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CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA

1. OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA.
Charakterystyka przedsięwzięcia i warunki użytkowania terenu w fazie budowy i eksploatacji.
 Stan istniejący - przed realizacją przedsięwzięcia.
Obiekty inwentarskie wchodzące w skład gospodarstwa rolno – hodowlanego prowadzonego
przez inwestora zlokalizowane są na działkach nr ewid. 574, 985/3 i 989/10 w miejscowości Krępa,
gmina Domaniewice. Obecnie w obszarze ww. działek znajdują się następujące budynki i obiekty
towarzyszące:

1. Budynek mieszkalny o powierzchni zabudowy ok. 157 m2;
2. Budynek gospodarczy o powierzchni zabudowy 930 m 2;
3. Obora nr 1 wraz z zapleczem socjalno – technicznym o powierzchni zabudowy ok. 1660,2m 2;
4. Budynek hali udojowej o powierzchni zabudowy ok. 223 m 2;
5. Obora nr 2 (cielętnik) o powierzchni zabudowy ok. 212 m 2;
6. Obora nr 3 wraz z częścią gospodarczą o powierzchni zabudowy ok. 543 m 2, w tym obora nr 3
– 380,64 m2, część gospodarcza – 162,36 m2;

7. Budynek gospodarczy o powierzchni zabudowy 701,6m 2;
8. Silos poziomy, przejazdowy na kiszonkę o powierzchni zabudowy ok. 2640m 2 .
9. Nadpoziomowy zbiornik na gnojowicę o pojemności 450 m 3;
Na terenie gospodarstwa wykonane są niezbędne przyłącza wodociągowe i energetyczne oraz
podziemne zbiorniki bezodpływowe na ścieki (bytowe i technologiczne). Źródłem zaopatrzenia w
wodę jest wodociąg gminny.
Mieszanki paszowe (z zakupu) magazynowane są w pięciu zewnętrznych silosach
nadpoziomowych. W północnym szczycie obory nr 1 zlokalizowane są trzy silosy paszowe (jeden o
pojemności ok. 17,5 Mg oraz dwa o pojemności po ok. 3,1 Mg), w północnym szczycie obory nr 3
zlokalizowany jest jeden silos paszowym o pojemności ok. 3,1 Mg, natomiast przy wschodniej ścianie
budynku gospodarczego znajduje się jeden silos o pojemności ok. 22 Mg.
Powierzchnia utwardzona w obszarze gospodarstwa wynosi ok. 7000 m 2.
Obecnie w obszarze gospodarstwa prowadzona jest hodowla bydła mlecznego w trzech
obiektach inwentarskich:

 Obora nr 1 jest to obiekt jednokondygnacyjny, przejazdowy, wykonany w technologii tradycyjnej,
murowanej, z dwuspadowym dachem. W południowo-wschodniej części budynku znajduje się
dwukondygnacyjne zaplecze socjalno – techniczne, ogrzewane za pomocą kotła o mocy ok. 20 kW,
opalanego węglem kamiennym (ekogroszkiem). Ścieki bytowe z zaplecza socjalno-sanitarnego
odprowadzane są do szczelnego zbiornika bezodpływowego o pojemności ok. 3m 3, który
zlokalizowany jest w południowym szczycie obory. Przez całą długość budynku przebiega korytarz
paszowy, po bokach którego znajdują się kojce dla zwierząt. W oborze nr 1 utrzymywane jest bydło
– maksymalnie 120 DJP. Gnojowica gromadzona jest w żelbetowych zbiornikach znajdujących się
pod podłogą budynku o łącznej pojemności ok. 1052 m 3. Obora nr 1 wentylowana jest
grawitacyjnie. Nawiew powietrza odbywa się głównie otworami zlokalizowanymi pomiędzy ścianą
osłonową a poszyciem dachu, zaś wywiew kanałem wyciągowym wzdłuż kalenicy dachu
stanowiącym jednocześnie doświetlenie obory (świetlik). W oborze zainstalowane są 3 mieszacze
powietrza, które w okresie wysokich temperatur zewnętrznych zapewniają ruch świeżego
powietrza wokół zwierząt oraz stabilizują mikroklimat wewnątrz obiektu. Obora nr 1 nie jest
ogrzewana. Budynek wyposażony jest w instalację wodociągową i elektryczną.
W północnym szczycie budynku zlokalizowane są 3 nadpoziomowe zbiorniki na mieszanki
paszowe (z zakupu) o pojemności ok.: 17,5 Mg, 3,1 Mg i 3,1 Mg.
Do południowej części wschodniej ściany obory nr 1 dobudowany jest budynek hali udojowej.
W budynku znajduje się dojarnia karuzelowa DeLaval na 22 stanowiska umieszczone na ruchomej
platformie z komputerowym zarządzaniem stada oraz zbiornik schładzający do mleka o
pojemności ok. 8 m3.
 Obora nr 2 jest to obiekt jednokondygnacyjny, z poddaszem użytkowym, wykonany w technologii
tradycyjnej, murowanej, z dwuspadowym dachem. W budynku utrzymywane są cielęta na ściółce
głębokiej. Maksymalna obsada w budynku wynosi 70 stanowisk dla cieląt do pół roku (10,5 DJP).
Obora nr 2 wentylowana jest grawitacyjnie. Nawiew powietrza odbywa się głównie otworami
zlokalizowanymi pomiędzy ścianą osłonową a poszyciem dachu, zaś wywiew za pośrednictwem
dwóch wywietrzaków dachowych, zadaszonych. Budynek nie jest ogrzewany. Budynek wyposażony
jest w instalację wodociągową i elektryczną.
 Obora nr 3 jest to obiekt jednokondygnacyjny, wykonany w technologii tradycyjnej, murowanej z
dwuspadowym dachem. W osi budynku znajduje się korytarz paszowym, po bokach którego
rozmieszczono kojce dla zwierząt. W oborze nr 3 utrzymywane są jałówki w systemie
bezuwięziowym, bezściółkowym (na rusztach z matami legowiskowymi). Maksymalna obsada w
budynku wynosi 45 stanowisk dla jałówek od pół roku do jednego roku (13,5 DJP) oraz 45
stanowisk dla jałówek powyżej jednego roku (36 DJP). Gnojowica gromadzona jest w żelbetowych

zbiornikach pod podłogą budynku o łącznej pojemności ok. 400 m3. Obora nr 3 wentylowana jest
grawitacyjnie. Nawiew powietrza odbywa się głównie otworami zlokalizowanymi pomiędzy ścianą
osłonową a poszyciem dachu, zaś wywiew kanałem wyciągowym wzdłuż kalenicy dachu
stanowiącym jednocześnie doświetlenie obory (świetlik). Obora nr 3 nie jest ogrzewana. Budynek
wyposażony jest w instalację wodociągową i elektryczną. W południowej części budynku znajduję
się część gospodarcza.
W północnym szczycie budynku zlokalizowany jest nadpoziomowy zbiornik na mieszanki
paszowe (z zakupu) o pojemności ok. 3,1 Mg.
Nadmiar gnojowicy ze zbiorników żelbetowych znajdujących się pod oborą nr 1
przepompowywany jest do nadpoziomowego zbiornika żelbetowego o średnicy 12m, wysokości 2,0 m
npt. i pojemności 450 m3.
Kiszonki na potrzeby gospodarstwa wytwarzane są w silosie dwukomorowym o pojemności
ok. 6600 m3.
Zaplecze socjalno - sanitarne dla pracowników zlokalizowane jest w południowo-wschodniej
części obory nr 1. Ścieki bytowe z zaplecza odprowadzane są do szczelnego zbiornika
bezodpływowego o pojemności ok. 3m3.
Ścieki bytowe z budynku mieszkalnego zlokalizowanego w obszarze gospodarstwa
odprowadzane są do dwóch szczelnych zbiorników bezodpływowych o łącznej pojemności ok. 2m 3.
Obecnie maksymalna obsada w budynkach inwentarskich wynosi:
 obora nr 1 - 120 DJP (w tym: krowy mleczne i jałówki cielne - 103 stanowiska, jałówki powyżej
jednego roku - 14 stanowisk, jałówki od pół roku do jednego roku - 16 stanowisk oraz cielęta do
pół roku - 6 stanowisk),
 obora nr 2 - 10,5 DJP (cielęta do pół roku - 70 stanowisk),
 obora nr 3 - 49,5 DJP (jałówki od pół do jednego roku - 45 stanowisk oraz jałówki powyżej
jednego roku - 45 stanowisk),
co daje łącznie obsadę maksymalną równą 180 dużych jednostek przeliczeniowych (DJP).

Projektowana część obory nr 1 zostanie zlokalizowana w obszarze działki nr 574 i 989/10.
Obecnie teren planowanego przedsięwzięcia stanowią tereny utwardzone (drogi dojazdowe oraz
teren przeznaczony do postoju sprzętu rolniczego), nadpoziomowy zbiornik na gnojowicę o
pojemności 450 m3, a także pas zieleni zlokalizowany wzdłuż wschodniej ściany obory nr 1 oraz pas

zieleni wokół nadpoziomowego zbiornika na płynne odchody zwierzęce. Pas zieleni wzdłuż
wschodniej ściany obory nr 1 tworzy 37 osobników żywotnika zachodniego (Thuja occidentalis)
występujące w formie mikrofanerofitów o wysokości do 1,5m, w dwu na przemian nasadzonych
odmianach: kulistej i rozłożystej. Pas zieleni wokół zbiornika tworzy także 37 mikrofanerofitów
gatunku żywotnik zachodni odmiany kolumnowej o wysokości 2,0 – 2,5m. Projektowane
nadpoziomowe zbiorniki na gnojowicę, dwie wiaty oraz silos na kiszonkę zostaną zlokalizowane w
części działki nr 989/10. Jest to teren gruntów ornych, obecnie wykorzystywanych pod uprawę
kukurydzy.

 Projektowane przedsięwzięcie.
W związku z realizacją przedsięwzięcia planowana jest:


rozbudowa obory nr 1 w kierunku wschodnim, polegająca na dobudowie nowej części, która
zostanie zlokalizowana na działce nr 989/10 i 574;



zwiększenie obsady w istniejącej (zachodniej) części obory nr 1 ze 120 DJP do 190 DJP. W
zachodniej części obory nr 1 planowane jest utrzymywanie maksymalnie 190 sztuk krów
mlecznych;



budowa dwóch zewnętrznych nadpoziomowych zbiorników na gnojowicę o pojemności ok.
3700m3 każdy, na działce nr 989/10;



budowa trzech silosów na paszę o pojemności ok. 60 Mg każdy, na działce nr 989/10;



budowa wiaty na słomę na dz. nr 989/10;



budowa wiaty na siano na dz. nr 989/10;



budowa poziomego, przejazdowego silosu na kiszonkę na dz. nr 989/10;



likwidacja istniejącego nadpoziomowego zbiornika na gnojowicę o pojemności ok. 450m 3.
Projektowana rozbudowa obory nr 1 będzie polegała na dobudowie nowej części od strony

wschodniej, co związane będzie z wyburzeniem części wschodniej ściany istniejącego budynku.
Projektowana wschodnia część obory nr 1 będzie to budynek jednokondygnacyjny o wymiarach
zewnętrznych ok. 43m x 72m i wysokości (do kalenicy) – ok. 12,5m. Ściany zewnętrzne budynku oraz
pokrycie dachu zaprojektowano z płyt warstwowych z rdzeniem poliuretanowym lub styropianowym.
W budynku przewiduje się wydzielenie strefy hodowlanej dla krów mlecznych (o powierzchni
zabudowy ok. 34m x 72m = 2448 m 2) oraz łącznika (o powierzchni zabudowy ok. 9m x 72m = 648 m 2),
w którym zostaną wydzielone: porodówki, izolatki oraz korytarz. W części hodowlanej utrzymywane
będą krowy mleczne w ilości maksymalnie 300 sztuk (300 DJP) w systemie bezuwięziowym
(wolnostanowiskowym), bezściółkowym (maty legowiskowe i korytarze gnojowe z mechanicznym

usuwaniem gnojowicy). W osi części hodowlanej będzie znajdował się korytarz paszowy, po bokach
którego rozmieszczone będą kojce dla zwierząt. We wschodnim i zachodnim krańcu części hodowlanej
będą znajdowały się korytarze gnojowe, z których gnojowica usuwana będzie mechanicznie za
pomocą zgarniaczy. Zaprojektowano po dwa zgarniacze pracujące w każdym korytarzu gnojowym oraz
jeden zgarniacz poprzeczny. Gnojowica będzie następnie przepompowywana do projektowanych
nadpoziomowych zbiorników na płynne odchody zwierzęce. W łączniku

będą znajdowały się

porodówki dla krów (maksymalnie 10 stanowisk) oraz izolatki (maksymalnie 10 stanowisk). Zwierzęta
utrzymywane będą na ściółce. W projektowanej wschodniej części obory nr 1 zaprojektowano system
wentylacji grawitacyjnej ścienno – kalenicowej. We wschodniej ścianie budynku wykonany zostanie
otwór ścienny z regulacją za pomocą kurtyny, który będzie stanowił nawiew powietrza, natomiast
wywiew powietrza będzie się odbywał kanałem wyciągowym wzdłuż kalenicy dachu stanowiącym
jednocześnie doświetlenie obory (świetlik). Projektowana część obory nr 1 zostanie podłączona do
przyłącza sieci wodociągowej i przyłącza elektroenergetycznego. Budynek nie będzie ogrzewany.
W istniejącej części obory nr 1 planowane jest zwiększenie obsady ze 120 DJP do 190 DJP.
Utrzymywane tam będą wyłącznie krowy mleczne w ilości maksymalnie 190 sztuk w systemie
bezuwięziowym (wolnostanowiskowym), bezściółkowym.
Po zakończeniu rozbudowy maksymalna obsada w oborze nr 1 będzie wynosiła 510 DJP, w tym:
 część zachodnia (istniejąca) – 190 krów, tj. 190 DJP (190 x 1), utrzymywanych w systemie
wolnostanowiskowym, bezściółkowym (rusztowym z matami legowiskowymi);
 część wschodnia (projektowana) – 300 krów, tj. 300 DJP (300 x 1), utrzymywanych w systemie
wolnostanowiskowym, bezściółkowym (maty legowiskowe i kanały gnojowe z mechanicznym
usuwaniem gnojowicy) oraz 20 krów, tj. 20 DJP (20 x 1) utrzymywanych na ściółce głębokiej (w
izolatkach i porodówkach).
W północnym szczycie projektowanej (wschodniej) części obory nr 1 zlokalizowane zostaną trzy
silosy paszowe o pojemności ok. 60 Mg każdy.
Gnojowica będzie magazynowa w dwóch projektowanych nadpoziomowych zbiornikach o
pojemności ok. 3700 m3 każdy. Będą to zbiorniki żelbetowe prefabrykowane o średnicy ok. 28,6m i
wysokości ok. 6m. Zbiorniki będą posiadały przykrycia w postaci plandek z poliestru lub poliestru
powlekanego PVC lub z innego materiału zapewniającego szczelność zbiorników. Przykrycie każdego
ze zbiorników będzie posiadało otwór wentylacyjny o średnicy ok. 0,5m oraz zamykany otwór
wejściowy o wymiarach ok. 0,8 x 1,2m.

W związku z realizacją przedsięwzięcia planowana jest również budowa:


wiaty na słomę o wymiarach zewnętrznych ok. 20m x 42m i wysokości ok. 11m;



wiaty na siano o wymiarach zewnętrznych ok. 20m x 48m i wysokości ok. 10m;



silosu poziomego, przejazdowego na kiszonkę o powierzchni zabudowy ok. 2520m 2.

Nie przewiduje się wprowadzenia zmian w funkcjonowaniu istniejących obiektów na terenie
zespołu inwentarskiego, z wyjątkiem zwiększenia obsady w istniejącej części obory nr 1 oraz likwidacji
istniejącego zbiornika na gnojowicę o pojemności ok. 450 m3. W związku z realizacją przedsięwzięcia
powierzchnia terenów utwardzonych w obszarze gospodarstwa zmniejszy się do ok. 4000 m2.
Do zrealizowania przedsięwzięcia konieczne będzie usunięcie pasa zieleni zlokalizowanego
wzdłuż wschodniej ściany obory nr 1 (składającego się z 37 osobników żywotnika zachodniego (Thuja
occidentalis) występujących w formie mikrofanerofitów o wysokości do 1,5m, w dwu na przemian
nasadzonych odmianach: kulistej i rozłożystej) oraz wokół zbiornika na gnojowicę (składającego się z
37 mikrofanerofitów gatunku żywotnik zachodni odmiany kolumnowej o wysokości 2,0 – 2,5m).

Po zakończeniu procesu inwestycyjnego produkcja zwierzęca prowadzona będzie w trzech
budynkach inwentarskich o następującej obsadzie maksymalnej:


obora nr 1 – 510 krów, tj. 510 DJP (510 x 1), w tym: część zachodnia (istniejąca) – 190 krów (190
DJP), część wschodnia (projektowana) – 320 krów (320 DJP),



obora nr 2 (istniejąca) – 70 cieląt do pół roku, tj. 10,5 DJP (70 x 0,15),



obora nr 3 (istniejąca) – 45 jałówek od pół roku do jednego roku oraz 45 jałówek powyżej jednego
roku, tj. 49,5 DJP (45 x 0,3 + 45 x 0,8),

co daje łącznie obsadę maksymalną równą 570 dużych jednostek przeliczeniowych (DJP).

