Domaniewice 06.06.2012r.
Wójt Gminy Domaniewice

GKP 6220.2.2012

DECYZJA
Na podstawie art. 71 ust.2 pkt. 2, art. 72 ust.1 pkt. 1 art. 73 ust.1, art. 75 ust.1 pkt. 4, art.82 oraz art.85
ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227
z późn. zmianami), a także § 3 ust. 1 pkt. 90 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w
sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz
szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o
oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2004 r., Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.), w związku z art. 104 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z
późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Pauliny i Łukasza małż. Kostrzewa, zam. Strzebieszew 6, 99-434
Domaniewice i po przeprowadzeniu postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko
określam
środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie kurnika z
zapleczem socjalnym i infrastruktura towarzyszącą na działce nr 468 w miejscowości Strzebieszew,
gmina Domaniewice
1. Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia:

Projektowany

kurnik

będzie

budynkiem

jednokondygnacyjnym,

typu

halowego,

wykonanym w technologii tradycyjnej, o wymiarach zewnętrznych 120,0m x 21,0m i
wysokości w kalenicy dachu ok. 4,5m. W zachodnim szczycie budynku zostanie
dobudowana część socjalna o wymiarach zewnętrznych 8m x 10m z wiatą o wymiarach 8m
x 11m. Ściany budynku wykonane zostaną z cegły i będą ocieplone styropianem, natomiast
dach zaprojektowano jako dwuspadowy, na więźbie metalowej, z pokryciem płytą
warstwową.
W projektowanym budynku inwentarskim Inwestor przewiduje prowadzenie chowu
podłogowego brojlerów kurzych na ściółce w ilości 38 000 szt. kurcząt w jednym cyklu
produkcyjnym. W skali roku planowanych jest ok. 5 cykli produkcyjnych

Kurnik ogrzewany będzie za pomocą 4 nagrzewnic o mocy 120 kW każda, w których spalany
będzie propan. Gaz magazynowany będzie w dwóch naziemnych zbiornikach o pojemności 6,4
m3 każdy.
System wentylacji mechanicznej budynku składać się będzie z 10 wentylatorów kanałowych
Multifan o średnicy 0,82 m i wydajności ok. 16 150 m3/h każdy (z wyrzutniami dachowymi,
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niezadaszonymi), oraz 10 wentylatorów ściennych Multifan 130 o wydajności ok. 39 270
m3/h każdy. Powietrze do wentylacji czerpane będzie przez czerpnie ścienne.
Do wschodniego szczytu kurnika dobudowana zostanie komora wentylacyjna tj. specjalna
konstrukcja, bez przekrycia dachowego, której funkcją będzie umożliwienie wypływu
zużytego powietrza wentylacyjnego z brojlerni, usuwanego za pomocą ściennych
wentylatorów szczytowych, w kierunku pionowym do atmosfery, co zapewni lepsze
(korzystniejsze dla środowiska) warunki emisji zanieczyszczeń do powietrza. Komora o
wymiarach zewnętrznych 21m x 6m i wysokości 4,5m zostanie wykonana w konstrukcji
lekkiej (z płyt warstwowych na stelażu metalowym). Wschodnia ściana komory zostanie
wyposażona we wrota, umożliwiające dostęp do wrót zlokalizowanych we wschodnim
szczycie budynku.
W obszarze gospodarstwa wykonane zostaną utwardzone nawierzchnie w szczytach kurnika
o łącznej powierzchni ok. 400 m2. Teren zostanie ogrodzony.
Dojazd do obiektu będzie odbywał się projektowaną drogą w obrębie działki nr 222, która
będzie prowadziła do drogi biegnącej przez wieś Strzebieszew (drogi powiatowej nr 5124E).

2. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia, ze szczególnym
uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i
zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich:
2.1. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji eksploatacji przedsięwzięcia:

2.1.1 Plac budowy, zaplecze oraz drogi techniczne należy zorganizować w sposób zapewniający
oszczędne korzystanie z terenu oraz minimalne jego przekształcenie,
2.1.2 Podczas prowadzenia prac budowlanych należy przewidzieć miejsca do parkowania
maszyn budowlanych, na terenie utwardzonym i zabezpieczonym przed ewentualnym wpływem
substancji ropopochodnych na środowisko gruntowo-wodne,
2.1.3.Tankowanie maszyn oraz wszelkie naprawy sprzętu winny być prowadzone poza terenem
placu budowy,
2.1.4

Pracownikom budowlanym należy zapewnić zaplecze socjalne,

2.1.5

W celu ograniczenia uciążliwości hałasowej prace budowlane w sąsiedztwie terenów
objętych ochroną akustyczną należy prowadzić wyłącznie w porze dziennej (w godz. 6 00 2200),

2.1.6

Zastosować materiały izolacyjne chroniące przed utratą ciepła oraz materiały
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charakteryzujące się wysoką izolacyjnością akustyczną,
2.1.7

Odpady wytworzone w trakcie budowy oraz eksploatacji należy gromadzić selektywnie w
zależności od rodzaju odpadów w wydzielonych i przystosowanych miejscach, w warunkach
odpowiednio zabezpieczających przed przedostaniem się do środowiska substancji
szkodliwych, w warunkach odpowiednio zabezpieczających przed dostępem osób
postronnych i zwierząt, w oznakowanych pojemnikach i kontenerach, w szczególności
odpady niebezpieczne należy magazynować w atestowanych pojemnikach, a następnie
przekazywać firmom posiadającym stosowne zezwolenie na zbieranie odpadów, odzysk czy
unieszkodliwienie,
2.1.8. Masy ziemne pochodzące z etapu realizacji winny być w całości wykorzystane na
terenie przedsięwzięcia do kształtowania powierzchni wokół obiektu,
2.1.9. Sposób postępowania z wytworzonymi odpadami nie może negatywnie wpływać na
dalsze procesy związane z odzyskiem czy unieszkodliwieniem odpadów poza terenem
zainwestowania,
2.1.10. Na etapie realizacji i eksploatacji inwestycji stosować sprzęt i urządzenia w dobrym
stanie technicznym zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia
2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń używanych na zewnątrz
pomieszczeń w zakresie emisji hałas dla środowiska (Dz. U. Nr 263, poz. 2202),
gwarantując dotrzymanie wartości dopuszczalnych poziomów hałasu na terenach
podlegających ochronie akustycznej,
2.1.11 Powierzchnia części inwentarzowej planowanego obiektu inwentarskiego spełniać
winna wymóg zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia
15 lutego 2010 r. w sprawie wymagań i sposobu postępowania przy utrzymywaniu
gatunków zwierząt gospodarskich, dla których normy zostały określone w przepisach
Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 56, poz. 344 ze zm.),
2.1.12 Z odpadami pochodzenia zwierzęcego należy postępować zgodnie z rozporządzeniem
Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 z dnia 21 października 2009 r.
określającym przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia
zwierzęcego,

nieprzeznaczonych

do

spożycia

przez

ludzi,

i

uchylającym

rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 (rozporządzenie o produktach ubocznych
pochodzenia zwierzęcego) (Dz. U. UE L 09.300.1 ze zm.), .
2.1.13 W czasie rozładunku paszy z paszowozu do silosów na wylot rury odpowietrzającej należy
nakładać worek z tkaniny pełniący rolę filtra odpylającego,
2.1.14 Należy zapewnić zwierzętom właściwe warunki środowiskowe poprzez
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zainstalowanie automatycznych systemów sterowania mikroklimatem oraz opieki
weterynaryjnej,
2.1.15. Prowadzenie monitoringu użycia wody, energii, ilości paszy, odpadów,
2.1.16 Stosowanie żywienia fazowego z zastosowaniem mieszanek paszowych dostosowanych do
gatunku, wieku, masy ciała i stanu fizjologicznego zwierząt,
2.1.17 Prowadzenie regularnych kalibracji instalacji wody pitnej,
2.1.18 Ścieki bytowe oraz pochodzące z mycia kurnika należy odprowadzać do oddzielnych
szczelnych, podziemnych, zbiorników bezodpływowych, a następnie przekazywać
podmiotom uprawnionym do ich odbioru i przekazywania do oczyszczalni ścieków,
2.1.19 Mycie kurnika należy prowadzić za pomocą myjek wysokociśnieniowych,
2.1.20 Po każdym myciu kurnika należy przeprowadzić jego dezynfekcję z zastosowaniem
środków bezpiecznych dla zwierząt oraz o wysokiej skuteczności działania,
2.1.21 Woda na potrzeby funkcjonowania kurnika winna być dostarczana z gminnej sieci
wodociągowej,
2.1.22 Obornik po zakończeniu każdego cyklu produkcyjnego winien być czasowo przechowywany
w pomieszczeniu inwentarskim ze szczelną podłogą, następnie bezpośrednio ładowany na
podstawione środki transportu i niezwłocznie w całości przekazywany odbiorcy
zajmującego się produkcją podłoża do upraw pieczarek,
2.1.23 Zastosować w kurniku oświetlenie w postaci żarówek energooszczędnych,
2.1.24 Padłe zwierzęta winny być niezwłocznie pakowane po śmierci w szczelne worki i czasowo
przechowywane w szczelnej chłodni. Chłodnię należy ustawić w wydzielonym miejscu na
terenie przedsięwzięcia. Odbiór odpadów winien się odbywać z częstotliwością dopasowaną
do natężenia upadków drobiu, przez jednostkę posiadającą weterynaryjny numer
identyfikacyjny i zezwolenie na odbiór i transport tego typu odpadów,
2.1.25 Wody opadowe i roztopowe należy odprowadzać na tereny nieutwardzone Inwestora,
2.1.26 Przed każdorazowym wprowadzaniem kurcząt, kurnik winien każdorazowo odpowiednio
przygotowany poprzez rozłożenie ściółki słomianej na podłodze kurnika,
2.1.27 Ruch samochodów ciężkich po terenie inwestycji winien odbywać się w godzinach 6.00 22.00,

2.2

Warunki wynikające z konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów
naturalnych i zabytków:
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W bezpośrednim sąsiedztwie projektowanej fermy znajdują się tereny rolne, głównie
orne. Na południe i południowy wschód od przedsięwzięcia przebiega linia kolejowa nr
15. Brak jest jakichkolwiek innych dóbr materialnych.

.
2.3
Warunki wynikające z konieczności ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich:
2.3.1
Zachowanie odległości projektowanego obiektu od granicy terenu działki, budynków mieszkalnych i
innych obiektów wg lokalizacji wskazanej w raporcie oddziaływania na środowisko.
2.3.2 Zastosowanie rozwiązań zapewniających spełnienie warunku ochrony osób trzecich przed
uciążliwościami w zakresie hałasu, wibracji, zakłóceń elektrycznych i promieniowania oraz
zapewnienie ochrony powietrza, wody i gleby przed zanieczyszczeniem, wg obowiązujących
przepisów prawa.
3.

3.3

Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w projekcie budowlanym:
3.1 Rozwiązania projektowe planowanego przedsięwzięcia winny spełniać wymagania Rozporządzenia
Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 7 października 1997 roku w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle rolnicze i ich usytuowanie (Dz. U.
Nr 132, poz. 877)
3.2 Rozwiązania techniczne i technologiczne planowanego przedsięwzięcia winny spełniać wymagania
Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 września 2003 roku w sprawie
minimalnych warunków utrzymania poszczególnych gatunków zwierząt gospodarskich (Dz. U.
Nr 167, poz. 1629 ze zm.) określone dla chowu drobiu rzeźnego .
Projekt budowlany przedsięwzięcia winien uwzględniać następujące wymagania dotyczące ochrony
środowiska :
3.3.1 Stosownie do uzgodnień Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi –
postanowienie z dnia 17 maja 2012 r. znak: WOOŚ.4242.78.2012.K.A. należy :
-Zaprojektować i wykonać budynek inwentarski przeznaczony do chowu brojlerów
kurzych o
obsadzie 152 DJP
-chów brojlerów kurzych winien być prowadzony w systemie podłogowym
ściółkowym
- Kurnik winien być ogrzewany za pomocą 4 nagrzewnic o mocy 120 kW kazda , w
których spalany
będzie propan,
-Gaz winien być magazynowany w dwóch naziemnych zbiornikach o pojemności 6,4 m³ każdy,
- system wentylacji mechanicznej budynku winien się składać z 10 wentylatorów kanałowych o średnicy
0,82 m każdy ,z wyrzutniami dachowymi , niezadaszonymi oraz 10 wentylatorów szczytowych ściennych
zainstalowanych we wschodnim szczycie obiektu o średnicy 1,27 m każdy,
-Zaprojektować i wykonać komorę wentylacyjną o wymiarach 21 m x6 m i wysokości 4,5 m składająca się
z trzech ścian , bez przykrycia dachowego ,która będzie umożliwiała wypływ zużytego powietrza
wentylacyjnego z brojlerni , usuwanego za pomocą ściennych wentylatorów szczytowych w kurniku
pionowym do atmosfery. Komora winna zostać dobudowana do wschodniego szczytu kurnika,
- budynek inwentarski należy wyposażyć w 4 linie żywieniowe składające się z paszociągów spiralnych i
karmideł , które przystosowane będą do podwieszania w okresie wymiany ściółki i dezynfekcji,
-Projektowany kurnik należy wyposażyć w 5 linii pojenia z poidłami smoczkowymi/kropelkowymi/
-pasza dla kurcząt winna być magazynowana w dwóch zewnętrznych silosach o pojemności 25 m³ każdy
.Zbiorniki te winny posiadać konstrukcję stalowa oraz zostać posadowione na stalowej konstrukcji
wsporczej,
-Ścieki technologiczne z mycia wnętrza brojlerni winny być odprowadzane poprzez wpusty podłogowe do
dwóch zewnętrznych , podziemnych, szczelnych zbiorników bezodpływowych o pojemności ok.6m³ każdy
-podłoga brojlerni winna zostać odpowiednio wyprofilowana i mieć odpowiednie spadki zapewniające
właściwy odpływ ścieków do wpustów. Podłoga winna posiadać powierzchnię twardą ,równą , stabilną
,gładką i nie śliską,
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-Ścieki bytowe z zaplecza socjalnego winny być odprowadzone do zewnętrznego szczelnego zbiornika
bezodpływowego o pojemności ok. 4 m³
-poziom mocy akustycznej poszczególnych źródeł hałasu winien być następujący: wentylatory kanałoweW1-W10 umieszczone na wysokości 5,5 m w dachu kurnika – nie więcej niż 84,2 dB, wentylatory ścienne
szczytowe – W 11-W16 umieszczone na wysokości 1,2 m we wschodnim szczycie kurnika – nie więcej niż
87,2 dB ,wentylatory ścienne szczytowe W17-W 20 umieszczone na wysokości 2,8 m we wschodnim
szczycie kurnika – nie więcej niż 87,2 dB,
- izolacyjność akustyczna ścian budynku inwentarskiego winna być nie mniejsza niż 46 dB , a dachu – 25
dB,
-budynek inwentarski należy wy6posażyć w system alarmowy sygnalizujący awarie systemu
wentylacyjnego oraz w system wentylacji awaryjnej,
3.4 Zapewnienie wykonania konstrukcji projektowanego obiektu budowlanego z uwzględnieniem
wymogów wynikających z przepisów dotyczących ochrony przeciwpożarowej.
3.5 Zachowanie pozostałych, nie wymienionych wyżej, parametrów technicznych i rozwiązań
technologicznych planowanego przedsięwzięcia oraz związanych z tym wymogów dla ochrony
środowiska, określonych w Raporcie Oddziaływania na Środowisko opracowanym dla
przedmiotowego przedsięwzięcia przez firmę BIURO GEODEZJI I SOZOLOGII Andrzej
Załuski Aleje Sienkiewicza 44, 99-400 Łowicz
4

Wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych, w odniesieniu do przedsięwzięć
zaliczanych do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii:
Realizacja i eksploatacja planowanego przedsięwzięcia nie wiąże się z ryzykiem wystąpienia poważnej
awarii przemysłowej w zakresie uwzględnionym w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9
kwietnia 2002 r. w sprawie rodzajów i ilości substancji niebezpiecznych, których znajdowanie się w
zakładzie decyduje o zaliczeniu go do zakładu o zwiększonym ryzyku albo zakładu o dużym ryzyku
wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. z 2002 r., Nr 58, poz. 535 z późn. zm.).

5

Wymogi w zakresie ograniczania transgranicznego oddziaływania na środowisko w odniesieniu do
przedsięwzięć, dla których przeprowadzono postępowanie dotyczące transgranicznego oddziaływania na
środowisko:
Planowane przedsięwzięcie nie wymaga przeprowadzenia postępowania, o którym mowa w art. 58
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj.: Dz. U. z 2008 r., Nr 25, poz. 150).

6

Stwierdzenie konieczności utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania:
Planowana inwestycja nie należy do przedsięwzięć wymienionych w art. 135 ust. 1 ustawy z dnia 27
kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t. j.: Dz. U. z 2008 r., Nr 25, poz. 150) wymagających
utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania.

UZASADNIENIE
W dniu 13 lutego 2012 r. Państwo Paulina i Łukasz Kostrzewa zam. Strzebieszew 6 , 99 – 434
Domaniewice , złożyli wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację
przedsięwzięcia polegającego na budowie kurnika z zapleczem socjalnym wraz z infrastruktura towarzyszącą
na działce nr 468 w miejscowości Strzebieszew , gmina Domaniewice. Do wniosku o wydanie decyzji
załączono kartę informacyjna przedsięwzięcia .
Zgodnie z art. 46 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj.: Dz. U. z
2008 r., Nr 25, poz. 150) realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia, jako przedsięwzięcia, które jest
zaliczane do mogących znacząco oddziaływać na środowisko (zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 43 Rozporządzenia
Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco
oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem
przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2004 r., Nr 257, poz. 2573
z późn. zm.) jest dopuszczalna wyłącznie po uzyskaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody
na realizację przedsięwzięcia.
W przypadku przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, zgodnie z art. 46a ust.
7 pkt 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj.: Dz. U. z 2008 r., Nr 25, poz. 150),
organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, jest wójt.
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Lokalizacja planowanego przedsięwzięcia znajduje się na obszarze dla którego gmina nie sporządziła
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i wymagane jest uzyskanie od Wójta Gminy decyzji o
ustaleniu warunków i zagospodarowania terenu.
W dniu 14 lutego 2012 r. zamieszczono na stronie gminy obwieszczenie o wszczęciu postępowania
oraz wystąpiono do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi oraz Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Łowiczu o wydanie opinii w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny
oddziaływania na środowisko.
Postanowieniem Nr WOOŚ.4240.125.2012.K.A z dnia 20 lutego 2012 r. RDOŚ w Łodzi oraz PPIS w
Łowiczu opinia Nr PSSE ZNS 481/9/2012 z dnia 05.03.2012 wydali opinie o konieczności przeprowadzenia
oceny oddziaływania na środowisko i ustalił zakres wykonania raportu.
Wójt Gminy Domaniewice postanowieniem nr GKP 6220.2.2012 z dnia 07.03.2012 postanowił
stwierdzić obowiązek sporządzenia raportu i ustali zakres raportu.
W dniu 29 marca 2012 inwestor przełożył raport o oddziaływaniu na środowisko przez firmę
BIURO GEODEZJI I SOZOLOGII Andrzej Załuski Aleje Sienkiewicza 44, 99-400 Łowicz
Zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (tj.: Dz. U. z 2008
r., Nr 25, poz. 150) w trakcie postępowania zapewniono udział społeczeństwa w sprawie.
Wniosek wraz z raportem został udostępniony w sposób zwyczajowo przyjęty, na tablicy ogłoszeń
tutejszego urzędu oraz na stronach Biuletynu Informacji Publicznej, do publicznego wglądu na okres 21 dni, z
możliwością składania uwag i wniosków przez społeczeństwo. W okresie tym nie złożono żadnych uwag i
wniosków, ani żadnych zapytań w sprawie realizacji przedmiotowej inwestycji.
Wójt Gminy Domaniewice pismem z dnia 29 marca 2012 r roku wystąpił do RDOŚ w Łodzi oraz
PPIS w Łowiczu o uzgodnienie środowiskowych uwarunkowań .
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska wezwał Inwestora do uzupełnienia informacji zawartych
w raporcie o oddziaływaniu na środowisko dot. gospodarki odpadami.
Inwestor w dniu 8 maja 2012 r. przedłożył uzupełnienie nr 1 do raportu.
Postanowieniem nr WOOŚ.42.42 78.2012.K.A. z dnia 17 maja 2012 r. Generalny Dyrektor Ochrony
Środowiska uzgodnił środowiskowe uwarunkowania na realizacje przedsięwzięcia polegającego na budowie
kurnika zapleczem socjalnym oraz infrastruktura towarzyszącą w m. Strzebieszew na działce nr 468

W ramach realizacji przedsięwzięcia planowana jest budowa budynku inwentarskiego
przeznaczonego dla chowu drobiu rzeźnego (brojlerów kurzych) wraz z zapleczem socjalnym
oraz infrastrukturą towarzyszącą na dz. nr 468 w miejscowości Strzebieszew, gmina
Domaniewice, powiat łowicki, województwo łódzkie.
Projektowany kurnik będzie budynkiem jednokondygnacyjnym, typu halowego,
wykonanym w technologii tradycyjnej, o wymiarach zewnętrznych 120,0 m x 21,0 m i
wysokości w kalenicy dachu ok. 4,5 m. W zachodnim szczycie budynku zostanie dobudowana
część socjalna o wymiarach zewnętrznych 8 m x 10m z wiatą o wymiarach 8 m x 11 m. Ściany
budynku wykonane zostaną z cegły i będą ocieplone styropianem, natomiast dach
zaprojektowano jako
dwuspadowy, na więźbie metalowej, z pokryciem płytą warstwową. W obszarze gospodarstwa
wykonane zostaną utwardzone nawierzchnie w szczytach kurnika o łącznej powierzchni ok.
400 m2• Teren zostanie ogrodzony. Dojazd do obiektu będzie odbywał się projektowaną drogą
w obrębie działki nr 222, która będzie prowadziła do drogi biegnącej przez wieś Strzebieszew
(drogi powiatowej nr 5124E).

-7-

W projektowanym budynku inwentarskim Inwestor przewiduje prowadzenie chowu
podłogowego brojlerów kurzych na ściółce w ilości 38 000 szt. kurcząt w jednym cyklu
produkcyjnym. W skali roku planowanych jest ok. 5 cykli produkcyjnych; jeden cykl trwa ok.
45 dni (przewiduje się wagę końcową brojlerów kurzych równą 2,2 kg), a przerwy
technologiczne między cyklami (przeznaczone na mycie i dezynfekcję brojlerni) - ok. 2-3
tygodnie. W ok. 5 tygodniu chowu prowadzony będzie ubiór stada, w ilości ok. 5 000 sztuk.
Maksymalne zagęszczenie brojlerów wyniesie poniżej 33 kg/m2 powierzchni użytkowej.
Do czynności obsługowych w chowie brojlerów należą:
·

zadawanie paszy - pasza magazynowana będzie w dwóch zewnętrznych silosach
nadpoziomowych o pojemności 25 rrr' każdy, zlokalizowanych w rejonie południowozachodniego naroża kurnika. Roczne zapotrzebowanie paszy wyniesie ok. 920 Mg. Kurnik
wyposażony zostanie w 4 wzdłużne linie karmienia składające się z paszo ciągów
spiralnych i karmideł, które przystosowane będą do podwieszana w okresie wymiany
ściółki i dezynfekcji. Zastosowane linie zadawania paszy eliminują możliwość
zanieczyszczenia paszy kałem oraz roznoszenia tą drogą chorób.

·

pojenie drobiu - odbywać się będzie z poideł automatycznych. Źródłem zaopatrzenia w
wodę będzie wodociąg gminny. Zastosowane zostaną poidła typu kropelkowego
(smoczkowe) zapewniające swobodny i nieograniczony dostęp ptaków do wody, a
jednocześnie zapobiegające marnotrawstwu i zanieczyszczaniu wody. Będą one
zainstalowane

w

pięciu

liniach

zasilających

poidła

w

wodę.

Przewidywane

zapotrzebowanie na wodę wyniesie 2300 m3/rok.
·

wymiana zużytej ściółki - wymiana zużytej ściółki (obornika kurzego) będzie wykonywana
mechanicznie, po zakończeniu każdego cyklu produkcyjnego. Roczne zapotrzebowanie na
słomę wyniesie ok. 95 Mg. Obornik nie będzie magazynowany na zewnątrz obiektu
inwentarskiego - po zakończeniu każdego cyklu produkcyjnego będzie niezwłocznie i w
całości przekazywany zewnętrznej firmie wytwarzającej podłoża do uprawy pieczarek, na
podstawie zawartej umowy.

·

dezynfekcja i przygotowanie obiektu do zasiedlenia przez nowe obsady - po ręcznym
doczyszczeniu podłogi i dolnych partii ścian brojlerni następować będzie ich mycie myjką
wysokociśnieniową zużywającą minimalną ilość wody i generującą niewielką ilość
ścieków przemysłowych. Właściwa dezynfekcja odbywać się będzie przez tzw.
zamgławianie
·wykonywane przez urządzenie wytwarzające parę wodną o temperaturze 140°C. Po
zakończeniu dezynfekcji budynek inwentarski zamykany będzie na 10 godzin, a następnie
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wietrzony. Zasiedlenie kurnika następować będzie nie wcześniej jak po 10 dniach od
zakończenia dezynfekcji. Przed wprowadzeniem obsady rozścielana będzie ściółka słomiana
poprzez rozwinięcie bel słomianych, wzburzenie słomy i ułożenie warstwy 5 - 15 cm ściółki
na podłodze kurnika.
·Oddziaływanie na powietrze atmosferyczne
·W celu określenia wpływu jaki będzie wywierać funkcjonowanie przedmiotowej fermy
na stan czystości powietrza, wykonano obliczenia rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń według
metodyki modelowania poziomów substancji w powietrzu przedstawionej w rozporządzeniu
Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych
substancji w powietrzu. Obliczenia wykonano dla amoniaku i pyłu zawieszonego (powstających
podczas chowu brojlerów kurzych metodą ściółkową) oraz dwutlenku azotu i tlenku węgla
(powstających podczas spalania propanu w nagrzewnicach gazowych). Zanieczyszczenia z
projektowanego kurnika będą wprowadzane do powietrza w sposób zorganizowany systemami
wentylacji mechanicznej budynku.
·Przeprowadzone

obliczenia

teoretyczne

rozprzestrzeniania

się

zanieczyszczeń

pozwoliły stwierdzić, iż funkcjonowanie przedmiotowego kurnika nie spowoduje przekraczania
standardów czystości powietrza poza terenem inwestycji.
Oddziaływanie na klimat akustyczny
Na terenie przedsięwzięcia oraz w Jego najbliższym sąsiedztwie me obowiązują zapisy
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Domaniewice. Najbliższe tereny
chronione akustycznie (wyznaczone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego,
w skrócie mpzp, gminy pod zabudowę mieszkaniową) to:
·

tereny mieszkaniowe wsi Strzebieszew - wyznaczone w mpzp pod zabudowę zagrodową z
mieszkaniowo-usługową zlokalizowane w odległości odpowiednio 465 m i 525 m na północ
od północnej granicy przedsięwzięcia;

·

teren wyznaczony w mpzp pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z usługami,
zlokalizowany w odległości ok. 380 m na północny-wschód od północno-wschodniego
naroża działki 468;

·

tereny w obszarze miejscowości Domaniewice - Szerokie Pole, wyznaczone w mpzp pod
zabudowę jednorodzinną z usługami oraz zabudowę zagrodową i zagrodową z
mieszkaniowo-usługową zlokalizowane w odległości odpowiednio ok. 350 m i 430 m na
wschód z odchyleniem północnym od wschodniej granicy przedsięwzięcia;
·

tereny mieszkaniowe wsi Strzebieszew - Kapkaz oraz Stroniewice - wyznaczone w mpzp pod
zabudowę zagrodową z mieszkaniowo-usługową, zlokalizowane w odległości ponad 775 m na
południe od fermy;
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·

tereny mieszkaniowe wsi Strzebieszew Krótki - wyznaczone w mpzp pod zabudowę zagrodową
z mieszkaniowo-usługową zlokalizowane w odległości 320 - 395 m na zachód z odchyleniem
południowym od zachodniej granicy działki oraz ok. 840 m od projektowanego kurnika.
W celu określenia wpływu ocenianego przedsięwzięcia na klimat akustyczny otoczenia

przeprowadzono obliczenia emisji hałasu do środowiska wywołanego działalnością projektowanej
fermy. Na podstawie przeprowadzonych obliczeń stwierdzono, iż prognozowane oddziaływanie
przedmiotowej fermy na klimat akustyczny, a w szczególności oddziaływanie skutkujące
przekroczeniami dopuszczalnego poziomu hałasu, zamknie się w obszarze projektowanej
inwestycji lub w jej bezpośrednim sąsiedztwie (terenach nie podlegających ochronie akustycznej).
Hałas, którego źródłem będzie funkcjonowanie przedsięwzięcia, me spowoduje przekraczania
dopuszczalnych poziomów hałasu w obszarze najbliższych terenów chronionych akustycznie.
Oddziaływanie na powierzchnię ziemi, glebę i walory krajobrazowe
Oddziaływanie inwestycji na powierzchnię ziemi ma charakter dwutorowy: jest związane z
jednej strony z koniecznością dewastacji wierzchniej warstwy gleby w obrysie projektowanego
budynku oraz obiektów towarzyszących, a z drugiej strony z wytwarzaniem w trakcie eksploatacji
projektowanego kurnika nawozu naturalnego, tj. obornika kurzego.
Zniszczenie wierzchniej próchnicznej warstwy gleby wystąpi na obszarze maksymalnie ok.
3214 m2 na glebach klasy IV a, IV b oraz V, czyli gleb średniej i niskiej jakości.
W wyniku prowadzonej działalności polegającej na chowie drobiu rzeźnego w systemie
ściółkowym, powstawać będą substancje stałe mające wyłącznie cechy nawozu organicznego obornik kurzy. Jego czasowe przechowywanie w trakcie chowu odbywać się będzie wewnątrz
kurnika, na utwardzonej, szczelnej posadzce budynku inwentarskiego, a po zakończeniu cyklu
produkcyjnego obornik będzie ładowany bezpośrednio z kurnika na środki transportu kołowego i
całkowicie usuwany poza granice przedsięwzięcia. Cała ilość pomiotu będzie odsprzedawana i
transportowana do odbiorcy zewnętrznego jako surowiec wtórny do produkcji podkładów pod
uprawę pieczarek. Obornik kurzy nie będzie składowany trwale lub okresowo na powierzchni
ziemi.
Oddziaływanie na wody powierzchniowe i podziemne.
Najbliższym

w

stosunku

do

projektowanego

kurnika

naturalnym

ciekiem

powierzchniowym jest ciek bez nazwy, będący lewobrzeżnym dopływem Kalinówki,
przepływający w odległości ok.

525 m na północny-wschód od projektowanego budynku. W granicach analizowanego obszaru
nie stwierdzono obecności zbiorników wodnych ani cieków wodnych o charakterze naturalnym.
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Ścieki bytowe powstające w obrębie zaplecza socjalnego odprowadzane będą do
szczelnego zbiornika bezodpływowego o pojemności ok. 4 nr', a następnie wywożone będą
taborem asenizacyjnym na oczyszczalnię ścieków. Ścieki przemysłowe z mycia kurnika będą
odprowadzane wpustami punktowymi wykonanymi w podłodze budynku do dwóch
zewnętrznych, podziemnych szczelnych zbiorników bezodpływowych o pojemności ok. 6,0 m3
każdy, z których będą odpompowywane i wywożone specjalistycznym taborem asenizacyjnym
do

oczyszczalni

ścieków.

Wody

opadowe

odprowadzane

będą

wyłącznie

z

niezanieczyszczonych połaci dachowych obiektu inwentarskiego i zaplecza socjalnego z wiatą
oraz utwardzonych placów manewrowych zanieczyszczonych wyłącznie glebą i słomą, a
następnie trafią bezpośrednio do gruntu.
Najbardziej niebezpieczne jest zagrożenie zanieczyszczeniem środowiska wodnogruntowego i pierwszego poziomu wodonośnego zanieczyszczeniami, które mogą przeniknąć
poprzez dno kurnika. Może to mieć miejsce jedynie w przypadkach awaryjnych, których
prawdopodobieństwo wystąpienia jest niewielkie.
Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków "Pradolina Warszawsko-Berlińska" PLB100001, którego
najbliższa granica przebiega w odległości ok. 5,65 km na północny-wschód od granic
przedsięwzięcia;
·

Obszar Mający Znaczenie dla Wspólnoty "Pradolina Bzury - Neru" PLH 100006, którego
najbliższa granica przebiega w odległości ok. 5,65 km na północny-wschód od granic
przedsięwzięcia;

Ze względu na tak odległą lokalizację oraz rodzaj przedsięwzięcia wyklucza SIę możliwość
oddziaływania przedmiotowej fermy na w/w obszary chronione.
Oddziaływanie na pozostałe obszary podlegające ochronie przyrodniczej.
Projektowany obiekt inwentarski zlokalizowany będzie poza pozostałymi obszarami
chronionymi. Najbliżej zlokalizowane obszary podlegające ochronie to:
·

Obszar Chronionego Krajobrazu Pradoliny Warszawsko-Berlińskiej, którego najbliższa
granica przebiega w odległości ok. 2,85 km na północ z odchyleniem zachodnim od terenu
przedsięwzięcia;

·

Obszar Chronionego Krajobrazu Mrogi i Mrożycy, którego naj bliższa granica przebiega w

odległości ok. 6,6 km na południe z odchyleniem zachodnim;
·Oddziaływanie na obszary NATURA 2000.
·Najbliżej zlokalizowane, w stosunku do granic przedsięwzięcia, obszary NATURA
2000 to:
·

Rezerwat przyrody "Zabrzeźnia", oddalony o ok. 5,5 km na południowy zachód od granic
przedsięwzięcia.
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Ze względu na tak odległą lokalizację oraz rodzaj przedsięwzięcia wyklucza sięę możliwość
oddziaływania przedmiotowego kurnika na w/w obszary chronione.
Oddziaływanie na zdrowie i warunki życia ludzi.
Całościowe oddziaływanie na zdrowie i życie ludzi, to nakładające się na siebie skutki
pogorszenia poszczególnych komponentów środowiska, a w tym w szczególności:
·

jakości powietrza atmosferycznego,

·

jakości klimatu akustycznego,

·

stopień zanieczyszczenia wód pobieranych do spożycia,

·

stopień zanieczyszczenia gleb.
Jednak zarówno ten, jak i Inne elementy oddziaływania mogące wpływać na zdrowie i

warunki życia ludzi, w przypadku projektowanej fermy ograniczone są do terenu
przedsięwzięcia lub do jego najbliższego sąsiedztwa, nie wykraczając przy tym poza ramy
dopuszczalne przez przepisy prawne - nie wpłyną więc negatywnie na mieszkańców
najbliższych obiektów zabudowy mieszkaniowej.
Podstawowymi i niezbędnymi warunkami zapobiegania minimalizacji szkodliwego
oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko są:
·

utrzymanie

właściwego

mikroklimatu

wewnątrz

obiektu

inwentarskiego

przy

nieprzekraczaniu dopuszczalnego przy chowie ściółkowym zagęszczenia brojlerów, z
zastosowaniem preparatów ograniczających wydzielanie gazów ze ściółki,
·

prawidłowa gospodarka obornikiem kurzym - szybkie usuwanie bez zewnętrznego
magazynowania na miejscu i prawidłowe zagospodarowywanie pomiotu, najlepiej przez
wtórne wykorzystanie,

·

sprawny, wydajny i nie hałaśliwy system wentylacji kurnika.
·Informacje dostępne w raporcie o oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko są

wystarczająco szczegółowe, aby w pełni ocenić oddziaływanie planowanego przedsięwzięcia na
środowisko. Mając powyższe na uwadze nie wskazano potrzeby przeprowadzenia ponownej oceny
oddziaływania na środowisko.

Po przeanalizowaniu złożonego wniosku, treści raportu wraz z załączonymi uzupełnieniami oraz
uzgodnieniami , stwierdzono, że proponowane rozwiązania techniczne i zabezpieczenia ekologiczne
planowanej inwestycji zostały przyjęte
właściwie, a zatem postanowiono jak w sentencji.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w
Skierniewicach za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
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Ponadto informuję, że decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o
wydanie decyzji, o której mowa w art. 46 ust. 4b ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony
środowiska (tj.: Dz. U. z 2006 r., Nr 129, poz. 902 z późn. zm.).
Wniosek ten powinien być złożony nie później niż przed upływem dwóch lat od dnia, w którym decyzja o
środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.
Ww. termin może ulec wydłużeniu o dwa lata, jeżeli realizacja planowanego przedsięwzięcia mogącego
znacząco oddziaływać na środowisko przebiega etapowo oraz nie zmieniły się warunki określone w decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach.

Załącznik:
1. Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia zgodnie z art. 56 ust. 3.
Otrzymują:
Paulina i Łukasz Kostrzewa
Strzebieszew 6
99- 434 Domaniewice
2. Sołtys wsi Strzebieszew
3. a/a.
1.

Decyzja została opublikowana
1. Tablica ogłoszeń UG
2. Biuletyn informacji publicznej Gminy Domaniewice:
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Załącznik nr 1
do decyzji nr GKP 6220.2.2012
z dnia 06.06.2012 r.

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘZWIĘCIA

1. Rodzaj, skala i usytuowanie przedsięwzięcia.
Rodzaj przedsięwzięcia:

Planowana jest budowa budynku inwentarskiego przeznaczonego dla chowu drobiu
rzeźnego (brojlerów kurzych) wraz z zapleczem socjalnym oraz infrastrukturą towarzyszącą na
dz. nr 468 w miejscowości Strzebieszew, gmina Domaniewice, powiat łowicki, województwo
łódzkie. Projektowany kurnik zostanie zlokalizowany w północno-wschodniej części działki.
Zakres rzeczowy przedsięwzięcia:

1.1.

Projektowany kurnik będzie budynkiem jednokondygnacyjnym, typu halowego,
wykonanym w technologii tradycyjnej, o wymiarach zewnętrznych 120,0m x 21,0m i wysokości
w kalenicy dachu ok. 4,5m. W zachodnim szczycie budynku zostanie dobudowana część
socjalna o wymiarach zewnętrznych 8m x 10m z wiatą o wymiarach 8m x 11m. Ściany budynku
wykonane zostaną z cegły i będą ocieplone styropianem, natomiast dach zaprojektowano jako
dwuspadowy, na więźbie metalowej, z pokryciem płytą warstwową.
Kurnik ogrzewany będzie za pomocą 4 nagrzewnic o mocy 120 kW każda, w których
spalany będzie propan. Gaz magazynowany będzie w dwóch naziemnych zbiornikach o
pojemności 6,4 m3 każdy.
System wentylacji mechanicznej budynku składać się będzie z 10 wentylatorów
kanałowych Multifan o średnicy 0,82 m i wydajności ok. 16 150 m3/h każdy (z wyrzutniami
dachowymi, niezadaszonymi), oraz 10 wentylatorów ściennych Multifan 130 o wydajności ok.
39 270 m3/h każdy. Powietrze do wentylacji czerpane będzie przez czerpnie ścienne.
Do

wschodniego szczytu kurnika dobudowana zostanie komora wentylacyjna tj.

specjalna konstrukcja, bez przekrycia dachowego, której funkcją będzie umożliwienie wypływu
zużytego powietrza wentylacyjnego z brojlerni, usuwanego za pomocą ściennych wentylatorów
szczytowych, w kierunku pionowym do atmosfery, co zapewni lepsze (korzystniejsze dla
środowiska) warunki emisji zanieczyszczeń do powietrza. Komora o wymiarach zewnętrznych
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21m x 6m i wysokości 4,5m zostanie wykonana w konstrukcji lekkiej (z płyt warstwowych na
stelażu metalowym). Wschodnia ściana komory zostanie wyposażona we wrota, umożliwiające
dostęp do wrót zlokalizowanych we wschodnim szczycie budynku.
W brojlerni zapewnione będzie sztuczne oświetlenie oraz regulowane automatycznie
warunki środowiskowe. Regulacja mikroklimatu wewnątrz obiektu będzie prowadzona za
pomocą automatyki sterującej pracą nagrzewnic i wentylatorów.
Kurnik wyposażony będzie w cztery linie żywienia z karmidłami oraz pięć linii pojenia
kropelkowego. Źródłem zaopatrzenia w wodę będzie wodociąg gminny.
Pasza

dla

kurcząt

magazynowana

będzie

w

dwóch

zewnętrznych

silosach

nadpoziomowych o pojemności 25 m3 każdy, zlokalizowanych w rejonie południowozachodniego naroża kurnika. Będą to zbiorniki nadpoziomowe o konstrukcji stalowej,
posadowione na powierzchni terenu na stalowej konstrukcji wsporczej.
Ścieki technologiczne z mycia wnętrza brojlerni powstające okresowo po zakończeniu
każdego cyklu produkcyjnego odprowadzane będą poprzez wpusty podłogowe do dwóch
zewnętrznych, podziemnych zbiorników bezodpływowych o pojemności ok. 6,0m3 każdy.
Ścieki bytowe z zaplecza socjalnego odprowadzane będą do zewnętrznego zbiornika
bezodpływowego o pojemności ok. 4,0m3.
W obszarze gospodarstwa wykonane zostaną utwardzone nawierzchnie w szczytach
kurnika o łącznej powierzchni ok. 400 m2. Teren zostanie ogrodzony.
Dojazd do obiektu będzie odbywał się projektowaną drogą w obrębie działki nr 222,
która będzie prowadziła do drogi biegnącej przez wieś Strzebieszew (drogi powiatowej nr
5124E).

Rodzaj technologii

W projektowanym budynku inwentarskim Inwestor przewiduje prowadzenie chowu
podłogowego brojlerów kurzych na ściółce w ilości 38 000 szt. kurcząt w jednym cyklu
produkcyjnym. W skali roku planowanych jest ok. 5 cykli produkcyjnych; jeden cykl trwa ok.
45 dni (przewiduje się wagę końcową brojlerów kurzych równą 2,2 kg), a przerwy
technologiczne między cyklami (przeznaczone na mycie i dezynfekcję brojlerni) - ok. 2-3
tygodnie. W ok. 5 tygodniu chowu prowadzony będzie ubiór stada, w ilości ok. 5 000 sztuk.
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Powierzchnia hodowlana w budynku będzie wynosiła ok. 2380 m2 (119m x 20m), zatem
maksymalne zagęszczenie brojlerów w kurniku wyniesie:
 przed ubiórką:
upadki zwierząt – średnio 4%
maksymalna obsada kurnika przed ubiórką: 38 000 – (38 000 . 4%) = 36 480 szt.
waga kurcząt w czasie ubiórki – 1,8 kg
O = 36 480 szt. . 1,8 kg / 2380 m2 = 27,6 kg/m2
 na końcu cyklu produkcyjnego:
maksymalna obsada kurnika: 36 480 – 5 000 = 31 480 szt.
waga kurcząt – 2,2 kg
O = 31 480 szt. . 2,2 kg / 2380 m2 = 29,1 kg/m2
Maksymalne zagęszczenie brojlerów wyniesie 29,1 kg/m2 powierzchni użytkowej, a
więc nie przekroczy dopuszczalnej wielkości zagęszczenia określonej w obowiązujących
przepisach prawnych.
Do czynności obsługowych w chowie brojlerów należą: zadawanie pasz i pojenie drobiu,
usuwanie ściółki oraz dezynfekcja pomieszczeń inwentarskich przed wprowadzeniem kolejnej
partii zwierząt.
 Proces zadawania paszy przebiegał będzie w czterech etapach:
Etap 1: dostawa paszy,
Etap 2: magazynowanie paszy,
Etap 3: transport paszy z silosów do budynku produkcyjnego,
Etap 4: rozprowadzanie paszy wewnątrz budynku.
Dostawa pasz odbywa się w postaci transportu luzem poprzez wielokomorowe
paszowozy, wyposażone w urządzenia do pneumatycznego rozładunku paszy.
Zapotrzebowanie na paszę wynosi od 1,8kg do 2,4kg na kg przyrostu. Zatem
szacunkowe łączne roczne zużycie paszy treściwej wyniesie:
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38 000 szt./cykl x 2,2 kg/szt. x 2,2 kg/kg x 5 cykli ≈ 920 Mg/rok
Zgromadzenie odpowiedniej ilości paszy na cały cykl chowu nie jest możliwe (może
dochodzić do psucia się paszy), stąd prawidłowe żywienie wymaga sukcesywnych dostaw i
ciągłego magazynowania paszy w silosach zasilających linie paszowe. Stosuje się tu pasze
wytwarzane w mieszalniach pasz, odpowiednio dobrane do wieku karmionego drobiu i
gwarantujące odpowiednie przyrosty. Pasza dla kurcząt magazynowana będzie w dwóch
zewnętrznych silosach nadpoziomowych o pojemności 25 m3 każdy, zlokalizowanych w rejonie
południowo-zachodniego naroża kurnika.
Budynek inwentarski wyposażony zostanie w 4 wzdłużne linie karmienia składające się
z paszociągów spiralnych i karmideł, które przystosowane będą do podwieszana w okresie
wymiany ściółki i dezynfekcji. Zastosowane linie zadawania paszy eliminują możliwość
zanieczyszczenia paszy kałem oraz roznoszenia tą drogą chorób.

 Pojenie drobiu odbywać się będzie z poideł automatycznych. Projektowany kurnik zostanie
wyposażony w 5 linii pojenia z poidłami smoczkowymi (kropelkowymi). Źródłem zasilania w
wodę będzie wodociąg gminny. Zużycie wody w chowie brojlerów uzależnione będzie od
temperatury otoczenia, ilości i rodzaju spożywanej paszy oraz długości dnia regulowanego
przez tzw. program świetlny. Zastosowane zostaną poidła typu kropelkowego (smoczkowe)
zapewniające swobodny i nieograniczony dostęp ptaków do wody, a jednocześnie zapobiegające
marnotrawstwu i zanieczyszczaniu wody. Będą one zainstalowane w pięciu liniach zasilających
poidła w wodę, podwieszanych do stropu, które – podobnie jak linie paszowe – będą podłączone
do elektryzatora zapobiegającego wykorzystywaniu ich przez ptaki jako grzędy.
Podstawę dla określenia ilości wody niezbędnej do pojenia stanowi rozporządzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia przeciętnych norm
zużycia wody [1.5.11.], które określa średnie ilości zużytej wody przez poszczególne gatunki
zwierząt hodowlanych. Możliwe jest wystąpienie różnic między ilością zużytej wody podaną w
tabeli a rzeczywistym zużyciem w trakcie chowu brojlerów. Różnice te będą uzależnione m.in.
od użytego sytemu instalacji wodnej, warunków środowiskowych panujących w budynku oraz
od rodzaju zastosowanych poideł mechanicznych.

2. Przewidywana ilość zapotrzebowania na wodę, energię oraz sposób odprowadzania
ścieków i unieszkodliwiania odpadów:
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Normowe zużycie wody obliczone na podstawie w/w wskaźników winno wynosić przy
maksymalnej obsadzie w budynku ok. 19 m3/dobę, ok. 570 m3/miesiąc oraz ok. 4 275 m3/rok.
Jest to zużycie zdecydowanie zawyżone. Przyjmując za Świerczewską [1.6.24.], iż na 1 gram
paszy ptak (niezależnie od gatunku) zużywa 2 – 3 mililitry wody, a średnio 2,5 ml/g paszy,
należy szacować, iż zużycie wody wyniesie rocznie ok. 2300 m3. Przy uwzględnieniu 225 dni
chowu w roku, zużycie średniodobowe kształtować się będzie na poziomie 10,22 m3/dobę,
natomiast średniomiesięczne na poziomie 306,7 m3/miesiąc. Średnie zużycie wody na jednostkę
hodowlaną wynosić będzie ok. 0,27 dm3/dobę/jednostkę, co odpowiada rzeczywistemu zużyciu
notowanemu przez prowadzących brojlernie.
Ścieki bytowe.
Ścieki bytowe będą powstawały w obrębie zaplecza socjalnego przy budynku inwentarskim.
Ilość tych ścieków można oszacować w oparciu o ilość wody pobieranej do celów sanitarnych i
gospodarczych, przyjmując założenie (wg IMHOFFA – 1996), iż 95% ilości pobieranej wody
stanowią ścieki. Podstawę teoretycznego wyliczenia potrzeb wodnych może stanowić
rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia
przeciętnych norm zużycia wody [1.5.11.]. Według tego rozporządzenia jednostkowa norma
zużycia wody na 1 pracownika (j.o.) przy pracach, w których wymagane jest stosowanie
natrysków wynosi 60 dm3/d x j.o. Współczynnik nierównomierności dobowej Nd wynosi Nd =
1,1. Zakładając obsługę obiektu inwentarskiego przez 2 osoby, zapotrzebowanie na wodę do
celów bytowych kształtować się będzie na poziomie określonym w poniższej tabeli:
Tabela nr 7: Średnie zużycie wody do celów bytowych.
Cele zużycia – obiekty

Ilość
jednostek
odniesienia

[dm /dxj.o.]

[j.o.]

Współczynnik
nierównomierności
dobowej
Nd

60

2

1,1

Norma
zużycia
3

Qśr.d.

Qmax.d.

[m3/d]

[m3/d]

0,12

0,132

GA OBIEKTU

TARSKIEGO

Stąd ilość ścieków bytowych z zaplecza socjalno-sanitarnego przedsięwzięcia wyniesie:
w dobie średniej :
w dobie maksymalnej :

Qb.d
Qb.d

śr

0,12 m 3 d 0,95

max

0,114 m 3 d

0,132 m 3 d 0,95

0,1254 m 3 d

Ścieki te będą odprowadzane do podziemnego, szczelnego zbiornika bezodpływowego o
pojemności ok. 4,0m3, a po przetrzymaniu będą odpompowywane i wywożone specjalistycznym
taborem asenizacyjnym do oczyszczalni ścieków.
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Ścieki przemysłowe.
Nie przewiduje się powstawania ścieków przemysłowych w trakcie chowu
brojlerów, rozumianych jako ścieki powstające bezpośrednio w procesie produkcyjnym.
Jest to związane ze specyfiką procesu wydalania u ptaków, nie posiadających pęcherza
moczowego. Końcowym produktem procesu wydalania jest u nich biała masa, zawierająca
głównie wykrystalizowany kwas moczowy i jego sole oraz kał. Wszelka zużyta przez zwierzęta
woda będzie wobec tego wiązana przez ściółkę.
Jedynym źródłem powstawania niewielkich ilości ścieków przemysłowych będzie mycie
posadzki i ścian kurnika za pomocą myjek wysokociśnieniowych po zakończeniu każdego cyklu
produkcyjnego. Generalnie ilość wody użytej do czyszczenia zależy od stosowanych technik
oraz ciśnienia wody w wysokociśnieniowej myjce. Średnie jednostkowe zużycie wody do
czyszczenia budynków inwentarskich wynoszące 0,002 m3/m2/czyszczenie, przyjęto na podstawie
danych zawartych w Dokumencie Referencyjnym o Najlepszych Dostępnych Technikach dla
Intensywnego Chowu Drobiu i Świń. Ilość ścieków z mycia budynku wyniesie zatem:
Qm = 0,002 m3/m2/czyszczenie x 3214 m2 mytej powierzchni = 6,4 m3/czyszczenie
Zakładając 5 procesów mycia brojlerni w ciągu roku, łączna ilość generowanych
ścieków przemysłowych wyniesie ok. 32 m3/rok. Ścieki te będą odprowadzane wpustami
punktowymi wykonanymi w podłodze kurnika do dwóch zewnętrznych, podziemnych
szczelnych zbiorników bezodpływowych o pojemności ok. 6,0m3 każdy, z których będą
odpompowywane i wywożone specjalistycznym taborem asenizacyjnym do oczyszczalni
ścieków. Podłoga brojlerni zostanie odpowiednio wyprofilowana i będzie mieć odpowiednie
spadki zapewniające właściwy odpływ ścieków do wpustów.

Zanieczyszczenia gazowe atmosfery.
Źródła zanieczyszczenia powietrza, które występować będą na terenie obiektu
inwentarskiego w fazie jego eksploatacji, związane będą z chowem brojlerów, procesem
spalania gazu w celach grzewczych oraz operacjami magazynowania paszy dla brojlerów.
Chów brojlerów jest źródłem emisji do atmosfery substancji gazowych, które powodują
pojawienie się uciążliwości zapachowej. W pomieszczeniach gospodarskich i w powietrzu
w otoczeniu ferm występują liczne odoranty będące typowymi produktami biodegradacji
biomasy: siarkowodór, amoniak, tiole, sulfidy i aminy alifatyczne, heterocykliczne związki
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organiczne zawierające siarkę i azot, alkohole alifatyczne i fenole, ketony, aldehydy, kwasy
alifatyczne, estry. Stwierdzono również występowanie węglowodorów aromatycznych
(toluenu i ksylenu). Ponadto z utrzymaniem ptaków na ściółce związana jest emisja kurzu
(pyłu).
Spalanie gazu związane jest z emisją tlenków azotu oraz - w mniejszym stopniu - z emisją
tlenku węgla.
Magazynowanie paszy związane z jej pneumatycznym transportem z paszowozu do silosów
będzie źródłem emisji pyłu zawieszonego.
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