z rzadka śródpolne remizy o niewielkich powierzchniach, rzadko 

przekraczających kilka hektarów, izolowane przez uprawy polowe i zabudowania tworzą 

niewielkie ostoje, dające schronienie tylko drobnym zwierzętom. Na niski stan zwierzyny 

wpływa również stosowana technika rolnicza i sposób użytkowania gruntu, w szczególności 

monokultura zasiewów i wielkoobszarowość upraw, prowadząca do likwidacji miedz, 

likwidacji lokalnych nisz ekologicznych dla bytowania, żerowania i rozrodu dzikich zwierząt, 

w szczególności dla bytowania drobnej zwierzyny (kuropatwy, zające, bażanty). 
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Z uwagi, iż obszar gdzie planowana jest inwestycja był przez wiele lat użytkowany w rolniczo, 

jest to obszar przekształcony przez człowieka. Lokalizując na tym terenie obiekt z branży 

rolniczej nie zajmuje się terenów nowych. Ze względu na porę roku nie stwierdzono podczas 

oględzin bytowania zwierząt. Nie było także żadnych przelotów ptaków.  

Wg danych literaturowych (opracowanie ekofizjograficzne dla Gminy Cisek) na tym terenie 

można spotkać głownie zwierzynę drobną typu: nornice (Myodes glareolus), myszy polne 

(Apodemus agrarius), kreta (Talpa europaea). Wg uzyskanych informacji na terenie 

okolicznych pól zwierzętami często spotykanymi są sarny (Capreolus) i  szarak (Lepus 

europaeus).  

Ze względu na porę roku nie stwierdzono zbyt dużej ilości owadów, jednak wiadomo, że w 

rejonach rolniczych występują znaczne ilość owadów w postaci pospolitych muchówek, motyli 

oraz chrząszczy. 

 

 Ze względu na to, że nie ma w sąsiedztwie inwestycji żadnych obszarów wodno-błotnych oraz 

zalewowych, nie ma rzek i wody stojącej nie  stwierdzono żadnych ptaków wodnych oraz 

błotnych. W najbliższej okolicy w czasie wizji nie zaobserwowano żadnych gatunków płazów 

i gadów. Najbliższa woda płynąca  - rzeka  Odra znajduje się w odległości ok. 400 m od 

inwestycji.  

Planowana inwestycja nie spowoduje zagrożenia dla różnorodności biologicznej gatunków 

fauny i flory występujących na tym terenie. Planowany pod inwestycję teren nie zmieni 

zasadniczo swojej funkcji, ponieważ będzie to dalej działalność w kierunku rolniczym.   Nie są 

to tereny cenne przyrodniczo, nie bytują w tym rejonie chronione gatunki zwierząt, nie ma flory 

podlegającej ochronie. Przez teren inwestycji nie przebiega korytarz ekologiczny, teren ten nie 

znajduje się  w obszarze chronionym, nie występują na tym obszarze żadne chronione gatunki, 

nie ma chronionych siedlisk przyrodniczych, położony jest z daleka od terenów dolin 

rzecznych, torfowisk i mokradeł. Lokalizacja chlewni nie stanowi przeszkody dla migracji 

ptaków.  

W ramach inwestycji nie będzie wykorzystywania wód powierzchniowych, wykorzystanie wód 

podziemnych wystąpi pośrednio, ponieważ woda podziemna z wodociągu gminnego będzie 

używana do celów bytowych jak i technologicznych (pojenie zwierząt, cele porządkowe, cele 

bytowe ludzi). Prowadzone będzie nawożenie gleby nawozami naturalnymi. Nawozy naturalne 

nie mogą być wykorzystywane na terenach zalewowych i w pobliżu cieków wodnych.  

 

6.6.2. ZAOPATRZENIE W WODĘ 

Zasilanie budynku inwentarskiego w wodę odbywać się będzie z wodociągu gminnego.  W 

omawianym obiekcie woda stosowana będzie do celów produkcyjnych  - pojenie zwierząt oraz 

do celów porządkowych.   

Woda jest elementem podstawowym i niezbędnym w żywieniu trzody chlewnej, jest 

jednocześnie najmniej kosztownym składnikiem pokarmowym. Woda odgrywa najistotniejszą 

role w prawidłowym funkcjonowaniu organizmu. W wodzie zachodzą wszystkie procesy 

biochemiczne organizmu. Woda jest doskonałym rozpuszczalnikiem dla składników 

pokarmowych, produktów przemiany materii, hormonów, leków i wielu innych składników 

potrzebnych do normalnego funkcjonowania organizmu. Woda powoduje także uczucie 

wypełnienia żołądka ( uczucie sytości ). Te różnorodne funkcje sprawiają, że świnia jest bardzo 

wrażliwa na niedostatek wody. Jej niedobór powoduje złe przyrosty, zapalenia pęcherza 

moczowego i nerek, zaburzenia w zapłodnieniu, zaburzenia w laktacji. Utrata 10% wody z 

organizmu świni może być przyczyną jej śmierci. Do źródeł wody zalicza się paszę, wodę pitną 
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oraz wodę metaboliczną. Ilość pobieranej przez świnie wody zależy od wielu czynników, takich 

jak: temperatura i wilgotność powietrza, forma i ilość pobranej paszy, stan zdrowotny, rodzaj 

poideł oraz sposób utrzymania zwierząt.  

Według Norm Żywienia Świń, świnie pobierają 8-10l wody na 100 kg masy ciała. 

Przyjmuje się że poszczególne grupy trzody powinny pobrać dobowo odpowiednio: 

Prosięta: 1-2 litry 

Warchlaki: 1-5 litrów 

Tuczniki: 15 – 45 kg: 4 – 8 

Tuczniki pow. 45 kg: 6 – 10 litrów 

Lochy luźne i prośne: 12 – 20 litrów 

Lochy karmiące: 25 -35 litrów 

Knury: 8 – 10 litrów 

(źródło: „Systemy utrzymania świń. Poradnik”) 

Tabela 24. Zużycie wody – wszystkie cele 

 

Grupa świń 

Jednostkowe 

zapotrzebowanie 

na wodę – chów 

przemysłowy 

m3/d/j.o. 

Ilość 

jednostek 

Liczba dni 

pobieranej 

wody w 

roku 

zapotrzebowanie na wodę 

    Qśr.d m3/d Qmax.h m3/h Qmax.r m3/r 

Knury  0,010 2 365 0,146 0,06 53,29 

Prosięta  0,002 2240 365 4,48 0,186 1635,2 

Warchlaki 0,005 3136 365 15,68 0,65 5723,2 

Maciory 

luźne i 

prośne 

0,020 584 365 11,68 0,48 4263,2 

Maciory 

karmiące 
0,035 160 365 5,6 0,23 2044 

Suma          

Mycie  

komór  w  

budynku 

inwetarskim 

0,5 m3/d -  365 0,5 0,25 182,5 

Cele 

socjalne 
0,08 m3/d 2 365 0,16 0,02 58,4 

Razem 
38,25 1,88 13959,80 
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Dla pracowników, zgodnie z przeciętnymi normami zużycia wody, określonymi w 

rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia 

przeciętnych norm zużycia wody, zużycie wody w budynkach podłączonych do zbiorników 

bezodpływowych na terenach nieskanalizowanych, wynosi 80 dm3/osobę/dobę.  

6.6.3. WYKORZYSTANIE GLEBY I POWIERZCHNI ZIEMI 

Zróżnicowanie klimatyczne i geomorfologiczne województwa opolskiego warunkuje 

różnorodność typów gleb.  

 W Gminie Cisek dominują gleby lessowe, o właściwych stosunkach wodno- powietrznych. 

Gleby te występują w miejscach płaskich lub niewielkich skłonach terenu. Charakteryzują się 

średnią przepuszczalnością i średnią przewiewnością, mają zdolność do zatrzymywania i 

magazynowania wystarczającej ilości wody, stwarzając tym samym dogodne warunki dla 

rozwoju roślin. Na dużym areale gruntów występują gleby okresowo podmokłe, zlokalizowane 

w dolinie rzeki Odry. Pojawiają się również gleby okresowo nadmiernie przesuszone, 

występujące na obszarze Płaskowyżu Głubczyckiego. Gleby stale za suche i stale podmokłe 

zajmują niewielkie powierzchnię użytków rolnych. Teren gminy charakteryzuje się dość 

wysoką bonitacją gruntów. Przeważają gleby klas bonitacyjnych III i IV. Występowanie gleb 

tych najwyższych klas powoduje, że największą powierzchnie zajmuje uprawa zbóż z 

dominującą przewagą pszenicy ozimej. Na następnych miejscach znajdują się uprawa 

jęczmienia ozimego, jarego, buraków cukrowych i kukurydzy na ziarno.  Gmina Cisek posiada 

wysoki wskaźnik rolniczej przestrzeni produkcyjnej - 88,9 pkt. Czynnikiem degradującym 

rolniczą przestrzeń produkcyjną jest erozja gleb. Potencjalnym zagrożeniem jest tu erozja 

wietrzna gleb użytkowanych rolniczo. Dodatkowo istotna jest erozja wodna powierzchniowa.  

Obydwa rodzaje działań związane są z potrzebami intensywnej uprawy nastawionej na 

najwyższą produktywność, co doprowadziło do zaburzeń odpływu powierzchniowego wód, a 

w konsekwencji do nasilenia erozji wodnej. Nadmierne przesuszenie gleb oraz zagrożenie 

erozją wodną są najpoważniejszymi problemami związanymi z utrzymaniem jakości gleb w 

Gminie Cisek. 
W rejonie inwestycji i w okolicy nie ma zakładów przemysłowych, są to tereny rolnicze 

od dawna wykorzystywane głównie pod uprawę roślin. Nie ma w okolicy przemysłowych ferm 

chowu zwierząt. Występuje mała lesistość. W związku z tym, że grunty są wykorzystywane 

rolniczo konieczne jest nawożenie naturalne bądź sztuczne. W związku z tym, że w wyniku 

chowu trzody chlewnej powstanie gnojowica, konieczne będzie jego rolnicze 

zagospodarowanie. Nawozy naturalne będą wykorzystywane na własnych gruntach, mogą być 

częściowo zbywane innym rolnikom na podstawie umowy. Gnojowica moż ebyc również 

zbywana do biogazowni jeżeli będzie taka instalacja w pobliżu.  

Funkcjonowanie chlewni wiąże się więc z wykorzystaniem gleby i powierzchni ziemi poprzez 

prowadzenie nawożenia gruntów rolnych nawozami naturalnymi.  

Nie będzie odprowadzania ścieków z terenu gospodarstwa do środowiska.  

6.7. INFORMACJE O ZAPOTRZEBOWANIU NA ENERGIĘ I JEJ ZUŻYCIU 

6.7.1. ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ CIEPLNĄ  

Zaopatrzenie w energię cieplną z kotłowni (sytuowanej w szczycie budynku) wyposażonej w 

kocioł typowy opalany gazem płynnym LPG o przewidywanej mocy od 200 do 250 kW. 

 

Ogrzewane będą sektory odchowu prosiąt odsadzonych oraz sektor porodowy.  
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W sektorze odchowu prosiąt do warchlaków  wstępnie zaplanowano system centralnego 

ogrzewania grzejnikami aluminiowymi typu „delta” mocowanymi bezpośrednio pod 

systemowym sufitem termoizolacyjnym, alternatywnie zaś realizowany za pomocą 

systemowych grzejników aluminiowych typu „twins” mocowanych do działowych ścian 

poprzecznych kolejnych komór ww. sektora, alternatywnie zaś przewiduje możliwość instalacji 

układu centralnego ogrzewania systemowymi nagrzewnicami. 

 

W sektorze porodowym mieszczącym komory i pod-komory z kojcami porodowymi 

zaplanowano układ centralnego ogrzewania z płyt grzewczych stanowiących część podłogi 

systemowej realizowanej ze standardowych, perforowanych płyt rusztu plastikowego 

(wspartych na typowych, plastikowych podporach nośnych) - podłączonych do sieci 

wewnętrznej c.o. - w zależności od decyzji Inwestora - wspomagany dodatkowo grzejnikami 

aluminiowymi typu „delta” mocowanymi bezpośrednio pod systemowym sufitem 

termoizolacyjnym, alternatywnie zaś realizowany za pomocą systemowych grzejników 

aluminiowych typu „twins” mocowanych do działowych ścian poprzecznych kolejnych komór 

ww. sektora. 

 

 Wszystkie ww. urządzenia grzewcze planuje się podłączyć do sieci wewnętrznej c.o. - 

zasilanej z kotłowni sytuowanej w szczycie budynku.    

 

6.7.2. ENERGIA ELEKTRYCZNA 

Szacuje się, że zapotrzebowanie na energię elektryczną (z nowo wykonanego przyłącza) 

wynosić będzie ok. 60,00 kW.  

Głównymi odbiornikami energii będzie: 

− oświetlenie;  

− sterowanie mikroklimatem (wentylatory); 

− silniki silosów na pasze; 

− pompa zbiornika przepompowni 

 

6.8. INFORMACJE O PRACACH ROZBIÓRKOWYCH DOTYCZĄCYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ 

MOGĄCYCH ZNACZĄCO ODDZIAŁYWAĆ NA ŚRODOWISKO 

Inwestycja nie wymaga przeprowadzenia żadnych prac rozbiórkowych. Teren działek 30, 31 

jest nie zabudowany.  

6.9. OCENIONE W OPARCIU O WIEDZĘ NAUKOWĄ RYZYKO WYSTĄPIENIA POWAŻNYCH 

AWARII LUB KATASTROF NATURALNYCH, BUDOWLANYCH PRZY UWZGLĘDNIENIU 

UŻYWANYCH SUBSTANCJI I STOSOWANYCH TECHNOLOGII, W TYM RYZYKO 

ZWIĄZANE ZE ZMIANĄ KLIMATU 

 

W rozumieniu Prawa ochrony środowiska poważna awaria to zdarzenie, w szczególności 

emisja, pożar lub eksplozja, powstałe w trakcie procesu przemysłowego, magazynowania lub 

transportu, w których występuje jedna lub więcej niebezpiecznych substancji, prowadzące 
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do natychmiastowego powstania zagrożenia życia lub zdrowia ludzi, środowiska, czy też 

powstania takiego zagrożenia z opóźnieniem.  

Zagadnienie poważnych awarii przemysłowych dotyczy z punktu widzenia wymagań prawa 

wyłącznie takich sytuacji, w których na terenie zakładu znajdują się określone substancje 

niebezpieczne w określonych, stosunkowo dużych ilościach.  Klasyfikację zakładu 

przeprowadza się w oparciu o Rozporządzenie Ministra Rozwoju z 29 stycznia 2016 r.  w 

sprawie rodzajów i ilości substancji niebezpiecznych, których znajdowanie się w zakładzie 

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

wystąpienia poważnej awarii przemysłowej  (Dz.U. z 2016 r., poz. 138)), decydujące 

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

poważnej awarii przemysłowej. 

Zgodnie z rozporządzeniem zakłady można klasyfikować do trzech kategorii:  

• zakłady nie podlegające przepisom o poważnych awariach,  

• zakłady o zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej,  

• zakłady o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.  

Obowiązki w zakresie poważnych awarii adresowane są do dwóch ostatnich grup zakładów.  

Na terenie gospodarstwa nie przewiduje się magazynowania substancji niebezpiecznych w 

ilościach przekraczających wartość progową zarówno dla ZZR jak i ZDR.  

Zbiorniki na gaz LPG będą mieć pojemność 6700 l każdy. Przewidziane są 3 zbiorniki 

naziemne. Ilość magazynowanego gazu wyniesie  ok. 17 Mg. wartość progowa dla ZZR wynosi 

50 Mg.  

W wyniku postępujących zmian klimatu występuje ryzyko wystąpienia katastrofy naturalnej, 

które jest  zdarzeniem związanym z działaniem sił natury, takimi jak: wyładowania 

atmosferyczne, silne wiatry, intensywne opady atmosferyczne, długotrwałe występowanie 

ekstremalnych temperatur, pożary, susze, powodzie. W przypadku analizowanego 

przedsięwzięcia szczególne niebezpieczna może być silna ulewa. Może wówczas dojść do 

podtopienia terenu. Ze względu na to, że wokół znajdują się wyłącznie tereny biologicznie 

czynne nadmiar wody szybko wsiąknie w ziemię. Zbiornik na gnojowicę będzie częściowo 

zagłębiony w gruncie oraz szczelne i przykryte, wobec czego jego uszkodzenie pod wpływem 

ekstremalnych warunków atmosferycznych nie będzie możliwe. Budynek chlewni posiadał 

będzie  solidną konstrukcję, wobec czego nie powinno dojść do ich uszkodzenia podczas 

ewentualnych ekstremalnych zjawisk atmosferycznych typu wichury, burze z wyładowaniami 

atmosferycznymi. Ponadto konstrukcja dachu (dwuspadowy) zabezpiecza przed nadmiernymi 

opadami śniegu i ewentualnym uszkodzeniem budynku (nie będzie zalegania śniegu na dachu).  
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Rysunek 7. obszary zagrozone podtopieniami, źródło: PSH 

Teren miejscowości Przewóz znajduje się na obszarze zidentyfikowanego zagrożenia 

podtopieniami. Inwestor powinien wziąć ten fakt pod uwagę. Ekstremalne temperatury, susze 

nie są zagrożeniem dla instalacji. Jednocześnie teren inwestycji nie znajduje się na terenach 

zagrożonych powodzią. 

 

Rysunek 8. obszary zagrozone powodzią, źródło: PSH 
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7. OPIS ELEMENTÓW PRZYRODNICZYCH ŚRODOWISKA 

OBJĘTYCH ZAKRESEM  PRZEWIDYWANEGO 

ODDZIAŁYWANIA PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA 

NA ŚRODOWISKO 

7.1. POŁOŻENIE GEOGRAFICZNE,  MORFOLOGIA  

Przedsięwzięcie lokalizowane jest w miejscowości Przewóz na działkach o nr. ewidencyjnych 

30, 31 obręb Przewóz, gmina Cisek, powiat kędzierzyńsko-kozielski. Inwestycja obejmuje 

budowę budynku inwentarskiego przeznaczonego do chowu macior i odchowu prosiąt o 

obsadzie do 542,32 DJP wraz z częścią socjalno- laboratoryjną, a także z niezbędną 

infrastrukturą towarzyszącą.  

Inwestorem jest Rajmund Bulik, ul. Słoneczna 3, Przewóz, 47-253 Cisek. Działka pod 

inwestycję jest w użytkowaniu  inwestora. 

Teren inwestycji nie znajduje się na terenie obszaru chronionego w rozumieniu przepisów o 

ochronie przyrody. 

Przewóz jest wsią położoną na terenie Gminy Cisek w powiecie kędzierzyńsko- kozielskim, 

położonym w południowo- wschodniej części województwa opolskiego. Znajduje się w 

obrębie mezoregionu Kotliny Raciborskiej będącej częścią makroregionu Niziny Śląskiej. Na 

terenie miejscowości Przewóz nie ma żadnych obszarów ekologicznych, rezerwatów czy 

pomników przyrody. Niemniej jednak Przewóz położony jest z daleka od dużych ośrodków 

miejskich przemysłowych, dzięki czemu poziom zanieczyszczenia powietrza i gleby jest 

stosunkowo niski. Stanowi to znaczący atut tej miejscowości w perspektywie rozwoju 

agroturystyki na terenie Gminy Cisek. Miejscowość Przewóz ma charakter typowo rolniczy. 

Najczęściej występują tu gleby należące do III i IV klasy bonitacyjnej. Dominują tu gleby 

lessowe, o właściwych stosunkach wodno- powietrznych.  

 Gmina Cisek położona jest w południowo- wschodniej części województwa opolskiego, w 

powiecie kędzierzyńsko-kozielskim i jest jedną z sześciu gmin powiatu. Gmina  zajmuje 

powierzchnię 7 109 ha i stanowi około 11,5 % powierzchni powiatu kędzierzyńsko- 

kozielskiego i 0,76 % województwa opolskiego.  

Gmina Cisek jako jednostka administracyjna graniczy z następującymi gminami:  

− na północ – z miastem Kędzierzyn Koźle 

− na północy- zachód – z Gminą Reńska Wieś (powiat kędzierzyńsko- kozielski)  

− na południu - z Gminą Kuźnia Raciborska i Rudnik (woj. Śląskie),  

− na południowy- zachód – z Gminą Polska Cerekiew (powiat kędzierzyńsko- kozielski), 

− na wschodzie – z Gminą Bierawa (powiat kędzierzyńsko- kozielski). 

Sieć osadniczą tworzy 14 sołectw: Błażejowice, Cisek, Dzielnica, Kobylice, Landzmierz, Łany, 

Miejsce Odrzańskie, Nieznaszyn, Podlesie, Przewóz, Roszowice, Roszowicki Las, Steblów i 

Sukowice. Przez teren analizowanego obszaru nie przechodzą drogi krajowe. Na system 

składają się drogi o znaczeniu regionalnym oraz lokalnym (drogi wojewódzkie i powiatowe). 

Dominującą formą użytkowania gruntów na terenie Gminy Cisek jest użytkowanie rolnicze. 

Użytki rolne zajmują 6 437 ha (90,5 % powierzchni analizowanej jednostki). Grunty leśne oraz 

zadrzewione i zakrzewione razem stanowią 70,5 ha (1 %). 
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7.1.1. UKSZTAŁTOWANIE POWIERZCHNI ORAZ UŻYTKOWANIE TERENU 

Gmina Cisek charakteryzuje się stosunkowo mało urozmaiconą rzeźbą terenu, wynikającą 

głównie z położenia znacznej części jej obszaru w obrębie obniżenia Kotliny Raciborskiej. 

Urzeźbienie zwiększa się znacząco na terenie wschodniej skrajni wysoczyzny Płaskowyżu 

Głubczyckiego, obejmującej południowo-zachodnią część terenu gminy. Powierzchnia terenu 

opada od strony południowo - zachodniej w kierunku wschodnim i północnym, ku dolinie Odry. 

Deniwelacja terenu gminy dochodzi do około 75 m przy czym najwyżej położone są tereny w 

rejonie wsi Błażejowice (około 245 m n.p.m.), znajdujące się w obrębie Płaskowyżu 

Głubczyckiego, a najniżej tereny położone w rejonie wsi Kobylice (około 171 m n.p.m.) w 

Kotlinie Raciborskiej. Kotlina Raciborska charakteryzuje się lekko falistą powierzchnią i 

małymi spadkami terenu, nie przekraczającymi 5o . Wyraźną osią obniżenia jest łagodnie 

wcięta, szeroka dolina rzeki Odry, której dno położone jest na wysokości około 175 m. 

Zbliżając się do wschodniej skrajni Płaskowyżu Głubczyckiego rzeźba terenu staje się bogatsza 

i zmienia się na falistą, pagórkowatą i wysoko pagórkowata. Typową cechą dla tego terenu jest 

jego rozczłonkowanie poprzez doliny erozyjne, głęboko wcięte w utwory lessowate. 

Występujące tu pagórki są zazwyczaj rozległe, płaskie lub słabo zaokrąglone i opadają ku 

otaczającym je dolinom wyraźnymi zboczami. Względna deniwelacja terenu miedzy szczytem 

pagórków, a dnem przeważnie suchych dolin, sięga niekiedy do 35 m. Strome zbocza osiągają 

często spadki od 8 – 20o , stwarzając poważne trudności w ich uprawie oraz występowanie 

zjawiska erozji. Największe urzeźbienie terenu charakterystyczne jest dla sołectwa Miejsce 

Odrzańskie, Lany i Błażejowice. 

Wiodącą funkcją gminy jest funkcja rolnicza i mieszkaniowa. Gmina Cisek zaliczana jest do 

obszarów o wysokiej wartości rolniczej przestrzeni produkcyjnej. Za obszar intensywnego 

rozwoju rolnictwa szczególnie należy uznać grunty sołectw położonych w zachodniej i 

południowej części gminy. Obowiązywać tu muszą ograniczenia przeznaczania gruntów na 

cele nie związane z produkcją rolną, w tym szczególnie ograniczenie lokalizacji zakładów 

przemysłowych szczególnie tych, które mogłyby spowodować ujemne skutki dla gospodarki 

rolnej oraz zanieczyszczenie cieków wodnych, powietrza atmosferycznego i powstawanie 

szkodliwych dla środowiska odpadów. Gmina Cisek charakteryzuje się bardzo niską lesistością 

terenu. Tereny wiejskie gminy są zurbanizowane w stopniu znacznym, charakterystycznym dla 

gmin rolniczych sąsiadujących z większymi ośrodkami miejsko - przemysłowymi. 

Charakterystyczne jest większe zurbanizowanie doliny rzeki Odry, a szczególnie obszarów wsi 

bezpośrednio sąsiadujących z Kędzierzynem - Koźlem (wieś Kobylice, Landzmierz, Cisek, 

Roszowicki Las). Obecnie w gminie Cisek funkcjonują trzy komunalne wodociągi grupowe. 

Wszyscy mieszkańcy gminy (100 %) są podłączeni do sieci wodociągowej. Na terenie gminy 

funkcjonuje jedna stacja uzdatniania wody w Błażejowicach (wykorzystywane są również 

stacje uzdatniania wody spoza terenu gminy: w Zakrzowie i Kędzierzynie- Koźlu). Na obszarze 

Gminy Cisek brak jest kompleksowej sieci kanalizacyjnej sanitarnej i opadowej. Na terenie 

gminy brak jest centralnego systemu zaopatrzenia w ciepło a dominują indywidualne systemy 

zasilania budynków. Gmina Cisek nie posiada sieci gazowniczej. Mieszkańcy poszczególnych 

wsi zaopatrywani są w gaz w butlach. Przez teren gminy przebiega napowietrzna linia 

wysokiego napięcia 110 KV, relacji Blachownia – Studzienna Racibórz. Sieć łączności 

telekomunikacyjnej na obszarze gminy jest dobrze rozwinięta. System drogowy odgrywa 

najistotniejszą role w obsłudze komunikacyjnej mieszkańców Gminy Cisek. Sieć drogowa na 

terenie gminy jest dobrze rozwinięta, ale ze względu na parametry geometryczne, nie zapewnia 

dogodnych powiązań komunikacyjnych z ośrodkami wyższego rzędu (Kędzierzynem - 

Koźlem, Opolem, Raciborzem) oraz ze wszystkimi wsiami gminy. 
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Powierzchnia gminy Cisek wynosi 7 109 ha, a grunty rolne gminy zajmują powierzchnie 6 437 

ha (dane ze Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie-Koźlu), wynika z tego że zajmują one 90,5 

% powierzchni gminy. Bardzo duży udział gruntów rolnych w całkowitej powierzchni gminy 

Cisek (90,5 %) ma swoje odzwierciedlenie w obecności wielkopowierzchniowych gospodarstw 

rolnych i indywidualnych. Największy udział posiadają gospodarstwa o powierzchni 50 ha i 

większe. Duże znaczenie posiadają także gospodarstwa o powierzchni: od 10 ha do mniej niż 

20 ha, od 5 ha do mniej niż 10 ha oraz od 20 ha do mniej niż 30 ha i od 30 ha do niej niż 50 ha. 
 

Ukształtowanie terenu w rejonie inwestycji to teren rolniczy, płaski bez wzniesień. 

Przewagę stanowią pola uprawne z niewielkimi kępami drzew i krzewów przy drogach oraz 

rowach melioracyjnych. W odległości ok. 400 m znajduje się rzeka Odra. 

  

Rysunek 9. Odległość do wód powierzchniowych 

7.2. KLIMAT 

Według danych zebranych przez stacje meteorologiczną II rzędu w sąsiednim Zakrzowie 

warunki klimatyczne badanego obszaru charakteryzują się następującymi parametrami:  

• średnia roczna temperatura powietrza: 8,6o C- jest jedną z najwyższych w Polsce, ze względu 

na brak szaty leśnej na obszarze położonym po lewej stronie rzeki Odry, co zapewnia łatwy 

dopływ ciepłego oceanicznego powietrza z zachodu, oraz zachowane kompleksy leśne na 

prawym brzegu Odry, powstrzymujące napływ zimnego powietrza kontynentalnego ze 

wschodu.  

• średnia temperatura stycznia: 2,2o C,  

• dni z temperaturą poniżej 0o C: w miesiącu styczniu i lutym- przeciętnie 51,  
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• średnia temperatura lipca: 18,5o C,  

• długość okresu wegetacyjnego: średnio 224 dni,  

• zima jest łagodna, a lato długie (90- 95 dni)  

Na terenie południowo-zachodniej części gminy (na obszarze Płaskowyżu Głubczyckiego) 

obserwuje się wyraźny zanik wpływów oceanicznych. Klimat jest zimniejszy i kształtuje się 

pod dominującym wpływem gór. Warunki klimatyczne badanego obszaru charakteryzują się 

następującymi parametrami:  

• średnia temperatura: ok. 14o C,  

• długość okresu wegetacyjnego: 205 dni  

• opady atmosferyczne: ok. 650 mm, 

Największa ich ilość występuje nad doliną Odry i wynosi średnio 435 mm, co stanowi około 

67% sumy rocznej. Ich ilość zmniejsza się w południowo-zachodniej części gminy na 

Płaskowyżu Głubczyckim (średnio 430 mm).  

• kierunek wiatru: S, SW i NW,  

• prędkość wiatru: nie przekraczają 2,5 m/s,  

Wraz ze wzrostem wysokości Płaskowyżu Głubczyckiego obserwujemy spóźnianie się 

nadejścia wiosny i lata, które tutaj trwa tylko około 85 - 90 dni. Wcześniej też nadchodzi jesień 

i zima, a pokrywa śnieżna jest obfitsza w porównaniu z terenami położonymi niżej i zalega tu 

dłużej. Generalnie teren gminy Cisek posiada korzystne warunki klimatyczne dla rozwoju 

rolnictwa, a znacznie gorsze dla osadnictwa. Zasadniczy wpływ na to ma dolina rzeki Odry, 

która koncentruje spływ mas wychłodzonego powietrza z terenu Płaskowyżu Głubczyckiego. 

Dolina Odry i mniejszych cieków wodnych stanowi więc obszar silnie inwersyjny. Szczególnie 

niekorzystne warunki dla rozwoju rolnictwa i osadnictwa panują na zboczach i skłonach terenu 

eksponowanych na północ, północny - wschód i północny - zachód. Charakteryzują się one 

bowiem niedostatecznymi warunkami solarnymi i wynikającymi z nich niskimi temperaturami 

minimalnymi oraz silnym uwilgotnieniem w czasie inwersyjnego układu temperatury. 
 

7.2.1. OKREŚLENIE WARUNKÓW METEOROLOGICZNYCH 

 

Do analizy rozprzestrzeniania wykorzystano róże wiatrów stacji meteorologicznej w 

Raciborzu. 
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Rysunek 10. Róża roczna wiatrów – stacja meteorologiczna w Raciborzu 

 

Tabela 25. 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  

  7,10   4,61   3,92   3,11   9,14  13,69  15,43   8,52   5,77   8,12  13,34   7,23 

  
 

Tabela 26. 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 

  46,44   25,40   14,60    7,31    3,39    1,65    0,73    0,37    0,07    0,01    0,02 

 

Tabela 27. Tabela meteorologiczna 

Stacja meteorologiczna: Racibórz - rok.  

Liczba obserwacji 29098. 

Wysokość anemometru  14   m.   

Temperatura 281,4 K   

 

Prędko
ść 

wiatru 

Stan 
równo-
wagi 
atmo-
sfery 

Kierunki wiatru  

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

1 1    44     30     39     25     45     47     25     20     12     28     34     39  

1 2   129     82     80     82    164    132    154    100    110     90    162    129  

1 3   237    132    122    132    249    311    290    152    105    155    381    261  

1 4   456    276    204    193    523    595    562    342    247    333    652    505  
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1 5    43     31     20     22     85    113     98     59     41     39     78     35  

1 6   300    133    120     97    592    824    639    196    142    148    225    217  

2 1    21     11     15     17     18     19     18     11     10     12     19     12  

2 2   107     75     67     64    115    148    152     88     66     96    142     95  

2 3   131     97     86     53    171    217    228    130     95    127    303    138  

2 4   223    151    114     70    196    290    379    252    156    251    488    231  

2 5    13     13      9     10     37     46     63     29     23     18     34     15  

2 6    50     48     34     43    182    271    188    101     34     44     66     46  

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

3 2    43     31     42     26     62    101    129     83     55     61    128     52  

3 3    62     39     41     20     37    127    253    128    104    128    224     72  

3 4    87     68     51     18     49    134    294    195    122    165    299    112  

3 5     6      1      1      3     13     28     44     39     10     19     25      6  

3 6     9     10     10      7     43     97     99     50     22     19     22      6  

4 2    11     12     15      5      8     38     47     28     17     19     40      9  

4 3    38     26     17      4     10     76    163    101     65     97    119     37  

4 4    20     20     20      4     19    100    205    137     68    125    171     33  

4 5     1      0      1      0      2     25     34     15      8      8      9      3  

4 6     4      1      2      0      9     24     29      9      8      1      9      0  

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

5 3    12     17      8      0      8     43     87     56     35     43     39     17  

5 4     8     12      3      5      4     65    131     69     40    110     92     19  

5 5     0      2      2      0      1     25     17      3      0      4      1      1  

6 3     3      3      3      0      1      8     12      8      7     14     10      5  

6 4     6      9      7      3     10     45     82     42     32    104     62      4  

7 3     0      0      1      0      1      2      0      3      0      3      2      0  

7 4     0      4      3      0      3     21     44     23     20     55     24      4  

8 3     0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0  

8 4     2      3      2      0      1      6     18      6     20     33     18      0  

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

10 4     0      0      0      0      0      1      0      0      1      1      0      0  

11 4     0      0      0      0      0      0      0      0      1      4      0      0  

 
7.2.1.1. Aerodynamiczna szorstkość terenu  

Istotnym czynnikiem mającym wpływ na rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń powietrza są 

warunki topograficzne w otoczeniu emitora. 

Współczynnik aerodynamicznej szorstkości terenu wyznaczono zgodnie z rozporządzeniem 

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

w powietrzu (Dz. U. Nr 16, poz. 87) w zasięgu 50hmax tj. pięćdziesięciokrotnej wysokości 

najwyższego miejsca wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza. 

Poniżej oszacowano udziały poszczególnych rodzajów pokryć terenu i przyporządkowano im 

odpowiednio współczynnik z0 zgodnie z tabelą 4 referencyjnej metodyki modelowania 

poziomów substancji powietrzu zawartej w ww. rozporządzeniu). 

Wartość współczynnika aerodynamicznej szorstkości terenu dla obszaru lokalizacji fermy 

określono wg wzoru: 

𝐳𝟎 =  
1

F
 ∑ FC

C

×  z0C 
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gdzie: 
𝑧0 - średnia wartość współczynnika aerodynamicznej szorstkości terenu na obszarze objętym 

obliczeniami 
F - powierzchnia obszaru objętego obliczeniami 
c - numer obszaru o danym typie pokrycia terenu 

 

Tabela 28 .Współczynnik aerodynamicznej szorstkości terenu 

Typ pokrycia Udział terenu [%] Współczynnik szorstkości 

łąki, pastwiska  51 568  0,02 

zwarta zabudowa wiejska  4 407  0,5 

lasy  4 384  2 

pola uprawne  725 039  0,035 

Suma/Średnia  785 398  0,0476 

 

Na podstawie powyższych danych przyjmuje się współczynnik szorstkości powierzchni terenu 

dla całego roku: z0 = 0,0476 

Zgodnie z załącznikiem nr 3 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010r. 

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

poz. 87), pkt.3, jeżeli w odległości mniejszej niż 30xmm od pojedynczego emitora lub któregoś 

z emitorów w zespole znajdują się obszary ochrony uzdrowiskowej, to w obliczeniach 

poziomów substancji w powietrzu na tych obszarach należy uwzględniać ustalone dla nich 

dopuszczalne poziomy substancji w powietrzu oraz wartości odniesienia substancji w 

powietrzu. 

Tereny inwestycyjne nie leżą w pobliżu terenów uzdrowiskowych. 

 

7.3. BUDOWA GEOLOGICZNA 

Obszar gminy pod względem morfologicznym położony jest w obrębie Kotliny Raciborskiej i 

Płaskowyżu Głubczyckiego. Dno Kotliny Raciborskiej budują osady holoceńskie i są to utwory 

gliniaste i pyłowe, rzadziej ilaste i piaszczyste o zróżnicowanej miąższości, natomiast pod nimi 

zalegają osady okruchowe w postaci piasków i żwirów. Prawobrzeżna (wschodnia) część 

regionu jest pokryta lasem, lewobrzeżna (zachodnia) stanowi krainę rolniczą. W budowie 

geologicznej biorą udział: - osady dolnego karbonu, - osady triasu i kredy, - osady 

trzeciorzędowe- osady tortonu, sarmatu i lokalnie pliocenu, - osady czwartorzędowe- osady 

plejstoceńskie i holoceńskie. Złoża zasobów geologicznych zlokalizowane na terenie gminy 

reprezentuje piasek ze żwirem.  

Planowana inwestycja znajduje się na terenie arkusza nr. 939- Polska Cerekiew. Cały obszar 

arkusza Polska Cerekiew jest pokryty osadami czwartorzędu, które są bezpośrednim podłożem 

utworów neogenu. Z otworu 12 na południe od Polskiej Cerekwi znane są osady kredy i 

karbonu. Również w profilu otworu Twardawa IG 1 (ark. Kędzierzyn-Koźle — otw. 23, około 

1,5 km na północ od granicy z obszarem arkusza Polska Cerekiew) występują osady dolnego 

karbonu w facji kulmu (iłowce i piaskowce) oraz utwory kredy, przy czym profil kredy jest 
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pełniejszy niż w Polskiej Cerekwi (Kotański i Radwański, 1977). Występują tu osady 

cenomanu, turonu i koniaku. Cenoman jest reprezentowany przez piaskowce, natomiast wyżej 

leżące osady turonu i koniaku to wapienie, margle i mułowce wapniste. Profil otworu 

Twardawa IG 1, jak też profil otworu Kędzierzyn (około 1 km od granicy opisywanego arkusza, 

w północno-zachodniej części obszaru Kuźnia Raciborska) wykorzystano dla opisu osadów 

neogenu, gdyż tam właśnie występuje ich najpełniejsze wykształcenie (obszar rowu Paczków–

Kędzierzyn). 

 

 

Rysunek 11. Położenie na tle jednostki geologicznej, źródło: Szczegółowa Mapa Geologiczna Polski, Arkusz  

nr 939 Polska Cerekiew (fragment mapy, opracowanie własne) 
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Rysunek 12. Przekrój geologiczny, źródło: Szczegółowa Mapa Geologiczna Polski, Arkusz  nr 939 Polska Cerekiew (fragment mapy, opracowanie własne) 
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7.4. JAKOŚĆ POWIETRZA 

   

Roczna ocena jakości powietrza, dokonywana przez Głównego Inspektora Ochrony 

Środowiska, jest prowadzona w odniesieniu do wszystkich substancji, dla których obowiązek 

taki wynika z rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 8 czerwca 2018 r. w sprawie 

dokonywania oceny poziomów substancji w powietrzu. Są to równocześnie substancje, dla 

których w prawie krajowym (rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w 

sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu) i w dyrektywach UE (2008/50/WE i 

2004/107/WE) określono normatywne stężenia w postaci poziomów 

dopuszczalnych/docelowych/celu długoterminowego w powietrzu, ze względu na ochronę 

zdrowia ludzi i ochronę roślin. Lista zanieczyszczeń, jakie należy uwzględnić w ocenie 

dokonywanej pod kątem spełnienia kryteriów określonych w celu ochrony zdrowia ludzi, 

obejmuje 12 substancji:  

− dwutlenek siarki SO2,  

− dwutlenek azotu NO2,  

− tlenek węgla CO,  

− benzen C6H6,  

− ozon O3,  

− pył PM10,  

− pył PM2.5,  

− ołów Pb w PM10,  

− arsen As w PM10,  

− kadm Cd w PM10,  

− nikiel Ni w PM10,  

− benzo(a)piren B(a)P w PM10. 

 

Zgodnie z art. 89 ustawy - Prawo ochrony środowiska, kryteriami oceny i klasyfikacji stref 

w rocznej ocenie jakości powietrza są: − dopuszczalny poziom substancji w powietrzu (z 

uwzględnieniem dozwolonej liczby przypadków przekroczeń poziomu dopuszczalnego, 

określonej dla niektórych zanieczyszczeń), 11 − dopuszczalny poziom substancji w powietrzu 

powiększony o margines tolerancji (dozwolone przypadki przekroczeń poziomu 

dopuszczalnego odnoszą się także do jego wartości powiększonej o margines tolerancji)1 , − 

poziom docelowy substancji w powietrzu (z uwzględnieniem dozwolonej liczby przypadków 

przekroczeń, określonej w odniesieniu do ozonu), − poziom celu długoterminowego (dla 

ozonu) 

 

Gmina Cisek jest gminą, gdzie przejawia się wpływ rolnictwa i przemysłu. Na jej terenie 

głównymi źródłami zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego są zanieczyszczenia 

pochodzące ze źródeł niskiej emisji, zanieczyszczenia komunikacyjne (liniowe), oraz w 

niewielkim stopniu przemysłowe (efekt zanieczyszczeń przenoszonych drogą atmosferyczną z 

sąsiednich gmin oraz z zakładów przemysłowych ze Zdzieszowic i Kędzierzyna – Koźla). 

Stopień zanieczyszczenia w dużej mierze zależy od siły i kierunku (zasięg przenoszonych 

zanieczyszczeń) oraz częstotliwości wiatrów (ilość przenoszonych zanieczyszczeń). W gminie 

w dużej mierze zauważalna jest też emisja zanieczyszczeń ze spalania węgla kamiennego w 

kotłowniach i paleniskach indywidualnych. Prawdopodobna wielkość emisji zanieczyszczeń 

pochodzących ze źródeł niskiej emisji jest trudna do oszacowania, ze względu na dużą ilość 

źródeł niskiej emisji, nie jest również możliwe monitorowanie każdego z nich, a tym samym 

określenie dokładnej ilości dostających się z nich do atmosfery zanieczyszczeń. 
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W województwie opolskim system monitorowania jakości powietrza zmieniał się na 

przestrzeni ostatnich lat i prowadzony był w oparciu o następujące pomiary:  

• automatyczne, na stacjach zlokalizowanych w Kędzierzynie – Koźlu, Zdzieszowicach i 

Opolu, należących do WIOŚ,  

• manualne, prowadzone (od 2005r.) przez WIOŚ w Głubczycach, Namysłowie i Oleśnie, 

w zakresie pyłu PM10, a także przez Wojewódzką Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w 

Opolu w zakresie dwutlenku siarki, dwutlenku azotu, pyłu zawieszonego, ołowiu i kadmu oraz 

dodatkowo przez Zakłady Koksownicze „Zdzieszowice”, 

• pasywne, zapoczątkowane w 2004 r. i prowadzone przez WIOŚ przy współpracy ze 

starostwami na 46 stacjach pomiarowych, które są zlokalizowane na terenie całego 

województwa i w których realizowane są pomiary stężeń dwutlenku siarki oraz dwutlenku 

azotu, a także na kilkunastu stacjach – benzenu. 

 

W granicach administracyjnych Gminy Cisek Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w 

Opolu nie prowadzi bezpośrednich badań stanu zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego. 

Najbliższe stacje monitorujące jakość powietrza dla całego powiatu kędzierzyńsko- 

kozielskiego znajdują się w gminie Bierawa oraz mieście Kędzierzyn- Koźle. Obszar powiatu 

kędzierzyńsko- kozielskiego należy do strefy powiat kędzierzyńsko- kozielski. Na potrzeby 

oceny bieżącej (rocznej) wykonano klasyfikację stref w oparciu o następujące założenia:  

• klasa A - poziom stężeń nie przekracza wartości dopuszczalnej; nie jest wymagane 

prowadzenie działań na rzecz poprawy jakości powietrza,  

• klasa B - poziom stężeń przekracza wartość dopuszczalną, lecz nie przekracza 

wartości dopuszczalnej powiększonej o margines tolerancji; należy określić obszary 

przekroczeń wartości dopuszczalnych,  

• klasa C - poziom stężeń przekracza wartość dopuszczalną powiększoną o margines 

tolerancji; niezbędne jest opracowanie programu ochrony powietrza POP. 

W wyniku przeprowadzonej oceny jakości powietrza strefę „Powiat kędzierzyńsko- kozielski” 

dla kryterium oceny zdrowia zakwalifikowano do klasy C pod względem zanieczyszczenia 

pyłem PM10 oraz benzenem C6H6. W związku z tym, dla zanieczyszczeń zaklasyfikowanych 

do klasy C wymagane jest opracowanie „Programu Ochrony Powietrza” dla obszarów 

przekroczeń poziomów dopuszczalnych. W przypadku kryterium ochrony roślin, strefa „Powiat 

kędzierzyńsko- kozielski” uzyskała wynikową klasę C ze względu na poziom ozonu (O3) i 

podobnie potrzebę opracowania specjalnego programu w tym zakresie.  

Obecnie na terytorium Polski opracowanych i realizowanych jest 56 programów ochrony 

powietrza oraz 36 planów działań krótkoterminowych. Na terenie Powiatu Kędzierzyńsko-

Kozielskiego obowiązują dwa tego rodzaju dokumenty przyjęte przez Sejmik Województwa 

Opolskiego, tj.: „Program ochrony powietrza dla strefy opolskiej, ze względu na przekroczenie 

poziomów dopuszczalnych pyłu PM10, pyłu PM2,5 oraz poziomu docelowego benzo(a)pirenu 

wraz z planem działań krótkoterminowych” oraz „Program ochrony powietrza dla strefy 

opolskiej ze szczególnym uwzględnieniem rejonu Kędzierzyna-Koźla i Zdzieszowic – 

w zakresie benzenu” 

Sejmik Województwa Opolskiego uchwałą nr XXXII/336/2009 z dnia 26 maja 2009r. (na 

podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie województwa przyjął 

„Program Ochrony Powietrza dla powiatu kędzierzyńsko - kozielskiego”. Program ochrony 
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powietrza koncentruje się na istotnych powodach występowania przekroczeń zanieczyszczeń 

powietrza pyłem zawieszonym PM10 i benzenem oraz na znalezieniu skutecznych i możliwych 

do zrealizowania działań, których wdrożenie spowoduje obniżenie poziomu zanieczyszczeń co 

najmniej do poziomu dopuszczalnego. Głównym celem sporządzenia naprawczego programu 

ochrony powietrza jest przywrócenie naruszonych standardów jakości powietrza, a przez to 

poprawa warunków życia mieszkańców, podwyższenie standardów cywilizacyjnych oraz 

zwiększenie atrakcyjności miast. Realizacja zadań wynikających z programu ochrony 

powietrza ma na celu zmniejszenie stężeń substancji zanieczyszczających w powietrzu w danej 

strefie do poziomu dopuszczalnego na rok bazowy 2005 dla pyłu zawieszonego PM10 i 

benzenu na rok bazowy 2010 i utrzymywania go na takim poziomie. Poziomy stężeń 

zanieczyszczeń do osiągnięcia i utrzymania w strefie kędzierzyńsko - kozielskiej to:  

Pył zawieszony PM10 o okresie uśredniania wyników pomiarów 24 godziny - 36 maksimum 

- 50 μg/m3 ;  

Pył zawieszony PM10 o okresie uśredniania wyników pomiarów rok kalendarzowy – 40 μg/m3 

Benzen o okresie uśredniania wyników pomiarów rok kalendarzowy – 5 μg/m3 + margines 

tolerancji - 5 μg/m3 w 2005 r.  

4 μg/m3 w 2006 r.  

3 μg/m3 w 2007 r.  

2 μg/m3 w 2008 r.  

1 μg/m3 w 2009 r.  

wg obowiązującego do roku 2008 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 6 czerwca 2002 

r. w sprawie dopuszczalnych poziomów niektórych substancji w powietrzu, alarmowych 

poziomów niektórych substancji w powietrzu oraz marginesów tolerancji dla dopuszczalnych 

poziomów niektórych substancji (Dz. U. Nr 87 poz. 796). Obecnie obowiązuje rozporządzenia 

Ministra Środowiska z dnia 3 marca 2008 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w 

powietrzu (Dz. U. Nr 47 poz. 28). 
Dla terenu lokalizacji obiektu tło substancji jako stężenie uśrednione dla roku ustala Główny 

Inspektorat Ochrony Środowiska Departament Monitoringu Środowiska 

Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Opolu,  określające aktualny stan 

zanieczyszczenia powietrza - w załączeniu).  

 

7.4.1. AKTUALNY STAN JAKOŚCI POWIETRZA  

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

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

przyjęto na podstawie informacji GIOŚ:  

Tabela 29. Wyniki bieżącej oceny jakości powietrza za rok 2008. Źródło. Raport o stanie środowiska w woj. 

Opolskim WIOS Opole, 2008r. 
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Tabela 30. Zestawienie wartości dopuszczalnych i odniesienia oraz tła zanieczyszczenia atmosfery 

Substancja CAS D1, µg/m3 Da, µg/m3 R, µg/m3 

pył PM-10 - 280 40 28 

dwutlenek siarki (Ditlenek siarki) 7446-09-5 350 20 5 

tlenki azotu jako NO2 (Ditlenek 

azotu) 

10102-44-0,10102-43-9 200 30 13 

tlenek węgla 630-08-0 30000 - - 

amoniak 7664-41-7 400 50 5 

siarkowodór 7783-06-4 20 5 0,5 

pył zawieszony PM 2,5  - 20 18 

7.5. CHARAKTERYSTYKA I POZIOM HAŁASU 

Miarą jakości klimatu akustycznego jest nieprzekraczanie dopuszczalnego poziomu hałasu 

określonego w załączniku do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007r. 

w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (tj. Dz. U. z 2014r., poz. 112). 

Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku powodowanego przez poszczególne grupy źródeł 

hałasu, z wyłączeniem hałasu powodowanego przez linie elektroenergetyczne oraz starty, 

lądowania i przeloty statków powietrznych przedstawia tabela poniżej: 

Tabela 31. Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku 

  

 

 

L.p. 

 

 

 

Rodzaj terenu 

Dopuszczalny poziom hałasu w dB 
 

Drogi lub linie kolejowe 
Pozostałe obiekty 

i działalność będąca źródłem 

hałasu 
Laeq D 

przedział czasu 
odniesienia 

równy  

16 godzinom 

Laeq N 

przedział czasu 
odniesienia 

równy 

8 godzinom 

Laeq D 

przedział czasu 
odniesienia 

równy  

8 najmniej 
korzystnym 

godzinom dnia 

kolejno po sobie 
następującym 

Laeq N 

przedział czasu 
odniesienia 

równy  

1 najmniej 
korzystnej 

godzinie nocy 

1 a) Strefa ochronna „A” uzdrowiska 

b) Tereny szpitali poza miastem 
50 45 45 40 

2 a) Tereny zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej  

b) Tereny zabudowy związanej ze stałym 

lub wielogodzinnym pobytem dzieci 

i młodzieży 

c) Tereny domów opieki społecznej 

d) Tereny szpitali w miastach 

61 56 50 40 

3 a) Tereny zabudowy mieszkaniowej 

wielorodzinnej i zamieszkania 

zbiorowego 

b) Tereny zabudowy zagrodowej 

c) Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe  

65 56 55 45 
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d) Tereny mieszkaniowo-usługowe 

4 Tereny w strefie śródmiejskiej miast 

powyżej 100 tys. mieszkańców  
68 60 55 45 

 

Hałas drogowy 

Do najbardziej uciążliwych źródeł hałasu na terenie m. Pzrewóz należy komunikacja drogowa, 

w małym stopniu hałas przemysłowy.    

Hałas przemysłowy 

Brak terenów przemysłowych w okolicy gospodarstwa. 

Głównymi źródłami hałasu emitowanego z fermy będą: 

• budynek  chlewni wraz z wentylatorami 

• agregat prądotwórczy 

• transport samochodowy. 

 

7.6. DOBRA KULTURY, KRAJOBRAZ ESTETYKA 

Teren lokalizacji przedsięwzięcia jest obszarem nie posiadającym istotnych walorów 

krajobrazowych, architektonicznych i estetycznych. Nie jest objęty ochroną konserwatorską.  
 

7.7. OBSZARY PODLEGAJĄCE OCHRONIE NA PODSTAWIE USTAWY Z DNIA 16 KWIETNIA 

2004R. O OCHRONIE PRZYRODY ORAZ KORYTARZE EKOLOGICZNE  ZNAJDUJĄCE 

SIĘ W ZASIĘGU ZNACZĄCEGO ODDZIAŁYWANIA PRZEDSIĘWZIĘCIA. 

 

Planowana inwestycja zlokalizowana jest poza obszarami podlegającymi ochronie.  

Odległość planowanej inwestycji od obszarów chronionych w promieniu 30 km 

przedstawiono poniżej 

REZERWATY 

Nazwa [km] 

Łężczok  9.81 

Boże Oko 21.32 

Grafik  21.62 

Góra Św. Anny 23.93 

Lesisko 24.19 

Las Dąbrowa - otulina 24.35 

Las Dąbrowa 25.11 

Biesiec  26.49 

Góra Gipsowa 27.50 

Ligota Dolna 27.81 

 

 

 

http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.RP.1372
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.RP.1250
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.RP.937
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.RP.1350
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.RP.1025
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.RP.1177
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.RP.1177
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.RP.1245
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.RP.1346
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.RP.135
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PARKI KRAJOBRAZOWE 

Nazwa [km] 

Park Krajobrazowy Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe 

Rud Wielkich 

2.27 

Park Krajobrazowy Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe 

Rud Wielkich - otulina 

14.07 

Park Krajobrazowy Góra Św. Anny - otulina 18.08 

Park Krajobrazowy Góra Św. Anny  19.51 

 

 

OBSZARY CHRONIONEGO KRAJOBRAZU 

Nazwa [km] 

Wronin - Maciowakrze 6.18 

Łęg Zdzieszowicki 17.91 

Lasy Stobrawsko - Turawskie 28.46 

 

 

ZESPÓŁY PRZYRODNICZO-KRAJOBRAZOWE 

Nazwa [km] 

Zespół Przyrodniczo - Krajobrazowy "Bociek" 20.08 

Wielikąt 23.26 

 

 

NATURA 2000 OBSZARY SPECJALNEJ OCHRONY 

Nazwa [km] 

Stawy Wielikąt i Las Tworkowski PLB240003  23.48 

 

 

NATURA 2000 SPECJALNE OBSZARY OCHRONY 

Nazwa [km] 

Stawy Łężczok PLH240010  9.80 

Łęg Zdzieszowicki PLH160011 18.01 

Góra Świętej Anny PLH160002  19.28 

Las koło Tworkowa PLH240040  23.97 

Żywocickie Łęgi PLH160019  27.90 

 

 

Najbliżej położonym obszarem Natura 2000 jest Stawy Łężczok PLH240010 obszar NATURA 

2000   -  Specjalne Obszary Ochrony -  odległość ok. 9,80 km, natomiast najbliżej położony 

obszar Natura 2000- Obszary Specjalnej Ochrony- Stawy Wielikąt i Las Tworkowski 

PLB240003- odległość ok. 23,48 km. 

http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.PK.54
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.PK.54
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.PK.54
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.PK.54
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.PK.47
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.PK.47
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.OCHK.508
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.OCHK.492
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.OCHK.396
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.ZPK.368
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.ZPK.135
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.N2K.PLB240003.B
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH240010.H
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH160011.H
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH160002.H
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH240040.H
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH160019.H
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Najbliżej położonym obszarem chronionego krajobrazu jest obszar Wronin- Maciowakrze- 

odległość 6,18 km. 

 

Rysunek 13. lokalizacja inwestycji względem terenów chronionych. Źródło: geoserwis.gdos.gov.pl 

Stawy Wielikąt i Las Tworkowski PLB300015 obszar NATURA 2000   -  Obszar 

Specjalnej Ochrony 

 

Obszar obejmuje fragment doliny Odry na południe od Raciborze z kompleksem stawowym 

"Wielikąt" (po prawej stronie Odry) wraz z terenem lasu grądowego "Ligota Tworkowska" (po 

lewej stronie Odry). Kompleks składa się z dziewięciu większych (17-41 ha) i kilkunastu 

małych stawów.. na większości stawów występują szuwary w postaci wąskich, przybrzeżnych 

pasów, a tylko na niektórych mniejszych stawach tworze rozległe łany. Część ogroblowania 

porastają stare drzewa liściaste. Las Tworkowski jest miejscem gniazdowania bielika, a 

miejscem żerowania są stawy. 

 

Stawy Łężczok PLH240010– Specjalny Obszar Ochrony 

 

Obszar Natura 2000 Stawy Łężczok znajduje się w przeważającej części na terenie wsi Babice 

i Zawada Książęca w gminie Nędza, zaś od strony południowej w niewielkiej części wchodzi 

w obszar gminy miasta Racibórz (obręb ewidencyjny Markowice) w województwie śląskim. 

Obszar Natura 2000 pokrywa się częściowo z rezerwatem przyrody utworzonym w 1957 r. Pod 

względem fizycznogeograficznym teren ten znajduje się w mezoregionie Kotliny Raciborskiej, 

będącej najdalej na południe wysuniętą częścią Niziny Śląskiej wzdłuż biegu Odry, sąsiadując 

od wschodu z Płaskowyżem Rybnickim, Wyżyną Katowicką i Garbem Tarnogórskim, od 

zachodu zaś z Płaskowyżem Głubczyckim, zaliczonym do Niziny Śląskiej, ale o typie 

krajobrazowym wyżyny lessowej (Kondracki 2002). Na południu dolina Odry łączy Kotlinę 

Raciborską z Kotlina Orawską. Wypełnione piaskami i żwirami dno kotliny leży poniżej 200 

m i ma około 1200 km2 powierzchni. Na prawym brzegu Odry rosną rozległe Lasy Raciborskie 

(Kondracki 2002). Z kolei w ujęciu regionalizacji geobotanicznej wg J.M. Matuszkiewicza 

http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.N2K.PLB300015.B
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH300043.H
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(2008) Stawy Łężczok znajdują się w Podokręgu Rybnickim (C.3.2.c) wchodzącym w skład 

Okręgu Rybnicko-Kędzierzyńskiego, który znajduje się w Krainie Górnośląskiej, w dziale 

Wyżyn Południowopolskich i Podprowincji Środkowoeuropejskiej Właściwej. Pod względem 

rzeźby terenu obszar Stawy Łężczok położony jest w dolinie Odry, która w tym miejscu ma 

szerokość ok. 4 km. Na tym odcinku przeciętne rzędne terenu doliny wahają się w granicach 

181-183 m n.p.m. Wg Podziału Hydrograficznego Polski (IMiGW 1980) teren obszaru Natura 

2000 wchodzi w skład zlewni Odry (I-100) i zlewni Odry od Olzy do Kłodnicy (I-100A), wraz 

z prawym dopływem Odry, którą jest rzeka Łęgoń II (II-8). Rzeka Łęgoń II płynie równolegle 

do Odry i na całej swojej długości posiada uregulowane koryto. W odcinku ujściowym łączy 

się w rzeką Suminą, która jest lewobrzeżnym dopływem rzeki Rudy. Łęgoń wpada do Odry na 

północny zachód od wsi Ciechowice. Sieć wodna obszar Stawy Łężczok jak i całej doliny Odry 

w tym miejscu jest niezwykle bogata. Głównymi elementami składającymi się na to bogactwo 

jest przepływająca przez teren obszaru Natura 2000 rzeczka Łęgoń II, szereg bezimiennych 

cieków i rowów łączących stawy z rzeczką oraz zasiedlających je w wodę. Kompleks stawów 

zajmuje obecnie powierzchnię 245,87 ha w skład którego wchodzi 8 stawów hodowlanych, z 

czego 3 w południowej części leżą już poza granicami rezerwatu. Stawy hodowlane, których 

początki sięgają XIII w., ułożone są w systemie łańcuszkowym, równoległym do rzeki Łęgoń 

II. Zasilanie stawów w wodę odbywa się przez dwa strumienie: jeden wypływający z rzeki 

Sumina i wpływający od północy do stawu Babiczak Północny oraz drugi, wpływający do 

stawu Brzeziniak. W strukturze krajobrazu dominują starorzecza i naturalne zbiorniki wodne 

przekształcone w przeszłości w stawy hodowlane, które otoczone są wielowiekowym, dobrze 

zachowanym grądem środkowoeuropejskim. Udział niewielkich enklaw łąkowych w 

całościowej strukturze jest marginalny. Na tym terenie występują dwie zasadnicze grupy gleb: 

występujące wzdłuż rzeki Łęgoń, mady rzeczne brunatne oraz występujące we wschodniej 

części gleby gruntowo-glejowe. Dominująca pod względem zajmowanej powierzchni mada 

rzeczna brunatna swoim zasięgiem obejmuje zachodnią cześć terenu. Wytworzyła się z 

czwartorzędowych (holoceńskich) ciężkich mad rzecznych o składzie iłów i glin średnich i 

ciężkich ilastych. W pozostałej części obszaru Natura 2000, szczególnie w południowo-

wschodniej występują gleby zabagnione: gruntowo-glejowe właściwe i mułowo-glejowe. 

Gleby tego typu charakteryzują się wysokim poziomem wód gruntowych z dominacją 

procesów glejowych i in. procesami glebowymi. Gleby te wytworzyły się z holoceńskich 

piasków rzecznych o składzie piasków luźnych lub słabogliniastych przykrytych glinami lub 

mułem. 

 

 Obszar Chronionego Krajobrazu „Wronin- Maciowakrze” 

 

Obszar ten o powierzchni 5650 ha charakteryzuje się typowym dla południowej Opolszczyzny 

pagórkowatym ukształtowaniem terenu. Liczne wąwozy, jary wraz z płatami grądów tworzą 

urokliwy zakątek województwa opolskiego. Teren ten leży w górnej części zlewni Wrońskiem 

Wody – lewobrzeżnego dopływu Odry. Charakterystyczne są rozległe, suche wierzchowiny 

lessowe oraz silnie wilgotne dna dolinne z licznymi mokradłami oraz oczkami wodnymi. W 

bardzo gęstej sieci dolinek denudacyjnych spływ wód jest okresowy w porach obfitych opadów 

i tajania śniegów. 

 

Korytarze ekologiczne 

 

Jedną z ważniejszych inicjatyw krajów Wspólnoty Europejskiej, przyczyniającą się do 

integracji współpracy w dziedzinie ochrony przyrody jest koncepcja utworzenia Europejskiej 
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Sieci Ekologicznej (EECONET). Sieć EECONET mają stanowić obszary powiązane 

przestrzennie i funkcjonalnie oraz objęte różnymi, wzajemnie się uzupełniającymi formami 

ochrony przyrody. 

Dla ochrony środowiska oraz poprawy jego funkcjonowania biologicznego i zwiększenia 

bioróżnorodności powstała krajowa sieć ekologiczna ECONET - PL, która jest częścią 

Europejskiej Sieci Ekologicznej EECONET, utworzonej w celu zintegrowania istniejących 

obszarów chronionych w poszczególnych krajach europejskich oraz potencjalnych obszarów 

przewidzianych do ochrony w jeden spójny system, zgodnie z przyjętymi międzynarodowymi 

kryteriami i standardami (koncepcja Europejskiej Sieci Ekologicznej została przyjęta przez 

Radę Europy w 1992 roku). Zasadniczymi elementami sieci są: 

− obszary węzłowe, w których wyróżniono biocentra i strefy buforowe; 

− korytarze ekologiczne. 

 

Zwierzęta (zarówno lądowe jak i latające) przemieszczają się zwykle tzw. korytarzami 

ekologicznymi. Korytarz ekologiczny to pas roślinności, często przebiegający wzdłuż cieków 

wodnych, który łączy się z innymi pasami roślinności tworząc sieć, stanowiącą schronienie dla 

zwierząt i będącą ich szlakiem komunikacyjnym. Korytarzami ekologicznymi są w praktyce 

najczęściej rzeki i ich doliny, pasma górskie, czy ciągi lasów, zadrzewień i zakrzaczeń 

(śródpolnych i przydrożnych). 

W obszarze realizacji przedsięwzięcia nie przebiega żaden korytarz ekologiczny.  
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Rysunek 14. Położenie inwestycji względem korytarzy ekologicznych 

 

Realizacja przedsięwzięcia nie będzie się wiązać z koniecznością wycinki drzew i krzewów. 

Mając na względzie lokalizację przedsięwzięcia poza obszarami chronionymi, nie przewiduje 

się znaczącego negatywnego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko przyrodnicze, w 

tym na różnorodność biologiczną, rozumianą jako liczebność i kondycje populacji 

występujących gatunków, w szczególności chronionych, rzadkich lub ginących gatunków 

roślin, zwierząt i grzybów oraz ich siedlisk. Realizacja przedsięwzięcia nie wpłynie także na 

obszary chronione, a w szczególności na siedliska przyrodnicze, gatunki roślin i zwierząt oraz 

ich siedlisk, dla których ochrony zostały wyznaczone obszary Natura 2000, ani pogorszenia 

integralności obszarów Natura 2000 lub powiazania z innymi obszarami. Ponadto 

przedsięwzięcie nie spowoduje utraty i fragmentacji siedlisk oraz nie wpłynie na krajobraz, 

korytarze ekologiczne i funkcje  ekosystemu. 

 

7.8. WŁAŚCIWOŚCI HYDROMORFOLOGICZNE, FIZYKOCHEMICZNE, BIOLOGICZNE I 

CHEMICZNE  WÓD  

7.8.1. WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE  

Wg podziału na  regiony hydrogeologiczne dokumentowany obszar położony jest w 

regionie XIII przedkarpackim, makroregionie południowym. Przeważająca część arkusza (nr. 

939) Polska Cerekiew leży w obrębie subregionu Kędzierzyńskiego, a tylko południowo- 

zachodnia część leży w subregionie rybnicko- oświęcimskim. 

 

Zgodnie z regionalizacją hydrogeologiczną wykonaną na potrzeby Mapy hydrogeologicznej 

Polski w skali 1:50 000 arkusz Polska Cerekiew (939), obszar z lokalizacją omawianego 

przedsięwzięcia  znajduje się w obrębie jednostki hydrogeologiczną, nr 2
Q

bc𝐓𝐫I
. 

Jednostka 2
Q

bc𝐓𝐫I
 została wydzielona we wschodniej i północno-wschodniej części arkusza i 

obejmuje powierzchnię 70 km2. Głównym użytkowym piętrem wodonośnym jest piętro 

trzeciorzędowe. Reprezentowane jest ono przez poziom sarmacki. Stanowią go warstwy, 

wkładki i przewarstwienia piaszczyste w obrębie kompleksu iłowcowego. Osady piaszczyste 

wykazują duże zróżnicowanie litologiczne, najczęściej są to piaski drobnoziarniste i pylaste, 

rzadziej średnio i gruboziarniste. W osadach piaszczystych nieregularnie występują również 

domieszki żwiru. Zwierciadło wody ma charakter naporowy. Występuje na głębokości 50-100 

m. Miąższość osadów wodonośnych wynosi około 15-30 m, średnio 25 m, współczynnik 

filtracji 11 m/24h a wodoprzewodność 275 m2/24h. Na obszarze jednostki wydajność 

potencjalna dla GPU waha się od 30 do ponad 70 m3/h. Moduł zasobów odnawialnych 

oszacowano na 115 m3/24h·km2 zaś średni moduł zasobów dyspozycyjnych przyjęto na 

poziomie 75% zasobów odnawialnych, tj. 86 m3/24h·km2. Podrzędne czwartorzędowe piętro 

wodonośne reprezentowane jest przez płytki czwartorzędowy poziom wodonośny. Stanowią go 

osady piaszczyste i piaszczysto-żwirowych holocenu i zlodowacenia północnopolskiego. Jest 

to poziom odkryty ze zwierciadłem o charakterze swobodnym, miejscami napiętym. 

Zwierciadło wody zalega płytko, zazwyczaj 2-5 m poniżej powierzchni terenu, rzadziej głębiej. 

Poziom ten zachowuje ścisły związek z wodami powierzchniowymi i drenowany jest poprzez 

Odrę i jej dopływy. Poziom ten jest zasilany bezpośrednio z infiltracji opadów 

atmosferycznych. Miąższość utworów wodonośnych sięga do 20 m. Współczynnik filtracji 
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wynosi około 15 m/24h a wodoprzewodność 225 m2/24h. Wydajność potencjalna studni 

wierconej może osiągać do 30-50 m3/h. 

 

 

Rysunek 15. Położenie na tle jednostki hydrogeologicznej, źródło: Mapa hydrogeologiczna Polski, Arkusz  

nr 939 Polska Cerekiew (fragment mapy, opracowanie własne) 

Poniżej objaśnienia do mapy 
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Jednocześnie według Mapy Hydrogeologicznej Polski Pierwszy Poziom Wodonośny 

Występowanie i Hydrodynamika w skali 1:50 000 planowana inwestycja znajduje się w 

obszarze jednostki pierwszego poziomu wodonośnego o symbolu 3 p/dz/zsP/Q. Głębokość do 

PPW waha się miedzy 1 m a 2 m. Utworami pierwszego poziomu wodonośnego są piaski 

różnoziarniste, które tworzą taras zalewowy. Poziom ten charakteryzuje się zwierciadłem 

swobodnym. PPW nie jest głównym użytkowym poziomem wodonośnym. 

Posadowienie zbiorników pod rusztami do głębokości ok.1 m. Poziom napełnienia do ok. 0,7 

m.  
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Rysunek 16. Położenie na tle jednostki pierwszego poziomu wodonośnego, źródło: Mapa hydrogeologiczna 

Polski, Arkusz  nr 939 Polska Cerekiew (fragment mapy, opracowanie własne) 

Poniżej objaśnienia do mapy 
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Opis warunków hydrogeologicznych dokonany został na podstawie mapy hydrogeologicznej 

Polski udostępnianej przez Państwowy Instytut Geologiczny.  

7.8.2. WODY PODZIEMNE  

Wody podziemne są to wody występujące pod powierzchnią ziemi zalegające na różnych 

głębokościach na skutek różnych procesów geologicznych. Wody podziemne dzielą się na 

wody zaskórne, które występują na niewielkich głębokościach (do 2 m). Pod wodami 

zaskórnymi występują wody gruntowe, położone poniżej strefy aeracji. Natomiast pod wodami 

gruntowymi występują wody wgłębne oraz głębinowe. Obszar planowanej inwestycji zgodnie 

z hydrogeologicznym podziałem kraju znajduje się w makroregionie południowym, 

subregionie Kędzierzyńskim. Wody użytkowe występują w osadach czwartorzędu i 

trzeciorzędu. W obrębie tych pięter wydzielony został główny zbiornik wód podziemnych 

subniecka kędzierzyńskogłubczycka – GZWP nr 332. Jest to zbiornik o charakterze porowym. 

Ze względu na ochronę użytkowych poziomów wodonośnych, w części zachodniej zbiornika, 

w granicach arkusza wyznaczono obszar wysokiej ochrony (OWO) natomiast w części 
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wschodniej i północno-wschodniej w granicach kopalnej rynny Odry obszar najwyższej 

ochrony (ONO). Zbiornik ten nie posiada sporządzonej dokumentacji hydrogeologicznej. 

Parametry GZWP 332  
Nr GZWP Nazwa 

GZWP 

Typ 

ośrodka 

Wiek skał Powierzchnia 

GZWP[km2] 

Średnia 

głębokość 

ujęć [m] 

Zasoby 

dyspozycyjne 

[m3 /d] 

332 Subniecka 

kędzierzyńsko- 

głubczycka 

porowy Q 461,1 50,0 109 890 

Q – czwartorzęd; 

 

 

 

 

Rysunek 17. Położenie względem GZWP. Źródło: PSH 

Obecnie w Gminie Cisek funkcjonują trzy komunalne wodociągi grupowe, które zaopatrują w 

wodę wszystkie wsie gminy. Jest to:  

- wodociąg grupowy „Zakrzów – Cisek”, obejmujący zasięgiem obsługi wieś Cisek, Sukowice, 

Steblów, Roszowicki Las, Landzmierz oraz przysiółek Biadaczów i Byczynica, a także wieś 

Zakrzów i Jaborowice gminy Polska Cerekiew,  

- wodociąg grupowy „Błażejowice”, zaopatrujący w wodę wieś Błażejowice, Łany, Miejsce 

Odrzańskie, Podlesie, Przewóz, Dzielnica, Nieznaszyn i Roszowice.  

- wodociąg grupowy Kędzierzyn- Koźle”, zaopatrujący w wodę wieś Kobylice. Łączna długość 

wodociągu wynosi 142 km sieci rozdzielczej i 1 662 szt. przyłączy. Zakłada się spięcie 

wodociągów grupowych w celu zasilania w wodę całej gminy z wodociągu Błażejowice. 

Warunki zaopatrzenia mieszkańców Gminy Cisek w wodę uległy w roku 1999 zasadniczej 
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poprawie, z chwilą oddania do użytku urządzeń i sieci wodociągu Błażejowice, a liczba 

mieszkańców gminy zaopatrywanych w wodę z wodociągów centralnych wzrosła z 48 % z 

ogólnej liczby 7098 (dane liczbowe WUS 1994 objętych jest zbiorowym w wodę) do 100%.  

Najbliższe ujęcie wody znajduje się w miejscowości Roszowice.  

 

 

 Rysunek 18. odległość od ujęcia wody w msc. Przewóz 

 Teren inwestycji znajduje się na terenie Jednolitej Części Wód podziemnych nr 142. 

Charakterystyka JCWPd nr 142 przedstawia się następująco: 
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Rysunek 19. Schemat przepływu wód podziemnych w JCWPd nr 142. Źródło: PSH  

Dla JCWPd nr PLGW 6000142 celem środowiskowym  jest dobry stan chemiczny oraz dobry 

stan ilościowy. JCWPd nie jest zagrożona nie osiągnięciem celów środowiskowych.  

Analizowana inwestycja nie będzie przyczyną nie osiągnięcia celów środowiskowych. 

Eksploatacja chlewni nie będzie miała negatywnego wpływu na wody powierzchniowe i 

podziemne.  
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Schemat przepływu wód podziemnych 

 

 

Rysunek 20. Schemat przepływu wód podziemnych w JCWPd nr 142. Źródło: PSH  

Zasilanie wód podziemnych odbywa się w wyniku infiltracji wód opadowych, w obszarze 

wychodni pierwszego czwartorzędowego poziomu wodonośnego. Starsze poziomy 

czwartorzędowe i poziomy neogenu, triasu i karbonu nie posiadają wychodni na obszarze 

JCWPd. Ich zasilanie odbywa się poprzez przesączanie opadów atmosferycznych poprzez 

słabo- lub półprzepuszczalne osady czwartorzędu lub neogenu, poprzez okna hydrogeologiczne 

w tych osadach bądź poprzez kontakt lateralny z innymi warstwami wodonośnymi. 

Naturalnymi strefami drenażu wewnątrz JCWPd są rzeki i cieki powierzchniowe, z których 

najważniejszą jest Odra, która wpływa na regionalny system drenażu, praktycznie w całej 

JCWPd. Funkcję drenażu pełnią także ujęcia wód podziemnych, z których największe 

zaopatrują Racibórz i Kuźnie Raciborską oraz zakłady Azotowe w Kędzierzynie-Koźlu. 

Wyrobiska górnicze znajdują się we wschodniej części JCWPd i na wschód od granicy JCWPd, 

a są to wyrobiska kopalni piasku czwartorzędowego "Kotlarnia" oraz wyrobiska kopalń węgla 

kamiennego "Rydułtowy" i "Anna". Kopalnie węgla kamiennego spowodowały w centrum 

eksploatacji (na obszarze JCWPd 144) osuszenie górotworu do głębokości 200-400 m, a obszar 

ich oddziaływania obejmuje wschodnią część JCWPd 142. Oddziaływanie to obejmuje 

warstwy wodonośne karbonu i spągowe warstwy wodonośne neogenu (warstwy dębowieckie), 

w których przepływ następuje na wschód. Bezpośrednio nad obszarami górniczymi występuje 

obszar pozbawiony GPU, a w obszarze przyległym, naturalny kierunek drenażu, w wyższych 

poziomach wodonośnych, wyznaczony przez Odrę, jest zachodni i północno-zachodni. 
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7.8.3. WODY POWIERZCHNIOWE  

Cały teren Gminy Cisek położony jest na obszarze lewostronnego dorzecza rzeki Odry, 

która stanowi ciek I rzędu i wschodnią granicę gminy. Jej podstawowymi, bezpośrednimi 

dopływami na terenie gminy jest potok Cisek, potok Dzielniczka oraz Potok Koźlanka. Są to 

rzeki nizinne o niwalno - fluwialnym reżimie zasilania, z dwoma maksimami przepływów 

przypadających na okres roztopów wiosennych i opadów letnich. Ponadto potok Cisek 

połączony jest kanałem Sukowickim z potokiem Olsza, który przepływa przez gminę Reńska 

Wieś. Teren gminy należy do trzech działów wodnych II rzędu. Stanowi je dorzecze potoku 

Dzielniczka (południowa i środkowo-wschodnia część gminy), potoku Cisek (środkowo - 

zachodnia i północnowschodnia część gminy) oraz potoku Olsza (północno - zachodnia cześć 

gminy). Sieć cieków wodnych podstawowych i pozostałych na terenie Gminy Cisek należy 

uznać za nierównomierną. Szczególne zagęszczenie cieków występuje w dolinie rzeki Odry, 

przy wyraźnym niedostatku ich w obrębie wysoczyzny plejstoceńskiej Płaskowyżu 

Głubczyckiego ( w południowo - zachodniej części terenu gminy). 

W rejonie przedsięwzięcia w odległości ok. 400 m przepływa rzeka Odra. Natomiast w 

bliższym rejonie nie ma żadnych znaczących cieków powierzchniowych. W otoczeniu są 

jedynie rowy melioracyjne. Rejon inwestycji to tereny rolnicze.  

 

 

Rysunek 21. Położenie względem cieków powierzchniowych i jezior, źródło: e-mapa 
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Plan gospodarowania wodami na obszarze Dorzecza Odry, cele środowiskowe  

 Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na obszarze dorzecza Odry, dla którego 

opracowano Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry.  Obowiązujący obecnie 

zaktualizowany Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (aPGW) został 

zatwierdzony przez Radę Ministrów i opublikowany w dniu 6 grudnia 2016 r. w drodze 

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie Planu 

gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (Dz.U. z 2016 r., poz. 1967). 

Przedsięwzięcie znajduje się w obszarze jednolitej części wód podziemnych, oznaczonym 

europejskim kodem JCWPd PLGW 6000142, zaliczonym do regionu wodnego Górnej Odry 

oraz na terenie rzecznej  JCWP o numerze PLRW600019117159- Odra od wypływu ze 

zbiornika Polder Buków do Kanału Gliwickiego.  

 

Rysunek 22. Położenie inwestycji względem JCWP, źródło: RZGW Gliwice 

Jednolita część wód nr PLRW600019117159 – Odra od wypływu ze zbiornika Polder 

Buków do Kanału Gliwickiego, sztuczna CW, monitorowana. Aktualny stan JCWP został 

oceniony jako zły. Celem środowiskowym jest osiągnięcie dobrego stanu ekologicznego i 

dobrego stanu chemicznego do 2027 roku, jednocześnie oceniono ryzyko nieosiągnięcia celów 

środowiskowych jako zagrożone.  
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Przedsięwzięcie pod warunkiem zachowania reżimu w zakresie wykorzystania nawozów 

naturalnych nie będzie oddziaływać na wody powierzchniowe i podziemne. Z terenu 

gospodarstwa nie będą odprowadzane do środowiska ścieki.   

 

   Inwestycja nie spowoduje nie osiągnięcia założonych celów środowiskowych określonych 

w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry.   

 

Na obszarze całego państwa obowiązuje „Program działań mających na celu zmniejszenie 

zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie 

dalszemu zanieczyszczeniu.  

Intensywna produkcja rolna i stosowanie nawozów w dawkach przekraczających potrzeby 

nawozowe roślin, powoduje przedostawanie się zawartych w nich składników (w szczególności 

azotu) do wód powierzchniowych i podziemnych, wpływając na ich jakość. 

W związku z powyższym przechowywanie i stosowanie nawozów naturalnych na gruntach 

musi być prowadzone zgodnie z obowiązującym programem działań.  
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8. DANE NA PODSTAWIE KTÓRYCH DOKONANO OPISU ELEMENTÓW 

PRZYRODNICZYCH 

Na terenie, gdzie planowana jest inwestycja dokonano wizji w terenie w celu 

zinwentaryzowania elementów przyrodniczych w tym rejonie. Oględzin dokonano w grudniu 

2020. Ze względu na porę roku nie było możliwe zinwentaryzowanie fauny i flory na terenie 

działki pod inwestycję jak również jej otoczenia. Informacje pozyskano od inwestora, który 

dysponuje terenem oraz opierano się na danych literaturowych. 

Podczas wizji, stwierdzono, że teren przeznaczony pod inwestycję to grunty rolne na których 

uprawia się zboże.  

Otoczenie działki: z każdej strony działki otoczone są gruntami rolnymi bez zabudowy. Od 

strony zachodniej przebiega droga gminna z której będzie wjazd do gospodarstwa, od strony 

północnej jest działka rolna nie zabudowana, od strony wschodniej rów melioracyjny 

porośnięty roślinnością trawiastą (nie prowadził wody) a za rowem działka neuzytek, od strony 

południowej działka rolna nie zabudowana.  

W odniesieniu do fauny zaobserwowano pojedyncze osobniki ptaków (wróble) przelatujących 

w rejonie przedsięwzięcia.  Można było zauważyć pojedyncze klucze dzikich gęsi. Ze względu 

na brak zadrzewienia na terenie działki nie ma możliwości budowania gniazd ptasich.  

Nie jest to teren podmokły, wobec czego nie gnieżdżą się ptaki z gatunków wodno-błotnych.  

Wg uzyskanych informacji na terenie planowanej inwestycji nie stwierdzono dotąd  

wyróżniających się tras migracyjnych, wzdłuż których odbywałby się szczególnie intensywny 

przelot.  

Planowana inwestycja nie spowoduje zagrożenia dla różnorodności biologicznej gatunków 

fauny i flory występujących na tym terenie. Pod działalność hodowlaną  wykorzystane będą 

tereny, gdzie były dotychczas zasiewy zbóż.  Teren został już dawno przekształcony przez 

człowieka, nie będą zajmowane tereny nowe.  

Inwestycja nie wymaga prowadzenia żadnej wycinki drzew i krzewów.  
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Rysunek 23. zasięg wizji 
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Rysunek 7. Położenie działek inwestycyjnych względem zabudowy miejscowości Przewóz i Jama 
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9. OPIS ISTNIEJĄCYCH W SĄSIEDZTWIE LUB W BEZPOŚREDNIM 

ZASIĘGU ODDZIAŁYWANIA PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA 

ZABYTKÓW CHRONIONYCH NA PODSTAWIE PRZEPISÓW O 

OCHRONIE ZABYTKÓW I OPIECE NAD ZABYTKAMI.  

Na terenie gminy Cisek istnieją zabytki wpisane do rejestru zabytków: 

Tabela 32. Wykaz zabytkowych obiektów nieruchomych, wpisanych do Rejestru Zabytków woj. Opolskiego z 

terenu gminy Cisek 

 
Wszystkie w/w obiekty znajdują się w znacznej odległości od analizowanej inwestycji. Na 

omawianym terenie przeznaczonym pod inwestycję jak i w otoczeniu działki nie ma zabytków 

wymagających ochrony konserwatorskiej. 
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10. OPIS KRAJOBRAZU NA KTÓRYM PRZEDSIĘWZIĘCIE MA BYĆ 

LOKALIZOWANE  

Przedsięwzięcie realizowane będzie na terenie wcześniej wykorzystywanym w celach 

rolniczych. Była to produkcja roślinna. Uprawę stanowiły przede wszystkim zboża.  

Krajobraz w otoczeniu inwestycji to obszary rolne, teren płaski. tzw. szachownica pól, czyli 

niewielkie, sąsiadujące ze sobą obszary użytków rolnych pokryte różnymi uprawami.  

Pola uprawne poprzecinane są rowami melioracyjnymi i drogami lokalnymi.  

W pobliżu inwestycji znajduje się wieś Przewóz oraz przysiółek Jama. Są to typowe zagrody 

wiejskie z budynkami inwentarskimi (drobna hodowla różnych zwierząt) oraz z budynkami 

gospodarczymi. Przy zabudowach znajdują się drobne sady lub roślinność urządzona – ogródki, 

rabaty itp. Roślinność wysoka w postaci drzew znajduje się przede wszystkim przy drogach 

oraz pojedyncze kępy drzew występują wśród pól. Są to przede wszystkim drzewa liściaste 

typu olcha, topola, brzoza a z drzew iglastych sosna.  

Na terenie pod inwestycję nie ma żadnych drzew.  

11. INFORMACJE NA TEMAT POWIĄZAŃ Z INNYMI 

PRZEDSIĘWZIĘCIAMI, KUMULOWANIE SIĘ ODDZIAŁYWAŃ  

W otoczeniu inwestycji nie jest prowadzona działalność związana z chowem trzody chlewnej 

W miejscowości Przewóz występuje przede wszystkim produkcja roślinna. Występują także 

gospodarstwa hodowlane (drób, trzoda) jednak są one w znacznym oddaleniu od inwestycji. 

Nie jest prowadzony chów na dużą skalę.  

12. OPIS PRZEWIDYWANYCH SKUTKÓW DLA ŚRODOWISKA 

W PRZYPADKU NIEPODEJMOWANIA PRZEDSIĘWZIĘCIA 

Niepodejmowanie realizacji przedsięwzięcia spowoduje pozostawienie terenu w stanie 

obecnym.  

Wariant ten nie jest rozpatrywany, ponieważ decyzja o budowie chlewni  została już podjęta a 

wybrany teren jest lokalizacją najbardziej korzystną. Jest to teren rolniczy, otoczony  polami 

uprawnymi. 

Odstąpienie od inwestycji nie jest brane pod uwagę, ponieważ inwestor jest nakierowany na 

prowadzenie działalności w kierunku chowu zwierząt i zdecydował, że chów trzody chlewnej 

w kierunku produkcji warchlaków będzie działalnością najbardziej ekonomiczną.   
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13. OPIS ANALIZOWANYCH WARIANTÓW 

13.1. WARIANT INWESTYCYJNY 

Jest to omawiane przedsięwzięcie polegające na budowie na działkach nr ewidencyjny 30, 31 

obręb Przewóz budynków inwentarskich do chowu trzody chlewnej (chów macior i odchów 

prosiąt do warchlaków) o obsadzie 542,32 DJP wraz z infrastrukturą towarzyszącą.  Realizacja 

tego wariantu jest przedmiotem opracowania.  

13.2. WARIANT ALTERNATYWNY 

Wariantem alternatywnym przedsięwzięcia jest budowa budynku inwentarskiego do chowu 

trzody chlewnej (chów macior i odchów prosiąt do warchlaków) o obsadzie 542,32  DJP wraz 

z infrastruktura towarzyszącą w  technologii chowu na płytkiej ściółce.  Realizacja tego 

wariantu jest możliwa, pod względem oddziaływania na środowisko nie odbiega od wariantu 

inwestycyjnego. Jest to jednak wariant niekorzystny, ponieważ wiąże się z budową płyty 

obornikowej na obornik i zbiornika na odcieki z płyty. 

Inwestor brał pod uwagę taki wariant, jednak po jego analizie doszedł do wniosku, że 

rozwiązanie to jest technicznie trudniejsze do wykonania, gdyż w pobliżu budynków 

należałoby wykonać  płytę obornikową. Przechowywanie obornika na płycie niesie za sobą 

większą uciążliwość, szczególnie pod względem estetycznym oraz zwiększa uciążliwość 

zapachową.  

 Poza tym do zagospodarowania przez inwestora byłby nie tylko obornik ale i gnojówka.  

 

13.3. WARIANT NAJKORZYSTNIEJSZY DLA ŚRODOWISKA 

Wariantem najkorzystniejszym dla środowiska jest nie podjęcie inwestycji, jednak ten wariant 

nie jest brany pod uwagę, ponieważ w tej sytuacji nie byłaby potrzebna przedmiotowa ocena 

inwestycji. Raport jest opracowywany w celu analizy wpływu przedsięwzięcia na środowisko.  

Przedsięwzięcie polega na budowie budynku inwentarskiego w omawianej lokalizacji wraz z 

zagospodarowaniem działek inwestycyjnych. Natomiast wariantowość to w tym przypadku 

różnice w technologii chowu. Wariant inwestycyjny to technologia bezściołowa na rusztach, 

wariant alternatywny to chów na płytkiej ściółce. 

Z tych dwóch wariantów najkorzystniejszy dla środowiska jest wariant inwestycyjny z chowem 

zwierząt w technologii bezściołowej na rusztach.   
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14. OKREŚLENIE PRZEWIDYWANEGO ODDZIAŁYWANIA NA 

ŚRODOWISKO ANALIZOWANYCH WARIANTÓW 

14.1. WARIANT ALTERNATYWNY 

14.1.1. AWARIE PRZEMYSŁOWE 

Pod kątem zaliczenia do ZZR lub ZDR nie ma różnicy pomiędzy wariantem inwestycyjnym a 

alternatywnym. W obydwu wariantach nie przewiduje się magazynowania substancji 

niebezpiecznych w ilościach przekraczających wartość progową dla ZZR (substancja 

magazynowania to gaz LPG będący paliwem w kotłowni ogrzewającej fermę).   

14.1.2. KLIMAT, GAZY CIEPLARNIANE, ZMIANY KLIMATU 

Pod kątem wpływu na klimat nie będzie znacznej różnicy pomiędzy wariantem inwestycyjnym 

a wariantem alternatywnym. Planowana instalacja w obydwu wariantach zostanie wykonana w 

najnowocześniejszej technologii z uwzględnieniem reżimu energetycznego oraz żywieniowego 

(rodzaje pasz, sposób podawania), co pozwoli ograniczyć wpływ na zmiany klimatu. 

Nieznaczna różnica na korzyść wariantu inwestycyjnego będzie w zakresie magazynowania 

nawozów a w szczególności tym, że planowany zbiornik na gnojowicę będzie przykryty, 

natomiast płyta obornikowa byłaby odkryta.  

Zastosowane zostaną dodatki do pasz i obornika (efektywne mikroorganizmy), co ma istotny 

wpływ na ograniczenie emisji amoniaku (ok. 30-40%). 

W miarę potrzeb wykonane zostaną nasadzenia roślinności wysokiej i średniej wzdłuż 

ogrodzenia. Ponadto w okolicy zabudowy gospodarstwa występować będą tereny zielone 

(trawa), co będzie miało również pozytywny wpływ na wielkość emisji. 

Pośrednie emisje gazów cieplarnianych 

Instalacja magazynowania obornika  będzie szczelna (szczelna płyta obornikowa). Różnica na 

korzyść wariantu inwestycyjnego polega na tym, że zbiornik na gnojowicę będzie przykryty, 

natomiast dla płyt obornikowych nie praktykuje się przykrycia (można stosować np. plandeki 

ale nie jest to przykrycie szczelne). Wobec tego z płyty obornikowej wystąpi emisja 

powierzchniowa amoniaku z przechowywania nawozów. Zarówno do gnojowicy jak i obornika  

planowane jest dodawanie preparatów zawierających mikroorganizmy, co ograniczy emisję 

przede wszystkim amoniaku.  Podczas deszczu nawalnego może nastąpić nadmierny spływ 

wody z dachów oraz terenów utwardzonych, jednak nie będą to wody zanieczyszczone a 

powierzchnia biologicznie czynna wokół fermy jest wystarczająca aby wody opadowe wsiąkały 

w glebę.  W sytuacji kiedy wystąpią nawalne opady mogą spowodować wypłukanie obornika 

z płyty. Odpady wytwarzane na terenie gospodarstwa  magazynowane będą w zabezpieczonych 

pojemnikach, sztuki padłe w szczelnym pojemniku usytuowanym na płycie betonowej. Odbiór 

w razie potrzeb codziennie. Nie będzie emisji z magazynowania odpadów.  

Przedsięwzięcie nie spowoduje obniżenia wód w rzekach jak również nie będzie powodem 

podwyższenia temperatury  wód.  

Materiały użyte do budowy będą odporne na działanie wysokich temperatur, zastosowana 

będzie izolacja termiczna.  
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Zmiany klimatu w skali globalnej objawiają się anomaliami takimi jak susze, nadmierne opady, 

upały, gwałtowne burze i wiatry, fale chłodu, intensywne opady śniegu, zamarzanie. Zmianom 

towarzyszy gwałtowność oraz nieprzewidywalność zjawisk, co utrudnia odpowiednie 

przygotowanie się do tego.  

Realizacja przedsięwzięcia powinna być nakierowana na szczególny reżim w zakresie 

szczelności urządzeń do magazynowania nawozów, ponieważ tereny gdzie jest lokalizowana 

inwestycja są narażone na podtopienia. Nie ma zagrożenia powodzią ale  należy wziąć pod 

uwagę fakt, że lokalne podtopienia mogą wystąpić w przypadku silnych opadów. Zagrożeniem, 

które należy brać pod uwagę są silne wiatry, które mogą być niebezpieczne dla budynków.  W 

okolicy przedsięwzięcia nie ma dużych, zwartych obszarów leśnych, wobec czego nie będzie 

sytuacji w której połamane drzewa będą uniemożliwiać transport, zrywać linie energetyczne. 

Projektowane rozwiązania budowlane uwzględniają anomalie pogodowe, konstrukcja budynku 

będzie stabilna i silne wiatry nie powinny poczynić szkód w zabudowie.  

  Zastosowane rozwiązania technologiczne zabezpieczą także  przed nadmiernymi spływami 

wody podczas silnych opadów.  Wokół znajdują się tereny zielone należące do inwestora, które 

przejmą spływające wody deszczowe. Nadmierne upały to większe zużycie energii, ponieważ 

może być potrzebna intensywna wentylacja pomieszczeń inwentarskich.  Materiały planowane 

do zastosowania będą odporne na działanie zarówno niskich jak i wysokich temperatur. 

Konstrukcje będą stabilne w przypadku ewentualnych dużych opadów śniegu.  Przedsięwzięcie 

nie jest lokalizowane jest na obszarze, na którym występowały ekstremalne opady lub 

osuwiska. Wystąpienie anomalii jest możliwe, jednak teren w otoczeniu jest tak ukształtowany 

(bez terenów podmokłych, bagiennych i dolin rzecznych), że osuwiska nie są możliwe. Jako, 

że rzeka Odra znajduje się w odległości ok. 400 m, możliwe jest wystąpienie powodzi na terenie 

fermy trzody.  

14.1.3. TRANSGRANICZNE ODDZIAŁYWANIE NA ŚRODOWISKO  

Ze względu na położenie z daleka od granic państwa (ok. 25 km) nie rozważa się oddziaływania 

transgranicznego.  

14.1.4. ZAGOSPODAROWANIE OBORNIKA I GNOJÓWKI 

Wariantem alternatywnym przedsięwzięcia jest budowa budynku inwentarskiego do chowu 

trzody chlewnej (produkcja warchlaków) o obsadzie 542,32 DJP wraz z infrastrukturą 

towarzyszącą w  technologii chowu na płytkiej ściółce.  Realizacja tego wariantu wymaga 

budowy płyty obornikowej oraz zbiornika na odcieki.  
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Tabela 32. Ilość wyprodukowanego obornika/płytka ściółka 

Lp. Źródło 

wytwarzania/for

ma nawozu 

naturalnego 

obsada 

średnio-

roczna 

wskaźnik 

produkcji 

nawozów 

w t na 1 

szt./rok 

ilość   

nawozów 

wytwarzana  

w okresie  

roku t/rok 

zawartość 

azotu w 

nawozach 

kg/t 

całkowita ilość 

azotu w nawozach  

[kg] 

[szt./rok] 

1. warchlaki – 

obornik 

3069,33 1,1 3376,3 1,9 6414,9 

2. lochy  744 3,7 2752,8 4,0 11011,2 

3. prosięta do 2 

miesiąca życia 

(przy maciorach)  

968,88 0,3 290,7 0,9 262,00 

4. Loszki 

hodowlane 

(remontowe) 

35 1,5 52,5 4,4 231,00 

5. Knury 2 3,2 6,4 3,1 19,84 

Razem x x 6478,7 

 

x 17938,94 

 

  

Tabela 33. Ilość wyprodukowanej gnojówki /płytka ściółka 

Lp. Źródło 

wytwarzania/for

ma nawozu 

naturalnego 

obsada 

średnio-

roczna 

[szt./rok] 

wskaźnik 

produkcji 

nawozów 

w m3 na 

1 szt./rok 

ilość   

nawozów 

wytwarzana  

w okresie  

roku m3/rok 

zawartość 

azotu w 

nawozach 

kg/m3 

całkowita ilość 

azotu w nawozach  

[kg] 

1. warchlaki – 

gnojowica 

świńska 

3069,33 0,5 1534,7 0,8 1227,8 

2. lochy  744 1,8 1339,2 4,2 5624,6 

3. prosięta do 2 

miesiąca życia 

(przy maciorach)  

968,88 0,2 193,8 0,4 77,5 

4. Loszki 

hodowlane 

(remontowe) 

35 1,0 35,0 4,6 161,0 

5. Knury 2 1,9 3,8 3,3 12,5 

Razem x x 3106,5 

 

x 7103,4 
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Ilość powstającego obornika wyniesie w tym wariancie 6478,7 Mg/rok 

Ilość roczna gnojówki to 3106,5 m3  

Obliczając objętość płyty obornikowej zgodnie z wytycznymi programu azotanowego 2,1 x 

nDJP i 1,4xnDJP)mamy wymaganą pojemność rzędu 1139 m3, poj. zbiornika na odcieki 

gnojówki to 760 m3. Wymagana powierzchnia gruntów do zagospodarowania nawozów to ok. 

150  ha. Powierzchnia płyty to ok. 570 m2 (składowanie na wys. 2m), poj. zbiornika ok. 760 

m3.  

W porównaniu z wariantem inwestycyjnym wariant alternatywny prowadzi do konieczności 

wykonania płyty o pow. co najmniej 570  m2 (wysokość magazynowania ok. 2 m) wraz ze 

zbiornikiem o poj. ok. 760 m3. Infrastruktura taka spowoduje zajęcie znacznego obszaru i 

pogorszy znacznie estetykę terenu.  

Porównując wielkość wymaganego areału do zagospodarowania gnojowicy w wariancie 

inwestycyjnym dla stanów średniorocznych  powierzchnia ta wynosi  168   ha, natomiast dla 

wariantu alternatywnego jest to 150 ha.  

Jednocześnie na korzyść wariantu inwestycyjnego przemawia fakt, że gnojowica będzie 

magazynowana w szczelnych zbiornikach, pompowanie hermetyczne, transport w szczelnych 

beczkowozach i możliwość podawania doglebowego (za pomocą specjalnych aplikatorów) 

oraz możliwość przekazania gnojowicy do biogazowni. Obornik natomiast byłby 

magazynowany na otwartej płycie, transportowany na przyczepach przykrytych plandeką 

(brak gwarancji, że będzie to szczelnie, możliwość uwalniania zapachów podczas transportu, 

rozrzucanie po powierzchni gruntów i dopiero orka, brak możliwości przekazania nawozu do 

biogazowni itp…). 

 

14.2. WARIANT INWESTYCYJNY 

14.2.1. AWARIE PRZEMYSŁOWE 

Eksploatacja gospodarstwa nie wiąże się z możliwością wystąpienia awarii przemysłowej. 

Określenie poważnej awarii przemysłowej wprowadzone zostało ustawą z dnia 27 kwietnia 

2001r. Prawo ochrony środowiska. Zgodnie z definicją ustawową przez poważną awarię 

przemysłową rozumie się „zdarzenie  w szczególności emisję, pożar lub eksplozję, powstałe w 

czasie procesu przemysłowego, magazynowania lub transportu, w której występuje jedna lub 

więcej substancji niebezpiecznych, prowadzące do natychmiastowego powstania zagrożenia 

życia lub zdrowia ludzi lub środowiska lub powstania takiego zagrożenia z opóźnieniem”.  

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z 29 stycznia 2016 r.  w sprawie rodzajów i 

ilości substancji niebezpiecznych, których znajdowanie się w zakładzie decyduje o zaliczeniu 

go do zakładu o zwiększonym ryzyku albo do zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej 

awarii przemysłowej  (Dz.U. z 2016 r., poz. 138)), uwzględniając charakter procesu 

technologicznego projektowanego do realizacji na terenie projektowanej inwestycji oraz 

właściwości stosowanych materiałów i ich ilości stwierdza się, że realizowana inwestycja nie 

zalicza się  do ZZR lub ZDR.  

Zgodnie z  Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów i 

ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, których znajdowanie się w 

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

wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz.U. z 2016 r., poz. 138) do zakładu o 

zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej zalicza się zakład, w którym 

występuje jedna lub więcej substancji niebezpiecznych w ilościach określonych w tabeli 1 lub 



 Raport o oddziaływaniu na środowisko – Budowa budynku inwentarskiego do chowu macior oraz odchowu 

prosiąt do warchlaków wraz z infrastrukturą towarzyszącą lokalizowanego w miejscowości Przewóz, gm. Cisek 

___________________________________________________________________________ 

116 

 

 

tabeli 2 rozporządzenia. Nie przewiduje się magazynowania substancji niebezpiecznych w 

ilościach przekraczających wartość progową dla ZZR (substancja magazynowania to gaz LPG 

będący paliwem w kotłowni ogrzewającej fermę).   

14.2.2. KLIMAT, GAZY CIEPLARNIANE, ZMIANY KLIMATU 

 Bezpośrednie emisje gazów cieplarnianych 

Uciążliwość ferm trzody chlewnej wynika głównie z emisji odorów i produkcji gnojowicy. 

Świnia wydziela specyficzny zapach, którego intensywność jest zróżnicowana i uzależniona od 

wielu czynników. Do najważniejszych czynników wpływających na emisję odorów należy 

zaliczyć:  

• naturalny zapach ciała świni,  

• skarmianie pasz wysokobiałkowych,  

• brudne zwierzęta,  

• brudne podłogi kojców,  

• głębokie zbiorniki na odchody, 

• wysoką temperaturę w pomieszczeniach,  

• zapylenie pomieszczeń.  

Do wymienionych czynników należy dodać odory powstające przy magazynowaniu gnojowicy 

w zbiornikach. Szczególnie uciążliwe są zapachy przy wywożeniu gnojowicy i jej rozlewaniu 

na polu. W skład zapachów wchodzi duża grupa związków produkowanych w procesie 

fermentacji jelitowej, do których zaliczane są niskocząsteczkowe kwasy tłuszczowe (LKT), 

aceton, 2-metyl kwasu propionowego, fenol, 4-metylofenol, 3-etylofenol, dwumetylosiarczek, 

alkohole, etylen, H2 S i inne związki (Dämmgen i wsp., 2009).  

Od szeregu lat prowadzone są badania nad emisją gazów cieplarnianych przez trzodę chlewną. 

Świnia, podobnie jak każde inne zwierzę, emituje gazy cieplarniane (Greenhouse Gases – 

GHG), które powodują zmiany w składzie powietrza atmosferycznego. Do gazów 

cieplarnianych emitowanych przez świnie należą: metan (CH4 ), dwutlenek węgla (CO2 ), 

amoniak (NH3 ), podtlenek azotu (N2 O), tlenki azotu (NOx ), niemetanowe lotne związki 

organiczne (NMVOC), jak również cząstki stałe (PM10 i PM2,5).  

Emisja (kg/stanowisko/rok) gazów cieplarnianych przez świnie 

Wyszczególnienie Maciora Warchlak Tucznik Knur Średnio 

CH4 z procesów trawiennych 1,81 0,394 1,48 1,50 1,19 
CH4 z odchodów zwierzęcych 6,7 1,2 5,8 4,9 4,55 

NMVOC* 7,01 0,78 4,33 7,35 3,57 
nh3 10,0 1.1 6,2 10,5 5,1 

n2o 0,12 0,012 0,06 0,13 0,05 
N0, 0,02 0,002 0,009 0,017 0,007 

PM10 0,48 0,16 0,43 0,44 0,35 

pm,5 0,08 0,03 0,07 0,07 0,06 

*NMVOC - memetanowe lotne związki organiczne 

źródło; przegląd hodowlany 

Dane te wskazują, że świnie emitują dużo amoniaku (NH3 ), metanu (CH4 ) i NMVOC, czyli 

gazów, które są uciążliwe dla środowiska. Stężenie podtlenku azotu (N2O), tlenków azotu 

(NOx ) oraz cząstek stałych – pyłu (PM) jest niewielka. Wszystkie zwierzęta emitują dwutlenek 

węgla (CO2 ), który jest wynikiem naturalnych procesów życiowych. Problem emisji CO2 
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przez zwierzęta nie stanowi zagrożenia, ponieważ zjadają one paszę, która powstaje z biomasy. 

Biomasa w procesie fotosyntezy wykorzystuje CO2 wyemitowany przez zwierzęta. Emitowany 

metan pochodzi głównie z odchodów (kał i mocz), które ulegają procesowi gnicia – fermentacji 

metanowej. Z procesów trawiennych metan jest emitowany w małej ilości, w porównaniu z 

bydłem. NMVOC powstają głównie w procesie gnicia – fermentacji metanowej odchodów 

zwierzęcych. Kał świński zawiera dużo niestrawionej substancji organicznej bogatej w białko, 

która razem z wodą zawartą w kale i moczem stanowi dobre podłoże dla bakterii metanowych 

wytwarzających duże ilości CH4, NMVOC, NH3, N2O i NOx .  

Zawartość białka w dawce pokarmowej ma zasadniczy wpływ na ilość produkowanych 

związków. W mieszaninie kału i moczu występują dwie frakcje azotu (N):  

• Norg. – organiczne składniki azotowe pochodzące z niestrawionych części paszy – składniki 

kału;  

• TAN (z ang. Total Amoniacal Nitrogen) – suma azotu amoniakalnego i innych prostych 

związków azotu, np. N2O, NOx .  

Amoniak powstaje z mocznika, pochodzącego głównie z moczu, który przy udziale enzymu 

ureazy szubko jest hydrolizowany do NH3 i CO2. Podtlenek azotu (N2O) i tlenki azotu (NOx) 

powstają w mikrobiologicznym procesie nitryfikacji i denitryfikacji związków azotowych 

zawartych w odchodach. Emisja amoniaku jest uciążliwa dla otoczenia; w pomieszczeniach dla 

zwierząt jest gazem niepożądanym, zaś w atmosferze wywołuje efekt cieplarniany. Gazowy 

amoniak jest lotny, co w większych stężeniach powoduje drażniące działanie na płuca i błony 

śluzowe. Stężenie amoniaku w pomieszczeniach dla trzody chlewnej wynosi latem około 5 

ppm, zaś zimą wzrasta nawet do 20 ppm. W powietrzu atmosferycznym amoniak w połączeniu 

z parą wodną tworzy kwas azotowy. Przyczynia się on do powstawania kwaśnych opadów, 

stanowiących zagrożenie dla naturalnych ekosystemów oraz różnych wytworów cywilizacji. 

Ilość emitowanego amoniaku jest uzależniona od zawartości białka w paszy podawanej trzodzie 

chlewnej. Również temperatura i wilgotność w chlewniach mają zasadniczy wpływ na emisję 

amoniaku. Brudna podłoga w kojcach, a szczególnie brudne, oblepione odchodami zwierzęta, 

emitują więcej amoniaku. Podłogi szczelinowe i częściowo szczelinowe są uważne za 

najlepsze, gdy bierze się pod uwagę emisję amoniaku. Natomiast z posadzek litych, zwłaszcza 

zabrudzonych, przy wyższej temperaturze, emitowane są duże ilości amoniaku. Zapylenie – 

zawartość cząstek stałych (PM10 i PM2,5), jest powodowane przez:  

• mielenie, mieszanie i zadawanie pasz;  

• drobiny skóry i szczeciny świń  

• ściółkę. 

Zapylenie może być powodem chorób układu oddechowego u zwierząt i pracowników. 

Szczególnie niebezpieczne są cząstki małe – PM2,5, które powodują zapylenie płuc. Często u 

pracowników występuje alergia. Szczególnie duże ilości cząstek są emitowane z podłogi litej, 

suchej. W Polsce należy ograniczyć emisję metanu i amoniaku z odchodów, która wynika z 

niewłaściwej gospodarki gnojowicą i obornikiem. 

Zastosowanie nowoczesnej technologii zarówno w zakresie żywienia zwierząt jak i 

wykorzystania gnojowicy a także instalacja energooszczędnych urządzeń i oświetlenia  

pozwala ograniczyć emisję gazów. Takie technologie będą stosowane w analizowanym 

gospodarstwie hodowlanym. 
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Planowana instalacja zostanie wykonana w najnowocześniejszej technologii z uwzględnieniem 

reżimu energetycznego oraz żywieniowego (rodzaje pasz, sposób podawania), co pozwoli 

ograniczyć wpływ na zmiany klimatu.  

Zastosowane zostaną dodatki do pasz i gnojowicy (efektywne mikroorganizmy), co ma istotny 

wpływ na ograniczenie emisji amoniaku (ok. 30-40%). 

W miarę potrzeb wykonane zostaną nasadzenia roślinności wysokiej i średniej wzdłuż 

ogrodzenia. Ponadto w okolicy zabudowy gospodarstwa występować będą tereny zielone 

(trawa), co będzie miało również pozytywny wpływ na wielkość emisji. 

Pośrednie emisje gazów cieplarnianych 

Instalacja magazynowania gnojowicy będzie szczelna. Do gnojowicy  będą dodawane 

preparaty zawierające mikroorganizmy, co ograniczy emisję przede wszystkim amoniaku.  

Podczas deszczu nawalnego może nastąpić nadmierny spływ wody z dachów oraz terenów 

utwardzonych, jednak nie będą to wody zanieczyszczone a powierzchnia biologicznie czynna 

wokół fermy jest wystarczająca aby wody opadowe wsiąkały w glebę.  Odpady wytwarzane na 

terenie gospodarstwa  magazynowane będą w zabezpieczonych pojemnikach, sztuki padłe w 

szczelnym, zamkniętym pojemniku. Odbiór w razie potrzeb codziennie. Nie będzie emisji z 

magazynowania odpadów.  

Przedsięwzięcie nie spowoduje obniżenia wód w rzekach jak również nie będzie powodem 

podwyższenia temperatury  wód.  

Materiały użyte do budowy będą odporne na działanie wysokich temperatur, zastosowana 

będzie izolacja termiczna.  

Zmiany klimatu w skali globalnej objawiają się anomaliami takimi jak susze, nadmierne opady, 

upały, gwałtowne burze i wiatry, fale chłodu, intensywne opady śniegu, zamarzanie. Zmianom 

towarzyszy gwałtowność oraz nieprzewidywalność zjawisk, co utrudnia odpowiednie 

przygotowanie się do tego.  

Realizacja przedsięwzięcia nie przewiduje specjalnych zabezpieczeń w zakresie anomalii 

pogodowych, ponieważ teren na którym planuje się inwestycję nie jest narażony na zjawiska 

ekstremalne.  Zagrożeniem, które należy brać pod uwagę są silne wiatry, które mogą być 

niebezpieczne dla budynków.  Możliwe są lokalne podtopienia w przypadku silnych opadów. 

Budynek będzie zabezpieczony przeciwwilgociowo – izolacja. Rzeka Odra (w odległości 

ok.400 m) jest zabezpieczona wałami przeciwpowodziowymi. W okolicy przedsięwzięcia nie 

ma dużych, zwartych obszarów leśnych, wobec czego nie będzie sytuacji w której połamane 

drzewa będą uniemożliwiać transport, zrywać linie energetyczne. Projektowane rozwiązania 

budowlane uwzględniają anomalie pogodowe, konstrukcja budynku będzie stabilna i silne 

wiatry nie powinny poczynić szkód w zabudowie.  

  Zastosowane rozwiązania technologiczne zabezpieczą także  przed nadmiernymi spływami 

wody podczas silnych opadów.  Wokół znajdują się tereny zielone należące do inwestora, które 

przejmą spływające wody deszczowe. Nadmierne upały to większe zużycie energii, ponieważ 

może być potrzebne wentylowanie  pomieszczeń inwentarskich z pełną mocą wentylatorów.  

Materiały planowane do zastosowania będą odporne na działanie zarówno niskich jak i 

wysokich temperatur. Konstrukcje będą stabilne w przypadku ewentualnych dużych opadów 

śniegu.  Przedsięwzięcie nie jest lokalizowane jest na obszarze, na którym występowały 

ekstremalne opady lub osuwiska. Wystąpienie anomalii jest możliwe, jednak teren w otoczeniu 
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jest tak ukształtowany (bez terenów podmokłych, bagiennych), że osuwiska nie są możliwe. 

Jako, że występują rowy melioracyjne i rzeka Odra znajduje się w odległości ok. 400 m, jest 

możliwe wystąpienie podtopień. Przed powodzią zabezpiecza solidny wał 

przeciwpowodziowy.  

14.2.3. TRANSGRANICZNE ODDZIAŁYWANIE NA ŚRODOWISKO  

Ze względu na lokalizację przedsięwzięcia w znacznej odległości od granic kraju (ponad 30 

km) nie ma możliwości wystąpienia transgranicznego oddziaływania na środowisko. 
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15. PORÓWNANIE ODZIAŁYWAŃ ANALIZOWANYCH WARIANTÓW 

Ze względu na to, że wariant alternatywny, choć jest racjonalny i możliwy do realizacji został 

przez inwestora odrzucony po wstępnej analizie, głównie ze względów ekonomicznych a także 

ekologicznych, ponieważ przemieszczanie obornika na większe odległości jak również jego 

przechowywanie może stwarzać większa uciążliwość odorową. 

Tabela 34. Porównanie analizowanych wariantów 

    

Element 

środowiska 

Wariant inwestycyjny 

(najkorzystniejszy dla środowiska) 

budowa na działkach  nr ewidencyjny 

30 i 31  obręb Przewóz budynku 

inwentarskiego do chowu trzody 

chlewnej w technologii rusztowej 

Racjonalny wariant alternatywny 

budowa na działce nr ewidencyjny 30 i 

31  obręb Przewóz budynku 

inwentarskiego do chowu trzody 

chlewnej w technologii na płytkiej 

ściółce 

  Budowa Eksploatacja Likwidacja Budowa Eksploatacja Likwidacj

a 

Lp.   Waga analizowanego elementu w skali 5 punktowej 

1 2 3 4 5 9 10 11 

1 
Powierzchnia ziemi, 

odpady 
2 2 2 2 3 3 

2 Krajobraz 2 1 1 2 3 3 

3 
Środowisko 

gruntowo- wodne 
2 2 2 2 3 3 

4 

Środowisko 

biotyczne, grzyby 

(warunki 

siedliskowe) 

2 1 1 2 1 1 

5. 

Formy ochrony 

przyrody, 

korytarze 

ekologiczne 

2 2 2 2 2 2 

6 
Walory 

przyrodnicze 
2 1 1 2 2 2 

7 
Powietrze 

atmosferyczne 
2 3 2 2 3 2 

8 

Klimat akustyczny 

-powierzchnia 

oddziaływania 

hałasu 

2 2 2 2 2 2 

9 
Możliwość 

wystąpienia awarii 
2 2 2 2 2 2 

10 
oddziaływanie na 

ludzi 
2 2 2 2 2 2 

11 
oddziaływanie na 

zwierzęta 
1 1 1 1 1 1 

12 
zabytki i krajobraz 

kulturowy 
1 1 1 1 1 1 

13 

Wzajemne 

oddziaływanie 

między elementami 

środowiska 

2 2 2 2 2 2 

Łączna ocena oddziaływania 

na środowisko 
67 77 
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Skala punktowa :  

• 1 - oddziaływanie nie występuje  

• 2 - oddziaływanie występuje w minimalnym zakresie – słabe  

• 3 - oddziaływanie występuje w stopniu akceptowalnym – dopuszczalnym, wymaga 

monitorowania  

• 4 - oddziaływanie występuje w stopniu pogarszającym  

• 5 - oddziaływanie stanowi istotne zagrożenie lub powoduje oddziaływanie 

transgraniczne  

 

Tabela 35. Porównanie wariantów realizacyjnych uwzględniające ocenę oddziaływania na środowisko 

Lp. 

Zakres oddziaływania 

przedsięwzięcia 

Zalecany sposób postępowania 

przy realizacji, eksploatacji i 

likwidacji przedsięwzięcia 

Suma punktów w 

skali 150 punktowej 

1 2 3 4 

1 
przedsięwzięcie stwarza zagrożenie 

dla środowiska 

nie powinno być realizowane w 

rozpatrywanym wariancie 

od 111 do 150 

2 

przedsięwzięcie wpłynie na 

pogorszenie stanu środowiska 

Realizacja i eksploatacja wymaga 

zastosowania dodatkowych 

zabezpieczeń ekologicznych 

od 81 do 110 

3 

przedsięwzięcie oddziałuje na 

środowisko w sposób 

dopuszczalny(nie są przekraczane 

standardy i wartości odniesienia) 

eksploatacja możliwa przy 

wprowadzeniu monitoringu urządzeń 

w tym przypadku urządzeń do 

magazynowania nawozów (czujniki 

napełnienia, obserwacje szczelności 

urządzeń do pompowania, kontrola 

stanu technicznego beczkowozów. 

Stosowanie mikroorganizmów 

redukujących odory. 

od 51 do 80 

4 

przedsięwzięcie oddziałuje na 

środowisko w sposób nieznaczący 

(słaby) 

realizacja i eksploatacja możliwa 

przy zastosowaniu zabezpieczeń w 

postaci obserwacji bez dodatkowych 

urządzeń i preparatów 

probiotycznych. 

od 31 do 50 

5 

nie stwierdza się wymiernego 

oddziaływania na środowisko 

(bardzo słabe) 

realizacja i eksploatacja możliwa bez 

dodatkowych uwarunkowań od 1 do 30 

Wyliczona suma punktów dla wariantu najkorzystniejszego 67 

Wyliczona suma punktów dla racjonalnego wariantu alternatywnego 77 

 

 

Ponieważ sumaryczne oddziaływanie planowanego przedsięwzięcia realizowanego według 

wariantu:  

➢ proponowanego przez wnioskodawcę wpłynie na jakość środowiska w sposób 

dopuszczalny, realizacja i eksploatacja możliwa przy zastosowaniu zabezpieczeń 

przedstawionych w raporcie tj. zapewnieniu szczelności urządzeń do magazynowania 

gnojowicy (monitorowanie szczelności i stopnia napełnienia), stosowaniu pojazdów i 

beczkowozów szczelnych i sprawnych technicznie, stosowanie się do  terminów i 

ograniczeń stosowania nawozów naturalnych, stosowanie preparatów redukujących odory 

(mikroorganizmy).    

➢ racjonalnego alternatywnego wpłynie na jakość środowiska w sposób dopuszczalny, chociaż 

wzrasta możliwość zagrożenia dla środowiska gruntowo-wodnego (przechowywanie 
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obornika na płycie zewnętrznej), emisji do powietrza – przechowywanie obornika na 

odkrytej płycie, co powoduje  dodatkową emisję odorantów do atmosfery, wykorzystanie 

powierzchni ziemi – konieczność budowy płyty obornikowej o znacznej powierzchni (co 

najmniej 570 m2 przy magazynowaniu obornika na wys. 2 m) przechowywanie obornika na 

odkrytej płycie będzie miało wpływ na krajobraz i estetykę terenu.  

 

Wobec powyższego tj. mniejszego oddziaływania na środowisko wariantu inwestycyjnego przy 

jednocześnie korzystniejszych aspektach ekonomicznych wykonania inwestycji w tym 

wariancie inwestor zdecydował o odrzuceniu wariantu alternatywnego. W tej sytuacji pełny 

opis oddziaływania inwestycji na elementy środowiska został dokonany dla wariantu 

inwestycyjnego.  
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16. ODDZIAŁYWANIE NA ŚRODOWISKO WARIANTU INWESTYCYJNEGO 

16.1. ODDZIAŁYWANIE NA LUDZI, ROŚLINY, ZWIERZĘTA, GRZYBY I SIEDLISKA 

PRZYRODNICZE, WODĘ I POWIETRZE – FAZA BUDOWY 

W fazie budowy oddziaływanie polegać będzie na zwiększonym hałasie powodowanym 

ruchem pojazdów i maszyn budowlanych. Będzie to także przyczyna zwiększonej emisji 

zanieczyszczeń do powietrza. Prowadzone będą prace  instalacyjne związane z realizacją 

projektu budowlanego. Transport urobku pogorszy okresowo warunki aerosanitarne (spaliny i 

pył) oraz akustyczne w sąsiedztwie tras ich przejazdu Oddziaływanie na ludzi będzie 

niewielkie, można wziąć pod uwagę jedynie pracowników  firm budowlanych.  

Oddziaływanie na rośliny tylko w odniesieniu do roślin uprawnych i chwastów, ponieważ 

inwestycja lokalizowana jest na terenach gdzie powadzono dotychczas uprawy rolne. 

Inwestycja nie wymaga żadnej wycinki drzew i krzewów.  

Obszar, gdzie prowadzone będą prace budowlane nie obfituje w siedliska zwierząt lub roślin, 

które miałyby znaczenie z punktu widzenia przepisów o ochronie przyrody. Może powstać 

jedynie uciążliwość dla pospolitych gatunków występujących w tym rejonie. Nie przewiduje 

się oddziaływania na grzyby, ponieważ nie występują gatunki chronione  w tym rejonie. W 

fazie budowy nie będzie oddziaływania na wody powierzchniowe  oraz wody podziemne, nie 

będzie odprowadzania ścieków do środowiska.  

16.2. ODDZIAŁYWANIE NA LUDZI, ROŚLINY, ZWIERZĘTA, GRZYBY I SIEDLISKA 

PRZYRODNICZE, WODĘ I POWIETRZE – FAZA EKSPLOATACJI 

16.2.1.  ODDZIAŁYWANIE NA LUDZI 

Oddziaływanie na ludzi instalacji w fazie eksploatacji sprowadzać się będzie do oddziaływania 

na pracowników gospodarstwa.  W tej kwestii należy przestrzegać warunków BHP na 

stanowiskach pracy. Oddziaływanie na ludzi poza terenem gospodarstwa nie będzie miało 

istotnego znaczenia, może wystąpić krótkotrwała uciążliwość odorowa podczas aplikacji 

nawozów naturalnych na gruntach. Jest to jednak teren rolniczy, mieszkańcy prowadzą również  

działalność polegającą na uprawie roślin i chowie zwierząt. 

Nawozy będą wykorzystywane na własnych gruntach, ewentualnie może być przekazywany 

rolnikom na podstawie umowy lub do biogazowni. Do wykorzystania takiej ilości gnojowicy 

potrzeba około 170-184  ha gruntów (w zależności od założeń do wyliczania). Inwestor 

dysponuje areałem ok. 300 ha, jednak może również zdecydować o przekazaniu gnojowicy 

jeżeli będzie takie zapotrzebowanie.  

Do wywozu należy stosować urządzenia oraz pojazdy specjalistyczne, dbać o to żeby nie 

nastąpiło zanieczyszczenie dróg publicznych nawozem. Przewoźnik jest zobowiązany w takim 

przypadku niezwłocznie usunąć materiał z drogi.     Po przeprowadzeniu zabiegu należy od razu 

wykonać orkę.  

16.2.2.   ODDZIAŁYWANIE NA ROŚLINY, ZWIERZĘTA, GRZYBY I SIEDLISKA PRZYRODNICZE 

 

Oddziaływanie w trakcie eksploatacji instalacji zamykać się będzie w granicach terenu 

należącego do inwestora i planowanego pod inwestycję. Teren działki jest otoczony terenami 

rolniczymi. Są to grunty pod uprawy roślin. Od strony północno-zachodniej znajduje się droga 

publiczna. Pojazdy będą poruszać się po szlakach komunikacyjnych w granicach terenu 

gospodarstwa. Wywóz odpadów, przywóz i odbiór zwierząt odbywać się będzie wyznaczonymi 
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szlakami komunikacyjnymi, bezpośrednio z drogi gminnej. Na terenie przeznaczonym pod 

inwestycję nie odnotowano fauny i flory z gatunków cennych przyrodniczo, gatunki chronione 

nie występują również w otoczeniu fermy. Na potrzeby raportu dokonano oceny  środowiska 

przyrodniczego w rejonie planowanej inwestycji  oraz w najbliższym sąsiedztwie. Podczas 

wizji nie napotkano na analizowanym terenie na gatunki chronione roślin jak i zwierząt. 

Napotkana fauna to przede wszystkim gatunki pospolite, związane z agrocenozą.  Roślinność 

w otoczeniu inwestycji  (biorąc pod uwagę grunty rolne) jest  typowa dla krajobrazu rolniczego, 

występują przede wszystkim chwasty związane z uprawą zbóż.    Nie stwierdzono w otoczeniu 

żadnych zbiorników wodnych, stawów, jedynie przydrożne i śródpolne rowy. 

W otoczeniu nie ma zwartej zabudowy mieszkalnej. Zabudowa mieszkaniowa wsi Przewóz 

znajduje się od strony południowej w odległości ponad 1,5 km. Na podstawie przeprowadzonej 

analizy akustycznej jak również modelowania emisji do powietrza należy stwierdzić, że 

eksploatacja przedsięwzięcia nie będzie negatywnie oddziaływać na tereny sąsiednie. 

Oddziaływanie zamknie się granicach terenu należącego do inwestora. Cenne przyrodniczo 

obszary chronione znajdują się w znacznej odległości od terenu inwestycji. W rejonie 

planowanej do realizacji inwestycji nie ma żadnych terenów podmokłych i bagiennych.  

16.2.3.  ODDZIAŁYWANIE NA WODY POWIERZCHNIOWE I PODZIEMNE 

W procesie chowu trzody chlewnej nie są wytwarzane ścieki poprodukcyjne. Mycie chlewni 

jest prowadzone czystą wodą bez użycia środków czyszczących. Zużyta woda spływa do 

kanałów gnojowych. Powstaną  ścieki bytowe, ponieważ do obsługi chlewni zatrudnieni będą 

pracownicy. Ścieki odprowadzane będą  do  szczelnego  zbiornika bezodpływowego  

zlokalizowanego w obrębie chlewni w części, gdzie planowane jest pomieszczenie socjalne.  

Ścieki socjalne odwożone będą do oczyszczalni ścieków przez koncesjonowanego przewoźnika 

na podstawie umowy zawartej z odbiorcą.  

Wody opadowe z połaci dachów chlewni oraz terenów utwardzonych odprowadzane będą  

powierzchniowo w grunt na tereny zielone wokół chlewni. Użytkowanie chlewni przy 

prawidłowej eksploatacji nie będzie powodować zagrożenia dla jakości wód podziemnych. 

Zapewniona zostanie szczelność urządzeń, monitorowanie napełnienia będzie sprawdzane 

codziennie,  nie będzie możliwości zanieczyszczenia wód podziemnych.  

16.2.4.   ODDZIAŁYWANIE NA POWIETRZE 

16.2.4.1. Metodyka prognozowania i oceny oddziaływania na środowisko 

 

Obliczenia, analizę i ocenę wpływu źródeł substancji zanieczyszczających wprowadzanych do 

powietrza na stan zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego z rozpatrywanego obiektu 

wykonano zgodnie z metodyka określona w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 26 

stycznia 2010 roku w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. 

U. z 2010 r. Nr 16, poz. 87).  

Obliczenia przeprowadzono dla przedstawionych we wniosku wariantów pracy źródeł, w 

warunkach pracy możliwie zbliżonych do rzeczywistych. 

Symulacja komputerowa uwzględnia eksploatację zakładu w trakcie normalnej eksploatacji 

instalacji (nie przewiduje się wariantów pracy w warunkach odbiegających od normalnych). 

Zgodnie z cyt. wyżej metodyka zakres obliczeń stanu zanieczyszczenia powietrza obejmuje 

dwa etapy - zakres skrócony i zakres pełny. 
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Załączona do wniosku analiza wyników i wyniki obliczeń modelowania poziomów stężeń 

substancji w powietrzu wraz z ich graficzną prezentacją obejmuje substancje, dla których 

wymagany jest pełny zakres obliczeń i których emisja powoduje przekraczanie 10 % 

dopuszczalnych poziomów substancji w powietrzu albo 10 % wartości odniesienia.  

 
Tabela 36 Klasyfikacja grup emitorów na podstawie sumy stężeń maksymalnych 

Nazwa zanieczyszczenia Suma stężeń 

max. [µg/m3] 

Stęż. dopuszcz. 

D1 [µg/m3] 

Obliczać stężenia 

w sieci receptorów 

Ocena 

pył PM-10  42,9  280 TAK  0.1*D1< Smm <D1 

dwutlenek siarki  69,1  350 TAK  0.1*D1< Smm <D1 

tlenki azotu jako NO2  74,9  200 TAK  0.1*D1< Smm <D1 

tlenek węgla  14,49  30000 -  Smm < 0.1*D1 

amoniak  75185  400 TAK  Smm > D1 

siarkowodór  764  20 TAK  Smm > D1 

pył zawieszony PM 2,5  7,76  -  bez oceny - brak D1 

 

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń średniorocznych w porównaniu do istniejącego 

stanu zanieczyszczenia atmosfery (tła) przedstawia poniższa tabela: 

Tabela 37 Zestawienie maksymalnych wartości stężeń w sieci receptorów poza terenem zakładu 

Nazwa zanieczyszczenia Najwyższe stężenie 

maksymalne, µg/m3 

Maksymalna częstość 

przekroczeń D1, % 

Maksymalne stężenie 

średnioroczne, µg/m3 

 Obliczone Dopuszczalne Obliczona Dopuszczalna Obliczone Da - R 

dwutlenek siarki 69,0 350 0,00   <  0,274 0,031    < 15 

tlenki azotu jako NO2 62,5 200 0,00   <  0,2   0,541    < 17 

pył PM-10 35,6 280 0,00   <  0,2   2,625    < 12 

amoniak 1925,5 400 0,09   <  0,2   7,705    < 45 

siarkowodór 19,26 20 0,00   <  0,2   0,7927    < 4,5 

pył zawieszony PM 2,5 6,1 brak -  0,147    < 2 

 

16.2.5.  ODDZIAŁYWANIE NA POWIERZCHNIĘ ZIEMI, Z UWZGLĘDNIENIEM RUCHÓW 

MASOWYCH ZIEMI 

Teren nie jest zróżnicowany wysokościowo dlatego nie wystąpią ruchy masowe na etapie 

funkcjonowania. Gospodarstwo zostanie wyposażone w pojemniki do selektywnej zbiórki 

odpadów oraz specjalistyczny kontener na sztuki padłe zabezpieczony przed dostępem osób 

niepowołanych oraz zwierząt. Odpady i produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego będą 

gromadzone w wydzielonych miejscach i będą usuwane na bieżąco przez wyspecjalizowane 

firmy zewnętrzne. 

Prawidłowa eksploatacja obiektu nie będzie miała negatywnego wpływu na środowisko 

gruntowe. Zapewniony będzie szczelny układ poszczególnych urządzeń oraz miejsca 

magazynowania ewentualnych odpadów. Gnojowica będzie magazynowana w szczelnym 

zbiorniku. Nawozy naturalne będą wykorzystywane na gruntach zgodnie z zasadami dobrej 

praktyki rolniczej.   

Dojazd do chlewni będzie następował z drogi gminnej utwardzonej. W okolicy silosów teren 

będzie również utwardzony. Załadunek do silosów jest hermetyczny z zastosowaniem filtrów 
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workowych. Rura odpowietrzająca na którą zakłada się worek jest skierowana w dół. Redukcja 

zanieczyszczeń w tym przypadku wynosi prawie 100%. 

Przyjęte rozwiązania pozwolą na ochronę środowiska gruntowo-wodnego przed 

zanieczyszczeniem. 

16.2.6.    ODDZIAŁYWANIE NA DOBRA MATERIALNE 

Nie wystąpi oddziaływanie na dobra materialne. Teren inwestycji jest we władaniu  inwestora. 

Oddziaływanie zamknie się w granicach terenu będącego we władaniu inwestora. Nie 

zinwentaryzowano także żadnych dóbr materialnych oraz innych cennych obiektów.  

 

16.2.7.  ODDZIAŁYWANIE NA  ZABYTKI I KRAJOBRAZ KULTUROWY, OBJĘTE ISTNIEJĄCĄ 

DOKUMENTACJĄ, W SZCZEGÓLNOŚCI REJESTREM LUB DOKUMENTACJĄ 

ZABYTKÓW  

W rejonie inwestycji nie ma żadnych zabytków wpisanych do rejestru.  Jest to teren rolniczy 

pozbawiony takich obiektów.  

16.2.8.   ODDZIAŁYWANIE NA KLIMAT I WALORY KRAJOBRAZOWE 

Planowana inwestycja nie zmieni walorów krajobrazowych w rejonie miejscowości Przewóz.   

Tereny poza obiektem będą pełniły taką samą funkcję jak poprzednio, tzn. będą użytkowane 

rolniczo.  

 

16.2.9. ODDZIAŁYWANIE NA KLIMAT AKUSTYCZNY  

Punkty obserwacji wyznaczono w oparciu o informację Wójta Gminy Cisek znak: 

IUR.6220.11.2020 z dn. 02.12.2020r.  

Otrzymane wyniki obliczeń w odniesieniu do wartości normatywnych przedstawiono  

w poniższej tabeli: 

 

Tabela 38. Wyniki obliczeń akustycznych w punktach obserwacji 

Punkty obserwacji 

Dzień Noc 

Wartość 

otrzymana 

[dB] 

Wartość 

normatywna 

[dB] 

Wartość 

otrzymana 

[dB] 

Wartość 

normatywna 

[dB] 

1  

(dz. o nr ewid. 34/1 obręb Przewóz) 
44,7 50,0 38,7 40,0 

2  

(dz. o nr ewid. 80 obręb Przewóz) 
35,4 50,0 33,0 40,0 

2  

(dz. o nr ewid. 102/4 obręb Przewóz) 
31,6 55,0 29,3 45,0 

 

Nadmienia się, że działka o nr ewid. 34/1 obręb Przewóz zgodnie z faktycznym 

zagospodarowaniem terenu nie podlega ochronie akustycznej. 
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Uciążliwość akustyczna inwestycji dla sąsiadującego z nią środowiska mieścić się będzie 

w granicach dopuszczanych określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska 

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

(tj. Dz. U. z 2014r., poz. 112). 

 

16.3. WZAJEMNE ODDZIAŁYWANIE POMIĘDZY POSZCZEGÓLNYMI ELEMENTAMI 

Tabela 39. Oddziaływanie (teoretyczne) pomiędzy poszczególnymi elementami zostało przedstawione w n.w. 

tabeli 

Zasoby środowiska 

i oddziaływania bezpośrednie 

Wzajemne powiązania i oddziaływanie 

pośrednie w odniesieniu do innych elementów 

Powietrze i klimat 

Emisja spalin, zapylenie i imisja 

zanieczyszczeń, zmiany 

mikroklimatu 

 

Opady ze spalin samochodowych oraz pyły z hodowli zanieczyszczają 

powierzchnię gleby i wody powierzchniowe. Na mikroklimat wpływa 

zajęcie powierzchni ziemi i pokrycia. Zanieczyszczanie powietrza i 

zmiany mikroklimatu wpływają na faunę i florę. 

Powierzchnia ziemi łącznie z 

glebą 

Zniszczenie lub zanieczyszczenie 

gruntu, zmiany struktury gruntu, 

składu biologicznego i 

chemicznego 

Na zanieczyszczenia gleby wpływają zanieczyszczenia powietrza i 

powierzchni ziemi. Pokrycie powierzchni terenu i zmiany własności 

filtracyjnych gruntu wpływają na wody gruntowe i ujęcia wody oraz 

mikroklimat. Wpływ na glebę  i pokrycie powierzchni ziemi ma 

wilgotność i poziom wód gruntowych. 

Zmiany struktury gleby oraz jej stanu biologicznego i chemicznego 

wpływają na faunę i florę 

Wody powierzchniowe i 

podziemne 

Zanieczyszczenia wód, obniżenie 

ich poziomu, zmiana stosunków 

wodnych 

Zmiany poziomu wód gruntowych (wykopy, nasypy) i gospodarka 

wilgotnościowa wpływa na glebę. Na wody gruntowe wpływają 

zmiany powierzchni ziemi, jej pokrycia i własności filtracyjnych 

gruntu. 

Zmiany poziomu wód gruntowych, zmiany zbiorników wodnych oraz 

nabrzeży jezior i rzek wpływają na faunę i florę. Na wody 

powierzchniowe i podziemne ma wpływ wydobycie kopalin oraz 

gospodarka leśna. Zanieczyszczenie wód w sąsiedztwie ujęć ma 

wpływ na zdrowie a przez infiltrację i systemy melioracyjne wpływa 

na uprawy rolne. Poziom wód gruntowych i stosunki wodne wpływają 

na lasy i na zmiany w krajobrazie. 

Klimat akustyczny 

Hałas, wibracje, emisja 

Hałas wpływa na zdrowie i warunki życia  ludzi oraz na świat 

zwierzęcy, ma wpływ na walory rekreacyjne otoczenia. Urządzenia 

ochrony przed hałasem wpływają na krajobraz. 

Hałas ma wpływ na zagospodarowanie przestrzenne. 

Krajobraz 

Wpływ na obszary chronione, na 

walory widokowe, estetykę, na 

funkcje wypoczynkowe 

Na krajobraz wpływają zmiany stosunków wodnych. Zabudowa 

powierzchni ziemi, ograniczenie upraw ma wpływ na powierzchnię 

ziemi, w tym gleby. Uszkodzenia i rozcięcia przestrzeni życiowej 

wpływają  na faunę i florę. 

Fauna i flora 

Zagrożenie dla bioróżnorodności i 

wielkości populacji niektórych 

gatunków, zmiany przestrzeni 

życiowej ekosystemów 

Na faunę i florę wpływają stan czystości powietrza, poziom wód 

gruntowych, zbiorniki wód powierzchniowych i podziemnych, 

zanieczyszczenie gleby i pokrycia powierzchni ziemi. Na faunę i florę 

ma wpływ rozcięcia wspólnot, zmiany powierzchni życiowej, zmiany 

krajobrazu. Stan fauny i flory ma wpływ na życie człowieka przez np. 

rekreację. 

Na świat zwierzęcy wpływają hałas i wibracje 
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17. OPIS METOD PROGNOZOWANIA ZASTOSOWANYCH PRZEZ 

WNIOSKODAWCĘ ORAZ OPIS PRZEWIDYWANYCH ZNACZĄCYCH 

ODDZIAŁYWAŃ PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA NA 

ŚRODOWISKO, OBEJMUJĄCY BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, 

WTÓRNE, SKUMULOWANE, KRÓTKO-, ŚREDNIO- I 

DŁUGOTERMINOWE, STAŁE I CHWILOWE ODDZIAŁYWANIA NA 

ŚRODOWISKO   

17.1. OPIS METOD PROGNOZOWANIA 

Zastosowano metody prognozowania polegające na analizie wielkości obsady budynku 

inwentarskiego Wzięto pod uwagę wydajność urządzeń, częstotliwość poruszania się 

pojazdów. Zastosowano metody modelowania stężenia zanieczyszczeń w powietrzu oraz 

hałasu w środowisku zgodne z obowiązującymi przepisami z zastosowaniem programów 

komputerowych (zał. nr 4,5). 

17.2. OPIS ODDZIAŁYWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z ISTNIENIA PRZEDSIĘWZIĘCIA  

Omawiana inwestycja  zlokalizowana będzie na terenie rolniczym. Bezpośrednie 

oddziaływanie będzie występować tylko w miejscu prowadzonego chowu zwierząt, pośrednie 

oddziaływanie może wystąpić w czasie przemieszczania się w okolicy lub w obrębie zakładu 

osób postronnych. Ponadto oddziaływanie pośrednie i wtórne istnienia przedsięwzięcia to 

funkcjonowanie całej infrastruktury i związana z tym estetyka terenu. W przypadku nie 

zastosowania reżimu w zakresie utrzymania porządku, wywożenia gnojowicy odpowiedniego 

magazynowania ścieków i odpadów oraz postępowania z nimi mogą popsuć estetykę otoczenia. 

Właściwy sposób eksploatacji gospodarstwa w/w oddziaływania znacznie ograniczy. 

Chwilowe i skumulowane oddziaływanie występować będzie podczas usuwania oraz 

pompowania gnojowicy ze zbiorników. Proces ten nie będzie czynnością ciągłą.  

Ważne jest zachowanie reżimu w zakresie utrzymania porządku w tym zakresie.  

Długoterminowe oddziaływanie – oddziaływanie związane jest zapotrzebowaniem na tego typu 

produkcję. 

17.3. OPIS ODDZIAŁYWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z WYKORZYSTANIA ZASOBÓW ŚRODOWISKA 

Dla projektowanej instalacji wykorzystanie zasobów środowiska będzie miało miejsce w 

zakresie wykorzystania gruntów pod zabudowania. Mówić tutaj można również o 

wykorzystaniu krajobrazu oraz występującej fauny i flory. Będzie to oddziaływanie 

bezpośrednie i długoterminowe, ponieważ funkcjonowanie obiektu przewiduje się na kolejne 

lata. Ingerencja w środowisko to przede wszystkim emisja do powietrza, która nie przekroczy 

wartości dopuszczalnych poza granicami działek inwestycyjnych.  Również emisja hałasu do 

środowiska nie będzie przekraczać wartości dopuszczalnych określonych przepisami. Brak 

odprowadzania ścieków do środowiska, wystąpi natomiast okresowa uciążliwość 

spowodowana wywozem gnojowicy oraz emisją substancji odorotwórczych w związku z 

bytowaniem zwierząt. Odpady powstaną w niewielkiej ilości, szczególnie na etapie budowy. 

Na etapie eksploatacji powstawać będą głównie uboczne produkty pochodzenia zwierzęcego, 

które będą przekazywane podmiotom uprawnionym zgodnie z obowiązującymi przepisami.  
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17.4. OPIS ODDZIAŁYWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z EMISJI;  

W wyniku eksploatacji projektowanej instalacji można mówić o emisji zanieczyszczeń 

z budynku inwentarskiego, emisji hałasu z pracujących wentylatorów oraz poruszających się 

pojazdów. Będą to oddziaływania bezpośrednie, długoterminowe wynikające 

z przewidywanego długofalowego funkcjonowania obiektu. Innych oddziaływań wynikających 

z emisji nie przewiduje się. 

18. PORÓWNANIE PROPONOWANEJ TECHNOLOGII Z TECHNOLOGIĄ 

SPEŁNIAJĄCĄ WYMAGANIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 143 

USTAWY Z DNIA 27 KWIETNIA 2001 R. - PRAWO OCHRONY 

ŚRODOWISKA;  

Zastosowana technologii spełni wymagania określone w art. 143 POŚ wymienione poniżej: 

− stosowanie substancji o małym potencjale zagrożeń; 

W procesie chowu zwierząt nie będą wykorzystywane substancje niebezpieczne. Dezynfekcja 

chlewni  za pomocą środków biodegradowalnych. 

−    efektywne wytwarzanie oraz wykorzystanie energii; 

Prowadzony będzie monitoring wykorzystania energii elektrycznej Zastosowane zostaną 

urządzenia energooszczędne.  

zapewnienie racjonalnego zużycia wody i innych surowców oraz materiałów i paliw; 

Zużycie wody będzie opomiarowane. Rejestrowane będzie zużycie paszy jak również 

materiałów niezbędnych do produkcji.  Zastosowane będą poidła smoczkowe w celu 

ograniczenia zużycia wody (zapobieganie rozlewaniu). Zastosowane będzie automatyczne 

dozowanie paszy.  

− stosowanie technologii bezodpadowych i małoodpadowych oraz możliwość odzysku 

powstających odpadów; 

W wyniku eksploatacji instalacji powstaną głównie nawozy naturalne nie będące odpadami. 

Odpady wytwarzane w czasie budowy i ewentualnej likwidacji obiektu zostaną przekazane do 

recyklingu. Odpady z gospodarstwa  również zostaną przekazane do zagospodarowania 

uprawnionym podmiotom. Nie będzie wytwarzanych odpadów, które będą unieszkodliwiane 

poprzez składowanie na składowiskach odpadów. 

−  rodzaj, zasięg oraz wielkość emisji; 

Właściciel zadba o takie funkcjonowanie gospodarstwa aby do minimum ograniczyć jego 

oddziaływanie. W zakresie emisji zastosowane będzie odpowiednie karmienie  (dobrze 

zbilansowana pasza) aby ograniczyć zawartość amoniaku w odchodach. Ponadto zastosowane 

zostaną dodatki do pasz w celu ograniczenia substancji odorotwórczych.  
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Zasięg emisji – ograniczenie to stosowanie nawozów naturalnych  z daleka od siedzib ludzkich 

jak również przestrzegania reżimu w zakresie ich aplikacji na polach.  

− wykorzystywanie porównywalnych procesów i metod, które zostały skutecznie 

zastosowane w skali przemysłowej; 

Inwestor będzie wzorował się na analogicznych rozwiązaniach w zakresie chowu trzody 

chlewnej wykorzystywanych w podobnych obiektach tego typu. Będą stosowane sprawdzone 

techniki chowu, techniki zabezpieczenia środowiska naturalnego, techniki postępowania z 

gnojowicą.  

− postęp naukowo-techniczny. 

Zostaną zastosowane najnowocześniejsze rozwiązania konstrukcyjne jak również 

zamontowane nowoczesne urządzenia stosowane w chowie trzody chlewnej.  

Instalacja nie należy do przedsięwzięć mogących powodować znaczne zanieczyszczenie 

środowiska jako całości, nie wymaga uzyskania pozwolenia zintegrowanego.  

19. WSKAZANIE, CZY DLA PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA JEST 

KONIECZNE USTANOWIENIE OBSZARU OGRANICZONEGO 

UŻYTKOWANIA W ROZUMIENIU PRZEPISÓW USTAWY Z DNIA 27 

KWIETNIA 2001 R. - PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA, ORAZ 

OKREŚLENIE GRANIC TAKIEGO OBSZARU, OGRANICZEŃ W 

ZAKRESIE PRZEZNACZENIA TERENU, WYMAGAŃ TECHNICZNYCH 

DOTYCZĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH I SPOSOBÓW 

KORZYSTANIA Z NICH 

Zgodnie z art. 135 ust.1 ustawy Prawo ochrony środowiska obszar ograniczonego użytkowania 

tworzy się w przypadku, gdy mimo zastosowanych dostępnych rozwiązań technicznych, 

technologicznych i organizacyjnych nie mogą być dotrzymane standardy jakości środowiska. 

Realizacja omawianego przedsięwzięcia przewiduje zastosowanie nowoczesnych rozwiązań 

technicznych i technologicznych, które gwarantują dotrzymanie standardów jakości 

środowiska.  

Ustawa Prawo ochrony środowiska nie przewiduje konieczności utworzenia obszarów 

ograniczonego użytkowania dla tego typu instalacji. 
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20. PRZEDSTAWIENIE ZAGADNIEŃ W FORMIE GRAFICZNEJ I 

KARTOGRAFICZNEJ 

Zagadnienia zostały przedstawione w formie załączników do niniejszego opracowania. 

21. ANALIZA KONFLIKTÓW SPOŁECZNYCH 

Nie przewiduje się możliwości wystąpienia konfliktów społecznych związanych z realizacją i 

eksploatacją planowanego przedsięwzięcia. W najbliższym sąsiedztwie znajduje nie znajduje 

się żadna zabudowa mieszkalna. Uciążliwości obiektu w zakresie emisji hałasu występować 

będzie w czasie poruszania się pojazdów samochodowych po drogach lokalnych. Taka sytuacja 

występować będzie podczas dostarczania na teren gosp.  pasz, wywozu gnojowicy, dostawy i 

odbioru zwierząt. Zastosowane nowoczesne  technologie przy budowie i eksploatacji nowych 

obiektów znacznie poprawią i zmniejszą do minimum możliwość powstawania konfliktów. 

Tereny wokół przedsięwzięcia są to obszary rolnicze, nie ma w najbliższym sąsiedztwie 

zabudowy mieszkalnej. Inwestor nie odnotował do chwili obecnej sygnałów sprzeciwu 

mieszkańców miejscowości Przewóz i sąsiadujących wobec budowy chlewni, jednak  

funkcjonowanie w każdej społeczności niesie za sobą możliwość konfliktów. Budowa instalacji 

do chowu zwierząt jest w większości przypadków powodem mniejszych lub większych 

konfliktów pomiędzy inwestorem a mieszkańcami, niekoniecznie bytującymi w sąsiedztwie. 

Także i w tej sytuacji pomimo braku w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej mogą wystąpić 

protesty i konflikty ze strony okolicznej ludności.  

22. 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;  

Monitoring ilości ujmowanej wody 
 

Ilość pobieranej wody z wodociągu gminnego  w oparciu o wskazania przepływowego 

wodomierza.  

 

 Zakres monitoringu emisji 
 
Monitoring ścieków 
Ścieki bytowe nie będą  odprowadzane do środowiska, gromadzone będą w zbiorniku 

bezodpływowm i wywożone do oczyszczalni ścieków przez zakład komunalny. Rejestrowanie 

ilości przekazanych ścieków odbywać się będzie na podstawie rachunków wystawionych przez 

odbiorcę. Nie jest wymagane prowadzenie monitoringu w tej dziedzinie.  

 
Monitoring emisji do powietrza 
Źródła emisji zanieczyszczeń do powietrza stanowią wentylatory zainstalowane w dachu 

budynków  inwentarskich.  Ze względu na konstrukcję wyrzutni wentylacyjnych nie ma 
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możliwości zlokalizowania na nich stanowisk pomiarowych spełniających wymagania Polskiej 

Normy PN-Z-04030-7.  

Monitoring hałasu 
Do prowadzenia pomiarów i przedstawiania ich wyników obowiązują rozporządzenia: 

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie rodzajów wyników 

pomiarów prowadzonych w związku z eksploatacją instalacji lub urządzenia i innych danych 

oraz terminów i sposobów ich prezentacji (Dz. U. nr 215, poz. 1366), 

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

prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody (Dz. U. nr 206, 

poz. 1291) 

Okresowe pomiary hałasu w środowisku prowadzi się dla zakładu, na którego terenie 

eksploatowane są instalacje lub urządzenia emitujące hałas, dla którego zostało wydane 

pozwolenie zintegrowane. Dla analizowanego gospodarstwa nie będzie wymagane pozwolenie 

zintegrowane.  

Ewidencja wytwarzanych, poddanych odzyskowi i unieszkodliwianych odpadów 

Wytwórca odpadów będący rolnikiem gospodarującym na powierzchni powyżej 75 ha jest 

zobowiązany do  uzyskania wpisu do rejestru oraz prowadzenia ewidencji odpadów i 

sprawozdawczości w tym zakresie.   

Monitoring efektywności wykorzystania zasobów 
Monitorowanie produkcji, zużycia materiałów i półproduktów prowadzi się na podstawie 

dokumentacji magazynowej oraz dokumentów zakupu i sprzedaży.  

Monitoring jakości powietrza 
Nie proponuje się prowadzenia monitoringu jakości powietrza. 

Monitoring jakości wód powierzchniowych 
Brak wód powierzchniowych w otoczeniu. 

Monitoring jakości wód podziemnych 
Nie przewiduje się monitorowania jakości wód podziemnych 
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23. PROPONOWANE ZASADY GROMADZENIA I 

PRZEKAZYWANIA WYNIKÓW MONITORINGU 

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie rodzajów wyników 

pomiarów prowadzonych w związku z eksploatacją instalacji lub urządzenia i innych danych 

oraz terminów i sposobów ich prezentacji (Dz.U. nr 215, poz. 1366), określa wymagania w 

zakresie rodzajów wyników pomiarów prowadzonych w związku z eksploatacją instalacji, 

które prowadzący instalacje mają obowiązek przekazać właściwym organom ochrony 

środowiska, a także terminy i sposób prezentacji wyników tych pomiarów. 

Dla omawianej instalacji nie zachodzi obowiązek monitoringu emisji do powietrza, 

monitoringu wód powierzchniowych i podziemnych oraz hałasu.   

Zgodnie ze znowelizowanymi przepisami ustawy o odpadach dla rolnika prowadzącego 

gospodarstwo rolne o areale większym niż 75 ha jest  obowiązek prowadzenia ewidencji 

odpadów. 

24. WSKAZANIE TRUDNOŚCI WYNIKAJĄCYCH Z NIEDOSTATKÓW 

TECHNIKI LUB LUK WE WSPÓŁCZESNEJ WIEDZY, JAKIE 

NAPOTKANO, OPRACOWUJĄC RAPORT;  

W trakcie przygotowywania raportu w znacznej części oparto się na danych uzyskanych od 

inwestora  oraz podstawowymi  danymi parametrami  technicznymi i technologicznymi dla 

podobnych instalacji. Wykorzystano ponadto koncepcję zagospodarowania terenu inwestycji i 

koncepcję przedprojektową budynku inwentarskiego. Trudności jakie napotkano to brak 

danych pochodzących z bezpośrednich pomiarów w zakresie komponentów środowiska w  

rejonie planowanej inwestycji. Opracowując rozdział w zakresie budowy geologicznej i 

hydrogeologicznej terenu oparto się na dostępnych źródłach literaturowych (w szczególności 

danych ogólnodostępnych Państwowego Instytutu Geologicznego), ponieważ na terenie 

przeznaczonym pod inwestycję oraz w otoczeniu takich badań nie wykonywano.  

25. STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM INFORMACJI 

ZAWARTYCH W RAPORCIE, W ODNIESIENIU DO KAŻDEGO 

ELEMENTU RAPORTU;  

1.Informacje ogólne 

Przedmiotem opracowania jest raport o oddziaływaniu na środowisko dla inwestycji pod 

nazwą:  

„Budowa budynku inwentarskiego  przeznaczonego do chowu macior i odchowu prosiąt do 

warchlaków wraz z częścią socjalno-laboratoryjną, a także z niezbędną infrastrukturą 

towarzyszącą”.  

Inwestorem jest Rajmund Bulik, ul. Słoneczna 3, Przewóz 33, 47-253 Cisek. 

Przedsięwzięcie sytuowane będzie na nieruchomości, stanowiącej działki o numerze 

ewidencyjnym 30, 31 obręb Przewóz, gmina Cisek, powiat kędzierzyńsko- kozielski. 
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Emisja zanieczyszczeń do atmosfery 

Eksploatacja fermy powodować  będzie emisję zanieczyszczeń do powietrza z następujących 

źródeł. Są to:  

• Chlewnie jako źródła emisji substancji odoroczynnych,  

• procesy związane z pompowaniem gnojowicy, pojazdy poruszające się po  terenie 

fermy oraz teren zakładu jako źródło emisji wtórnej. 

Eksploatacja omawianej chlewni związana jest z wytwarzaniem gnojowicy i uwalnianiem 

z niej substancji odoroczynnych w tym amoniaku i siarkowodoru. Emisja amoniaku będzie 

miała najbardziej istotny wpływ na jakość powietrza w otoczeniu fermy. Źródłami emisji 

substancji zanieczyszczających wpływającymi na jakość powietrza w obszarze lokalizacji 

zakładu stanowi także ruch pojazdów, który będzie niewielki – okresowy wywóz: gnojowicy, 

ścieków, odpadów, padłych sztuk, zwierząt,  oraz dostarczanie paszy dla zwierząt i opału.  

Przeprowadzone obliczenia nie wykazały przekroczeń wartości odniesienia określonych 

rozporządzeniem  Ministra Środowiska. 

 

Emisja hałasu 

Eksploatacja fermy wiązać się będzie z emisją hałasu generowaną przez: 

• stacjonarne źródła dźwięku (budynki inwentarskie, agregat prądotwórczy, wentylatory 

dachowe) 

• ruchowe źródła dźwięku (samochody ciężarowe, dostawcze, osobowe).  

Dla stacjonarnych źródeł dźwięku przyjęto całodobową eksploatację, natomiast transport 

odbywał się będzie jedynie w porze dziennej. 

Eksploatacja planowanej inwestycji nie będzie powodować przekroczeń dopuszczalnych 

poziomów dźwięku określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 

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

2. Gospodarka odpadami 

W wyniku prowadzenia gospodarstwa będą powstawać odpady niebezpieczne oraz inne niż 

niebezpieczne. Odchody zwierzęce (gnojowica) mogą być wykorzystane jako nawóz naturalny. 

W myśl ustawy o odpadach odchody zwierzęce nie są traktowane jako odpad. Gnojowica w 

sezonie agrotechnicznym będzie wywożona na grunty do zastosowania jako nawóz. W okresie, 

kiedy nie można wykorzystywać nawozów naturalnych, jak również w przypadku nadmiaru w 

danym okresie gnojowica będzie przechowywana w szczelnym zbiorniku zewnętrznym oraz w 

zbiornikach pod rusztami chlewni. Możliwe jest także przekazywanie gnojowicy do 

biogazowni.  

Miejsca magazynowania odpadów będą odpowiednio zabezpieczone oraz oznakowane. Na 

terenie inwestycji będzie prowadzona selektywna zbiórka odpadów w celu minimalizacji ilości 

odpadów trafiających na składowisko. Odpady w miarę możliwości będą jak najszybciej 

przekazywane firmom posiadającym stosowne zezwolenia na ich odbiór. Padłe sztuki 

(produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego) przechowywane będą w specjalnym szczelnym 

pojemniku-kontenerze ustawionym na płycie betonowej.  

 

3. Gospodarka wodno-ściekowa 

Woda na potrzeby gospodarstwa pobierana będzie z wodociągu gminnego.  

Ścieki bytowe odprowadzane będą do zbiornika bezodpływowego i wywożone do oczyszczalni 

ścieków. Nie będą wytwarzane ścieki przemysłowe. Wody opadowe z dachów i terenu 

gospodarstwa odprowadzane będą powierzchniowo w grunt na teren należący do inwestora.  
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4. Przyroda, krajobraz, zmiany klimatu 

Teren lokalizacji przedsięwzięcia nie jest zlokalizowany na terenie chronionym – NATURA 

2000. Budowę obiektu zaplanowano na gruntach wykorzystywanych dotychczas na cele 

rolnicze (uprawa roślin).  

Grunty, które przeznaczono pod inwestycję nie posiadają istotnych walorów krajobrazowych, 

są to pola uprawne o niskiej i średniej przydatności rolniczej Teren lokalizacji przedsięwzięcia 

są to tereny rolnicze nie zabudowane o średniej  klasie bonitacyjnej (IVB),  

Wyznaczony pod inwestycję teren nie posiada istotnych walorów architektonicznych i 

estetycznych. Nie jest objęty ochroną konserwatorską. Teren ten nie obfituje w siedliska 

zwierząt lub roślin, które miałyby znaczenie z punktu widzenia przepisów o ochronie przyrody. 

Nie ma w okolicy obszarów wodno-błotnych. Inwestycja została tak zaprojektowana aby 

zminimalizować jej oddziaływanie na zmiany klimatu. Zastosowane zostaną energooszczędne 

urządzenia, energooszczędne oświetlenie, materiały budowlane odporne na ewentualne 

anomalie pogodowe (silne wiatry, opady, upały, nadmierne opady śniegu itp.). 

 

5. Pola elektromagnetyczne 

Obiekt nie będzie źródłem emisji pól elektromagnetycznych. 

6. Konflikty społeczne 

Ze względu na warunki lokalizacyjne, to jest położenia w miejscowości o charakterze 

rolniczym nie powinny wystąpić konflikty społeczne.  

W najbliższym sąsiedztwie znajduje nie znajduje się żadna zabudowa mieszkalna. Uciążliwości 

obiektu w zakresie emisji hałasu występować będzie w czasie poruszania się pojazdów 

samochodowych po drogach lokalnych. Taka sytuacja występować będzie podczas 

dostarczania na teren gosp.  pasz, wywozu gnojowicy, dostawy i odbioru zwierząt. Zastosowane 

nowoczesne  technologie przy budowie i eksploatacji nowych obiektów znacznie poprawią i 

zmniejszą do minimum możliwość powstawania konfliktów. Tereny wokół przedsięwzięcia są 

to obszary rolnicze, nie ma w najbliższym sąsiedztwie zabudowy mieszkalnej. Inwestor nie 

odnotował do chwili obecnej sygnałów sprzeciwu mieszkańców miejscowości Przewóz i 

sąsiadujących wobec budowy chlewni, jednak  funkcjonowanie w każdej społeczności niesie 

za sobą możliwość konfliktów. Budowa instalacji do chowu zwierząt jest w większości 

przypadków powodem mniejszych lub większych konfliktów pomiędzy inwestorem a 

mieszkańcami, niekoniecznie bytującymi w sąsiedztwie. Także i w tej sytuacji pomimo braku 

w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej mogą wystąpić protesty i konflikty ze strony 

okolicznej ludności.  

26. NAZWISKO OSOBY LUB OSÓB SPORZĄDZAJĄCYCH RAPORT 

Raport sporządził zespół pod kierunkiem inż. Marzena Kaźmierczak,  tel. kontaktowy: 

609557487, e-mail: marzena.kazmierczak@wp.pl, ekoinwest.konin@gmail.com 
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Spis załączników 

1. Kopia mapy ewidencyjnej 

2. Mapa zaznaczonym przewidywanym terenem, na którym będzie realizowane 

przedsięwzięcie, obszarem oddziaływania przedsięwzięcia  oraz obszarem znajdującym 

się w odległości 100 m od granic terenu przedsięwzięcia.  

3. Wypis z rejestru gruntów 

4. Modelowanie emisji zanieczyszczeń do powietrza 

5. Analiza akustyczna 

6. Pismo Wójta  gminy Cisek – informacja o terenach chronionych akustycznie 

7. Pismo GIOŚ RWMŚ w Poznaniu 

8. Plan zagospodarowania terenu – koncepcja 

9. Podstawowe rzuty i przekroje projektowanego budynku – koncepcja przedprojektowa 

10. Oświadczenie autora raportu 

 

 

 


