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1

WPROWADZENIE

1.1

Przedmiot raportu i formalna podstawa jego sporządzenia

Przedmiotem niniejszego raportu jest oszacowanie oddziaływań na środowisko planowanego przedsięwzięcia polegającego na:
 Przebudowie i rozbudowie fermy drobiu zlokalizowanej na terenie miejscowości
Racławice Śląskie, w gminie Głogówek.
Ogólną lokalizację przedsięwzięcia przedstawiono na załącznikach graficznych nr
1.1-1 oraz 1.1-2. Z kolei zagospodarowanie terenu inwestycji oraz gruntów otaczających
przedstawiono na dokumentacji fotograficznej: patrz: ANEKS 3, fot. 1 - 14.
Przedsięwzięcie jest wymienione w §2 ust.1 pkt 51 (chów lub hodowla zwierząt
w liczbie nie mniejszej niż 210 dużych jednostek przeliczeniowych inwentarza (DJP)) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (tekst jedn. Dz. U. z dnia 18 stycznia 2016 r. poz. 71),
w związku z czym, jest ono zaliczone do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, dla którego sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko jest
wymagane obligatoryjnie – art. 59 ust.1 pkt 1) ustawy z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz. U. z dnia 21 lutego 2020,
poz. 283, z późn. zm.).
Wymieniona kwalifikacja wynika z faktu, iż przedsięwzięcie wiąże się:
 z rozbudową fermy zwierzęcej, w ramach której prowadzony jest chów brojlerów kurzych większy niż 210 DJP, a także dodatkowo prowadzony jest chów trzody chlewnej;
 ze zwiększeniem obsady brojlerów kurzych na fermie o ilość przewyższającą 210 DJP.
W związku z tym Inwestor wystąpił z wnioskiem do Burmistrza Głogówka o ustalenie
zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko.
Wniosek został złożony, a postanowienie Burmistrza Głogówka określające zakres raportu zostało wydane, przed wejściem w życie nowego Rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z dnia 26 września 2019 r., poz. 1839).
Burmistrz Głogówka w postanowieniu nr MKOS.6220.2.5.2019.GR z dnia 20 września
2019 r. [patrz: ANEKS 2, zał. tekstowy nr 1], określił zakres raportu o oddziaływaniu na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia, przy czym postanowienie zostało wydane po
wcześniejszym zajęciu stanowiska w tej sprawie przez:
 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
WOOŚ.4221.32.5.2019.AW z dnia 09.09.2019 r.,


w

Opolu

w

opinii

nr

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w piśmie nr NZ.4315.14.2019.JKH z dnia 03.09.2019 r.,
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 Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarząd
Gospodarki Wodnej w Gliwicach w piśmie nr GL.RZŚ.435.39.2019.KK z dnia
16.09.2019 r.
1.2

Zakres raportu

Niniejszy raport o oddziaływaniu na środowisko, zgodnie z postanowieniem Burmistrza Głogówka nr MKOS.6220.2.5.2019.GR z dnia 20 września 2019 r. [patrz: ANEKS 1, zał.
tekstowy nr 1], wykonany został w zakresie wynikającym z art. 66 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 (tekst jednolity: Dz. U.
z dnia Dz. U. z dnia 21 lutego 2020, poz. 283). W związku z tym, treść raportu obejmuje:


opis planowanego przedsięwzięcia, a w szczególności:










charakterystykę całego przedsięwzięcia i warunki użytkowania terenu w fazie budowy i eksploatacji lub użytkowania;
główne cechy charakterystyczne procesów produkcyjnych;
przewidywane rodzaje i ilości emisji, w tym odpadów, wynikające z funkcjonowania planowanego
przedsięwzięcia;
informacje o różnorodności biologicznej, wykorzystywaniu zasobów naturalnych, w tym gleby,
wody i powierzchni ziemi;
informacje o zapotrzebowaniu na energię i jej zużyciu;
informacje o pracach rozbiórkowych dotyczących przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać
na środowisko;
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;

opis elementów przyrodniczych środowiska objętych zakresem przewidywanego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko, w tym:



elementów środowiska objętych ochroną na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody oraz korytarzy ekologicznych;
właściwości hydromorfologicznych, fizykochemicznych, biologicznych i chemicznych wód;



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;



inne dane, na podstawie których dokonano opisu elementów przyrodniczych;



opis istniejących w sąsiedztwie lub w bezpośrednim zasięgu oddziaływania planowanego
przedsięwzięcia zabytków chronionych na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece
nad zabytkami;



opis krajobrazu, w którym przedsięwzięcie ma być zlokalizowane;



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;



opis przewidywanych skutków dla środowiska w przypadku niepodejmowania przedsięwzięcia, uwzględniający dostępne informacje o środowisku oraz wiedzę naukową;
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opis wariantów uwzględniający szczególne cechy przedsięwzięcia lub jego oddziaływania, w
tym;




wariantu proponowanego przez wnioskodawcę oraz racjonalnego wariantu alternatywnego,
racjonalnego wariantu najkorzystniejszego dla środowiska,
wraz z uzasadnieniem ich wyboru;



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;



porównanie oddziaływań analizowanych wariantów na:









ludzi, rośliny, zwierzęta, grzyby i siedliska przyrodnicze, wodę i powietrze,
powierzchnię ziemi, z uwzględnieniem ruchów masowych ziemi, i krajobraz,
dobra materialne,
zabytki i krajobraz kulturowy, objęte istniejącą dokumentacją, w szczególności rejestrem lub ewidencją zabytków,
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,
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,
wzajemne oddziaływanie między elementami, o których mowa powyżej;



uzasadnienie proponowanego przez wnioskodawcę wariantu, z uwzględnieniem informacji, o
których mowa w dwóch powyższych punktach;



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:




istnienia przedsięwzięcia,
wykorzystania zasobów środowiska,
emisji;



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 korytarzy ekologicznych, wraz z oceną ich skuteczności odpowiednio na etapach
realizacji, eksploatacji i likwidacji przedsięwzięcia;



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 – Prawo ochrony środowiska;



odniesienie się do celów środowiskowych wynikających z dokumentów strategicznych istotnych z punktu widzenia realizacji przedsięwzięcia;



wskazanie, czy dla planowanego przedsięwzięcia konieczne jest ustanowienie obszaru ograniczonego użytkowania w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 – Prawo
ochrony środowiska oraz określenie granic takiego obszaru, ograniczeń w zakresie przeznaczenia terenu, wymagań technicznych dotyczących obiektów budowlanych i sposobów korzystania z nich;



przedstawienie zagadnień w formie graficznej, a także w formie kartograficznej, w skali odpowiadającej przedmiotowi i szczegółowości analizowanych w raporcie zagadnień oraz umoż-
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liwiającej kompleksowe przedstawienie przeprowadzonych analiz oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko;


analizę możliwych konfliktów społecznych związanych z planowanym przedsięwzięciem;



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;



wskazanie trudności wynikających z niedostatków techniki lub luk we współczesnej wiedzy,
jakie napotkano opracowując raport;



streszczenie w języku niespecjalistycznym informacji zawartych w raporcie, w odniesieniu do
każdego elementu raportu;



podpis autora, a w przypadku gdy wykonawcą raportu jest zespół autorów – kierującego tym
zespołem, wraz z podaniem imienia i nazwiska oraz daty sporządzenia raportu;



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;



określenie źródeł informacji stanowiących podstawę sporządzenia raportu.

Burmistrz Głogówka w postanowieniu nr MKOS.6220.2.5.2019.GR z dnia 20 września
2019 r. wskazał ponadto, że raport o oddziaływaniu na środowisko powinien zostać sporządzony ze szczególnym uwzględnieniem wpływu planowanego przedsięwzięcia w odniesieniu
do:

1.3



stanu powietrza atmosferycznego, w szczególności w związku z emisją odorów, wraz ze wskazaniem sposobu ograniczenia emisji odorów z procesu chowu zwierząt;



klimatu akustycznego na terenach chronionych;



środowiska gruntowo-wodnego;



skumulowanego oddziaływania przedsięwzięcia z istniejącymi kurnikami oraz chlewniami
znajdującymi się na terenie przedsięwzięcia;



kwestii zmian klimatu, ich łagodzenia i przystosowania do tych zmian;



wnikliwej analizy konfliktów społecznych.

Źródła informacji stanowiące podstawę do sporządzenia raportu

Dla potrzeb sporządzenia niniejszego raportu poszukiwano informacji w następujących instytucjach, urzędach oraz firmach:
 Urząd Gminy Głogówek (strona internetowa),
 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu (strona internetowa),
 Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu (strona internetowa),
 Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska (strona internetowa),
 ECOPLAN Radosław Kowalczyk we Wrocławiu,
ECOPLAN Radosław Kowalczyk ; 52-200 Wysoka, ul. Nektarowa 13 ; Tel. 606 757 918
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 Ferma Drobiu Marcin Ciesielski.
Na terenie przedsięwzięcia przeprowadzono w 2019 roku badania terenowe, które
uznano za niezbędne dla potrzeb scharakteryzowania elementów środowiska przyrodniczego
i przeprowadzenia oceny wpływu przedsięwzięcia na te elementy środowiska.
Podstawowym źródłem informacji przyrodniczej, tj. dotyczącej: rzeźby terenu, geologii, warunków glebowych, wód powierzchniowych i podziemnych, klimatu lokalnego, walorów kulturowych, lokalnych i ponadlokalnych warunków ekologicznych (florystycznofaunistycznych), a także dotyczącej stanu zachowania środowiska, oprócz prac terenowych,
były również przyrodnicze materiały inwentaryzacyjne, archiwalne materiały ekofizjograficzne oraz dostępna literatura, które wyszczególniono w rozdziale 2.2 oraz 2.3 raportu. Analizą
przyrodniczą objęto również obszar znacznie wykraczający poza bezpośredni teren inwestycji
w celu znalezienia powiązań przyrodniczych z otaczającymi obszarami/ekosystemami,
zwłaszcza objętymi ochroną, oraz w celu uwzględnienia sytuacji możliwego większego zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia.
Ponadto w raporcie, jako źródło danych, wykorzystano następujące opracowania kartograficzne oraz podkłady mapowe:


Mapa topograficzna w skali 1:10 000, 1:25 000, 1:50 000,



Szczegółowa Mapa Geologiczna Polski w skali 1:50 000,



Mapa hydrograficzna Polski w skali 1:50 000,



Interaktywna mapa obszarów chronionych – Strona internetowa Generalnej Dyrekcji
Ochrony Środowiska,



Mapa korytarzy ekologicznych w Polsce - Strona internetowa Pracowni na rzecz Wszystkich Istot: korytarze.pl/mapa/mapa-korytarzy-ekologicznych-w-polsce,



Zdjęcia satelitarne w różnych skalach,



Mapy zagrożenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego zamieszczone na platformie internetowej ISOK (Informatyczny System Osłony Kraju),

 Ortofotomapy i mapy topograficzne w różnych skalach,
 Geoportale internetowe,
 Opolskie w Internecie - System Informacji Przestrzennej i Portal Informacyjno-Promocyjny Województwa Opolskiego: http://mapy.opolskie.pl/.
Informacje dotyczące inwentaryzacji przyrodniczej
Ustawa OOŚ wskazuje na konieczność przedstawienia wyników inwentaryzacji przyrodniczej, pod warunkiem jednak, że takowa została przeprowadzona. Nie nakazuje zatem
wykonania inwentaryzacji przyrodniczej obligatoryjnie dla każdego raportu.
Przeprowadzenie badań w terenie w formie inwentaryzacji przyrodniczej jest na ogół
konieczne w sytuacji, gdy dostępne informacje są niewystarczające z naukowego punktu
widzenia do dokonania prawidłowej oceny, a także, gdy przedsięwzięcie może znacząco oddziaływać na teren uznany za istotny dla ochrony przyrody albo na obszar skupiający w swoich granicach istotne gatunki, populacje lub zbiorowiska.
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W przypadku planowanego przedsięwzięcia nie uznano za niezbędne przeprowadzenie szczegółowej inwentaryzacji przyrodniczej zwłaszcza, że teren lokalizacji inwestycji nie
posiada szczególnych walorów przyrodniczych, co potwierdzają również miejscowe dokumenty planistyczne, zgodnie z którymi, teren planowanego przedsięwzięcia i jego najbliższe
otoczenie nie wymagają specjalnej ochrony z tytułu występowania gatunków roślin, grzybów, siedlisk przyrodniczych lub też zwierząt i ich siedlisk (np. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Głogówek, 2016).
Organy decyzyjne, w tym Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu w opinii
nr WOOŚ.4221.32.5.2019.AW z dnia 09.09.2019 r., ustalając zakres raportu wskazał na konieczność uszczegółowienia kwestii źródeł emisji i związanych z nimi konfliktów społecznych,
klimatu akustycznego terenów chronionych, ochrony środowiska gruntowo-wodnego, kumulacji oddziaływań, nie wskazując jednocześnie potrzeby opracowania inwentaryzacji przyrodniczej dla przedmiotowego przedsięwzięcia.
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2

ZESTAWIENIE WYKORZYSTANYCH MATERIAŁÓW FORMALNO-PRAWNYCH, DOKUMENTACJI ARCHIWALNYCH I LITERATURY

2.1

Materiały formalno-prawne

[1].

Ustawa z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z dnia 21 lutego 2020, poz. 283)

[2].

Ustawa z 16 kwietnia 2004 r. O ochronie przyrody (tekst jednolity: Dz.U. z dnia 14
stycznia 2020 r., poz. 55, z późniejszymi zmianami)

[3].

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz.U. z
dnia 9 lipca 2020 r., poz. 1219, z późniejszymi zmianami)

[4].

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. z dnia 26 lutego
2020 r., poz. 310)

[5].

Ustawa z dnia 3 lutego 1995r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (tekst jednolity:
Dz. U. z dnia 19 czerwca 2017r., poz. 1161)

[6].

Ustawa z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst
jednolity: Dz.U. z dnia 21 lutego 2020r., poz. 282)

[7].

Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie (tekst jednolity: Dz.U. z dnia 21 maja 2018r., poz. 954, z późn. zm.)

[8].

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity: Dz.U. z dnia 4 maja
2020 r., poz. 797)

[9].

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(tekst jednolity: Dz.U. z dnia 24 lutego 2020 r., poz. 293)

[10].

Ustawa z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity:
Dz. U. z dnia 28 czerwca 2017 r., poz. 1261, z późniejszymi zmianami)

[11].

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z dnia 26 września 2019 r.,
poz. 1839)

[12].

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca
2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz
warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków,
a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz.U. z dnia 15 lipca 2019r., poz. 1311)

[13].

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010r. w sprawie siedlisk
przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty,
a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia
jako obszary Natura 2000 (tekst jednolity: Dz. U. z dnia 4 grudnia 2014r., poz.1713)

[14].

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin (Dz. U. z dnia 16 października 2014r., poz. 1409)
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[15].

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016r. w sprawie ochrony
gatunkowej zwierząt (Dz. U. z dnia 28 grudnia 2016r., poz. 2183)

[16].

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej grzybów (Dz.U. z dnia 16 października 2014r., poz. 1408)

[17].

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 września 2016 r.w sprawie prowadzenia i oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi (Dz. U. 2016 poz. 1395)

[18].

Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12 stycznia 2011r. w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 (Dz. U. nr 25, poz. 133, z późniejszymi
zmianami)

[19].

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (tekst jednolity: Dz.U. z 22 stycznia 2014 r.,
poz. 112, z późniejszymi zmianami)

[20].

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. z dnia 19 grudnia
2019 r., poz. 2448)

[21].

Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie wartości odniesienia dla niektórych
substancji w powietrzu z dnia 26 stycznia 2010 r. (Dz.U. nr 16. poz.87 z dnia 3 lutego
2010 r.)

[22].

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie standardów
emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń
spalania lub współspalania odpadów (tekst jednolity: Dz. U. z dnia 23 września
2019r., poz. 1806)

[23].

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody (Dz. U. z dnia 31 stycznia 2002)

[24].

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 lipca 2019 r. w sprawie kryteriów
oceny wystąpienia szkody w środowisku (Dz. U. z dnia 25 lipca 2019 r., poz. 1383)

[25].

Dyrektywa Rady nr 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 w sprawie ochrony siedlisk
przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory (dyrektywa siedliskowa)

[26].

Dyrektywa Rady nr 2009/147/WE z dnia 30 listopada 2009 w sprawie ochrony dzikiego ptactwa (dyrektywa ptasia)

[27].

Dyrektywa Rady nr 85/337/EWG z dnia 27 czerwca 1985 w sprawie oceny skutków
wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko
naturalne

2.2

Dokumentacje projektowe i inne materiały pomocnicze

[1].

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta
i gminy Głogówek, SoftGis, Głogówek, 2016

[2].

Program ochrony środowiska dla gminy Głogówek na lata 2017-2020 z perspektywą
do 2024 roku, Ekologika Pracownia Analiz Przestrzennych i Środowiskowych, 2017
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[3].

Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Programu ochrony środowiska dla
gminy Głogówek na lata 2017-2020 z perspektywą do 2024 roku, Ekologika Pracownia Analiz Przestrzennych i Środowiskowych, 2017

[4].

Opracowanie ekofizjograficzne województwa opolskiego, opracowanie zbiorowe,
Urząd marszałkowski Województwa Opolskiego, Opole, 2008

[5].

Opracowanie ekofizjograficzne województwa opolskiego - aktualizacja 2016 r.,
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, Opole, 2016

[6].

Wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego dla Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Racławicach Śląskich
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3
3.1

CELE PRZEDSIĘWZIĘCIA
Cele przedsięwzięcia

Planowane przedsięwzięcie w wariancie wnioskowanym przez inwestora, polegające
generalnie na rozbudowie i przebudowie fermy, będzie miało na celu rozwój firmy oraz
zwiększenie jej konkurencyjności na rynku.
3.2

Cele środowiskowe wynikające z dokumentów strategicznych istotnych z punktu
widzenia realizacji przedsięwzięcia

Ze względu na charakter planowanego przedsięwzięcia wskazane jest odniesienie się
do następujących dokumentów strategicznych:
Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (dokument przyjęty
Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r., Dz. U. z 2016 r., poz. 1967).
Plan służy spełnieniu wymagań Dyrektywy 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady
z dnia 23 października 2000 r. ustanawiającej ramy wspólnotowego działania w dziedzinie
polityki wodnej – Ramowa Dyrektywa Wodna. W Planie gospodarowania wodami zawarte są
szczegółowe cele środowiskowe dla każdej jednolitej części wód (powierzchniowych
i podziemnych), w tym również dla tych, w obrębie których znajduje się planowane
przedsięwzięcie. Podstawowe znaczenie ma zatem fakt, aby inwestycja nie miała istotnego
negatywnego wpływu na cele środowiskowe jednolitych części wód, obejmujące generalne
stan wód. Ocena potencjalnego oddziaływania na cele Planu gospodarowania wodami na
obszarze dorzecza Odry została przedstawiona w rozdziale 7.2.
Program działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami
pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu – Program
nie zawiera celów środowiskowych. Przedstawia natomiast warunki i zasady
przechowywania oraz rolniczego stosowania nawozów, w tym pochodzących z ferm.
Planowane przedsięwzięcie musi funkcjonować w sposób zgodny z tymi zasadami.
Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Opolskiego (zmiana 2019 r.)
Strategicznym celem polityki przestrzennej województwa opolskiego jest
kształtowanie struktury przestrzennej odznaczającej się wysokim poziomem ładu
przestrzennego, która będzie umożliwiała wykorzystanie jego zróżnicowanych terytorialnie
potencjałów, zapewniała konkurencyjność w stosunku do otoczenia zewnętrznego
i eliminowała niekorzystne różnice w warunkach życia wewnątrz regionu.
Plan odnosi się do celów zawartych w Strategii Rozwoju Województwa Opolskiego
2020, które to cele będą realizowane/osiągane przez działania zawarte w politykach
przestrzennych Planu. Planowane przedsięwzięcie wpisuje się w Politykę wielofunkcyjnego
rozwoju obszarów wiejskich (polityka odpowiada celowi Strategii: wielofunkcyjne obszary
wiejskie), w której jednym z działań jest: rozbudowa potencjału produkcyjnego w oparciu
o lokalną bazę surowców, poprzez między innymi: utrzymanie i rozwój najbardziej
efektywnych kierunków produkcji roślinnej i zwierzęcej.
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Planowana w ramach
z wymienionym działaniem.
3.3

przedsięwzięcia

produkcja

zwierzęca

jest

zbieżna

Informacje o środowisku wynikające ze strategicznej oceny oddziaływania na
środowisko, istotne z punktu widzenia przedsięwzięcia

W związku z koniecznością zdobycia jak największej ilości danych o środowisku,
oprócz dokumentów strategicznych, o których mowa w rozdziale 3.2, przeanalizowano
również prognozy oddziaływania na środowisko do dokumentów regionalnych
i miejscowych, będące elementem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.
Ponieważ dla terenu inwestycji nie ma opracowanego miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego, nie została z tego tytułu przeprowadzona strategiczna
ocena oddziaływania na środowisko.
Ponadto planowane przedsięwzięcie nie wymagało uchwalania miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego i tym samym wcześniejszego przeprowadzania
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.
Ferma nie jest inwestycją, do której jednoznacznie odnosiłyby się dokumenty
strategiczne wyższego rzędu (regionalne lub krajowe). Natomiast przeprowadzona dla Planu
Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Opolskiego (zmiana 2019 r.) strategiczna
ocena oddziaływania na środowisko, wymienia dla działania: rozbudowa potencjału
produkcyjnego w oparciu o lokalną bazę surowców (w tym: utrzymanie i rozwój najbardziej
efektywnych kierunków produkcji roślinnej i zwierzęcej) szereg potencjalnych oddziaływań
negatywnych. Oddziaływania zidentyfikowane w niniejszym raporcie są z nimi zbieżne.
Dokumentem gminnym, którego ostateczny kształt jest wynikiem przeprowadzenia
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, jest Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Gminy Głogówek. W niniejszym raporcie, w rozdziale 5,
w miarę możliwości wykorzystano informacje o środowisku zawarte w wymienionym
dokumencie. Należy jednak zaznaczyć, że w odniesieniu do skali projektowanej inwestycji,
szczegółowość dokumentu gminnego w wielu przypadkach okazała się zbyt mała, aby
stanowiła wystarczający zasób informacji wyjściowych/bazowych do opisu stanu środowiska
w rejonie inwestycji i przeprowadzenia procesu oceny oddziaływania na środowisko.
Niezbędne okazało się wykorzystanie danych zwartych w innych dokumentach oraz
przeprowadzenie prac terenowych.
4
4.1

OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA
Lokalizacja przedsięwzięcia

Planowane przedsięwzięcie będzie realizowane w województwie opolskim, w gminie
Głogówek, na gruntach miejscowości Racławice Śląskie, przy ul. Stefana Batorego 5,
w obrębie istniejącej fermy zajmującej się chowem brojlerów kurzych oraz trzody chlewnej.
Ferma znajduje się na działkach ewidencyjnych nr: 255/25, 255/21, 255/19 (obręb
ewidencyjny: Racławice Śląskie). Przebudowa i rozbudowa fermy będzie realizowana
wyłącznie w obrębie wymienionych działek [patrz załączniki graficzne nr 1.1-1 i 1.1-2].
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Powierzchnie działek są następujące: 255/25 - 7,6293 ha ; 255/21 - 0,80 ha; 255/19 1,52 ha. Łączna powierzchnia wymienionych działek wynosi ok. 9,95 ha.
4.2

Charakterystyka przedsięwzięcia i warunki użytkowania terenu w fazie realizacji
i eksploatacji lub użytkowania, w tym w odniesieniu do obszarów szczególnego
zagrożenia powodzią

4.2.1 Opis przedsięwzięcia
Przedsięwzięcie polegać będzie na budowie nowych kurników przeznaczonych do
chowu brojlerów kurzych, przebudowie istniejącego obiektu budowlanego na kurnik oraz
zwiększeniu obsady brojlerów na fermie. W związku z tym w ramach przedsięwzięcia
planowane są następujące działania podstawowe:


zwiększenie obsady w istniejących 6 kurnikach (kurniki 1 – 6) z 14 000 do 16500 szt.
brojlerów na kurnik,



zmiana sposobu użytkowania/przebudowa hali magazynowej
przystosowany do chowu 16500 szt. brojlerów (kurnik nr 7),



budowa 4 nowych kurników przystosowanych do chowu 60 000 szt. brojlerów każdy
(kurniki nr 8 - 11),



zmiana systemu ogrzewania kurników z węglowego na ogrzewanie gazowe,



wymiana wentylatorów w istniejących kurnikach 1 – 6 [patrz: rozdział 4.3.2].

na

kurnik

Realizacja przedsięwzięcia wymaga ponadto:


usytuowania przy nowych kurnikach do 6 zbiorników naziemnych na gaz LPG o
pojemności 6,4 m3 każdy, a także usytuowania przy istniejących kurnikach do 3
zbiorników na gaz LPG o pojemnościach: 2 x 6,4 m3 i 1 x 9,2 m3;



montażu do 15 silosów na mieszanki paszowe: 7 silosów o pojemności 17,5Mg każdy
(po jednym przy kurnikach 1 - 7), 8 silosów po 22,5Mg każdy (po dwa przy kurnikach
8 - 11);



realizacji dróg wewnętrznych i terenów utwardzonych przy nowych kurnikach.
Skala produkcji

Obecnie na fermie prowadzony jest chów łącznie 84000 szt. brojlerów (6 * 14000),
i jest to liczba brojlerów możliwa do uzyskania w jednym rzucie, bez uwzględnienia strat
powodowanych upadkami. Przy założeniu upadków na poziomie ok. 3%, w jednym rzucie
uzyskuje się ok. 81300 szt. brojlerów kurzych. Przy uwzględnieniu wystąpienia 6 rzutów
w ciągu roku, maksymalna roczna produkcja wynieść może 487800 szt. brojlerów
(uwzględniając upadki).
Po realizacji przedsięwzięcia liczba utrzymywanych brojlerów ulegnie zwiększeniu
o dodatkowe 271 500 sztuk. W związku z tym maksymalna możliwa obsada fermy wyniesie
355 500 szt., co stanowi 1422 DJP. Przy uwzględnieniu upadków roczna produkcja brojlerów
może wynieść ok. 2 069 010 szt. Z kolei produkcja maksymalnie możliwa (bez uwzględnienia
upadków) to 2 133 000 szt.
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Na terenie fermy prowadzony jest również chów trzody chlewnej w ilości 1000
tuczników, czyli 140 DJP. Przedsięwzięcie nie dotyczy rozbudowy obiektów i instalacji
związanych z chowem trzody chlewnej, nie wpływa również na warunki prowadzenia tej
działalności.
4.2.2 Istniejące zagospodarowanie terenu
W chwili obecnej w obrębie działek funkcjonuje ferma zajmująca się chowem
brojlerów kurzych oraz trzody chlewnej. W związku z tym na fermie znajdują się:


6 kurników do chowu brojlerów, przy czym hale są połączone po dwie łącznikami,
tworząc obiekty w kształcie litery „H”. Łączniki spinające po dwie hale mieszczą
pomieszczenia przygotowania i magazynowania pasz, kotłownie oraz pomieszczenia
dla obsługi,



2 chlewnie - chów trzody chlewnej (tuczniki),



zabudowa gospodarczo-magazynowa.

Część fermy to tereny komunikacji wewnętrznej, większą jednak jej część zajmują
tereny zielone, głównie trawniki, natomiast w centralnej części fermy powierzchnia ok.
1,5 ha wykorzystywana jest jako grunt orny.
4.2.3 Użytkowanie terenu w fazie realizacji
W ramach planowanego przedsięwzięcia przewidywana jest rozbudowa fermy
o obiekty budowlane o następujących powierzchniach:


przebudowana na kurnik hala magazynowa (kurnik nr 7) – powierzchnia ok. 870 m2,



nowy kurnik (kurniki nr 8) – pow. ok. 3492 m2,



nowy kurnik (kurniki nr 9) – pow. ok. 3492 m2,



nowy kurnik (kurniki nr 10) – pow. ok. 3492 m2,



nowy kurnik (kurniki nr 11) – pow. ok. 3492 m2.

Hala objęta przebudową znajduje się w ciągu z istniejącymi już na fermie kurnikami,
czyli zlokalizowana jest w części południowo-zachodniej. Z kolei kurniki nowe będą
realizowane w północno-wschodniej części fermy, aktualnie częściowo nieużytkowanej
i niezagospodarowanej.
Kurniki istniejące (kurniki 1 - 6), w których planowane jest zwiększenie obsady, mają
powierzchnię zabudowy wynoszącą ok. 870 m2 każdy. Dodatkowo trzy łączniki spinające po
dwa wymienione kurniki mają powierzchnie ok. 310 m2 każdy. Przedsięwzięcie nie wymaga
żadnych prac budowlanych w rejonie lokalizacji wymienionych kurników.
Podanych powierzchni nowej zabudowy nie należy traktować jako ostatecznych, gdyż
na obecnym etapie planowania inwestycji mają charakter przybliżony i mogą ulegać zmianie
w pewnym zakresie w miarę postępu prac projektowych.
Wszelkie procesy budowlane, w tym magazynowanie materiałów, prace ziemne,
poruszanie się maszyn i pojazdów oraz inne prace, będą realizowane w istniejących
granicach fermy. Przede wszystkim będą jednak skupione w północnej części gospodarstwa
w związku z realizacją całkowicie nowych kurników i niezbędną infrastrukturą, zwłaszcza
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drogową. Prace budowlane będą realizowane w sposób nie utrudniający normalnej
działalności pozostałej części fermy.
Projektowane kurniki będą obiektami niepodpiwniczonymi, a zatem nie
wymagającymi głębokiego fundamentowania. Do ich budowy wykorzystane mogą zostać
zwyczajowe maszyny wykorzystywane w procesach budowlanych (koparka, dźwig
samochodowy, pojazdy transportowe materiałów). Konstrukcyjnie kurniki będą obiektami
murowanymi z dachem dwuspadowym, jednokondygnacyjne. Wyposażone będą w szczelną
posadzkę uniemożliwiającą ewentualne przedostawanie się odcieków z kurników do gruntu
i wód.
Projektowane kurniki nie są obiektami na tyle skomplikowanymi technicznie, aby do
ich wznoszenia konieczne było zaangażowanie znacznej ilości maszyn i urządzeń oraz
licznego zespołu budowlanego.
Teren nie stwarza szczególnych ograniczeń budowlanych, gdyż jest płaski,
pozbawiony wody gruntowej w poziomie posadowienia, odznacza się brakiem gruntów
organicznych, nieprzydatnych do bezpośredniej zabudowy.
Powstające podczas prac budowlanych odpady będą magazynowanie selektywne,
w sposób nie powodujący zagrożenia dla środowiska w rejonie prowadzonych prac. Odbiór
tych odpadów będzie realizowany przez wyspecjalizowane jednostki / podmioty.
4.2.4 Użytkowanie terenu w fazie eksploatacji
Sposób zagospodarowania terenu po zakończeniu realizacji projektowanej inwestycji,
oraz numerację kurników, przedstawiono na załącznikach graficznych nr 4.2-1 i 4.2-2.
Realizacja inwestycji nie zmieni sposobu chowu trzody chlewnej prowadzonego
w części północno-zachodniej.
Chów drobiu w nowych obiektach będzie prowadzony w takiej samej technologii
(chów ściołowy) jak ma to miejsce obecnie na fermie, z wykorzystaniem w dużym stopniu
rozwiązań i infrastruktury już funkcjonujących. Tym samym:


Projektowane obiekty, podobnie jak ma to miejsce aktualnie na obiektach już
funkcjonujących, będą zaopatrywane w wodę z własnej studni. W ramach rozbudowy
fermy planowane jest ponadto przyłączenie jej do zewnętrznej sieci wodociągowej.
Woda jest niezbędna do celów pojenia stada;



Wykorzystywany będzie obecny układ komunikacji wewnętrznej funkcjonujący
w części południowej i centralnej, do którego będzie dowiązany nowy układ
zrealizowany przy nowych kurnikach (dowóz paszy, transport obornika, transport
drobiu, poruszanie się innych pojazdów), z wjazdem/wyjazdem z terenu fermy od
strony wschodniej;



Odpady powstające na terenie fermy będą gromadzone z zachowaniem segregacji,
w specjalnie do tego przeznaczonych pojemnikach i odbierane przez
wyspecjalizowane podmioty gospodarcze posiadające zezwolenia odpowiednich
organów na zbieranie i utylizację tych odpadów.



W przypadku padłych zwierząt, gromadzone są, i będą po rozbudowie,
w chłodni/zamrażalce, a następnie okresowo przekazywane zewnętrznemu,
uprawnionemu odbiorcy do utylizacji.
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Ferma jest już obecnie wyposażona w instalację awaryjnego zaopatrywania w energię
elektryczną, mianowicie agregat prądotwórczy o mocy 160 kW. Przedsięwzięcie
będzie wymagać wykorzystania agregatu o większej mocy (do 300 kW).



Funkcjonowanie fermy drobiu wiąże się z powstawaniem obornika, który wymaga
odpowiedniego zagospodarowania. Obornik nie będzie magazynowany na terenie
fermy, lecz będzie on zbywany zewnętrznym odbiorcom na podstawie stosownych
umów.



Ścieki bytowe, zarówno obecnie, jak i po zakończeniu realizacji inwestycji,
odprowadzane będą do istniejącego zbiornika wybieralnego o pojemności 5,0 m3,
okresowo opróżnianego przez wyspecjalizowaną w tym zakresie firmę zewnętrzną.



Wody opadowe będą spływały w sposób niezorganizowany do gruntu. Dotyczy to
zarówno terenów utwardzonych, tj. komunikacyjnych, jak i terenów zielonych.
Związane jest to z faktem, iż ferma nie jest wyposażona w systemy zorganizowanego
odprowadzania wód opadowych.



Na teren fermy kury przywożone będą pojazdami do transportu drobiu (ciągnik
siodłowy z naczepą). Kury będą ręcznie przeładowywane do poszczególnych
kurników/hal. Po zakończeniu przeładunku pojazdy opuszczają teren fermy.
Odwrotna sytuacja następuje w okresie usuwania brojlerów z hal, tj. są one ładowane
na pojazdy, które bezpośrednio po załadunku wywożą je poza teren fermy, tj. do
odbiorcy.

4.2.5 Obszary szczególnego zagrożenia powodzią
5.1.3].
4.3

Teren przedsięwzięcia nie jest zagrożony występowaniem powodzi [patrz: rozdz.

Główne cechy charakterystyczne procesów technologicznych

4.3.1 Przebieg procesu produkcyjnego
Po rozbudowie fermy chów drobiu prowadzony będzie w sposób nie odbiegający od
już prowadzonego na terenie gospodarstwa. Będzie to zatem chów brojlerów kurzych
w systemie ściołowym.
Średnia długość cyklu chowu brojlerów trwa około 5 do 7 tygodni (może ulegać
wahaniom w zależności od aktualnej koniunktury na rynku drobiarskim). W ciągu roku
przeprowadza się maksymalnie 6 pełnych cykli chowu (rzutów), ewentualnie może być
zapoczątkowany rzut 7.
Proces produkcyjny będzie się rozpoczynać ręcznym zasiedleniem obiektu
jednodniowymi ptakami. Ptaki będą umieszczane na odpowiednio przygotowanym podłożu
(ściółka), zapewniającym ich dobrostan. Ściółka będzie równomiernie rozprowadzona na
posadzce całej hali. Zadaniem ściółki jest zapewnienie ciepła poprzez odizolowanie ptaków
od posadzki, pochłanianie wilgoci i wiązanie amoniaku.
Karmienie ptaków będzie się odbywać automatycznie, z zastosowaniem
mechanicznego przenośnika i mis pokarmowych, zapewniających minimalne straty paszy.
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Przenośniki połączone będą z silosami paszowymi zlokalizowanymi bezpośrednio przy
kurnikach.
Żywienie ptaków będzie odbywać się fazowo z zastosowaniem następujących
mieszanek pełnoporcjowych:


Starter - mieszanka pełnoporcjowa przeznaczona dla kurcząt do 10 dnia chowu
(zawartość białka ok. 21%);



Grower - mieszanka pełnoporcjowa przeznaczona dla kurcząt do 35 dnia chowu
(zawartość białka ok. 19%);



Finisher - mieszanka pełnoporcjowa przeznaczona dla kurcząt do końca chowu
(zawartość białka ok. 18%).

Pasze sypkie, tak jak jest to obecnie, będą przywożone na teren fermy
specjalistycznymi paszowozami i wdmuchiwane do silosów paszowych (napełnianie
pneumatyczne).
Pojenie kurcząt odbywać będzie się systemem poideł kropelkowych. Pod każdym
z poideł zostanie umieszczona miseczka okapowa, która będzie zapobiegać rozlewaniu wody
oraz nie dopuści do przemakania i gnicia ściółki. Nie praktykuje się ograniczania dostępu
zwierząt do wody, gdyż mogłoby to prowadzić do zwiększonej śmiertelności stada.
Warunki klimatyczne w halach kontrolowane będą systemem komputerowym.
Temperatura w halach chowu regulowana będzie za pomocą systemu grzewczego
(nagrzewnice gazowe) oraz wentylacji automatycznej. Wilgotność kształtuje się na poziome
50 - 70%. W zależności od wieku kurcząt temperatura w kurnikach osiąga wartości
w przedziale 30 - 32°C w pierwszych dniach chowu do 18 - 21°C w ostatniej fazie cyklu.
W halach produkcyjnych zastosowane zostanie sztuczne oświetlenie. Po osiągnięciu
przez ptaki odpowiednich parametrów wagowych chów zostaje zakończony, a zwierzęta
kierowane będą do uboju. Załadunek brojlerów na zewnętrzny środek transportu
realizowany będzie ręcznie. Po usunięciu z hali stada nastąpi dwutygodniowa przerwa,
w czasie której usuwany będzie obornik i przeprowadzane będzie czyszczenie hali (na sucho),
następnie dezynfekcja hali oraz zabiegi mające na celu optymalizację warunków chowu w
kolejnym cyklu produkcyjnym.
Obornik będzie ładowany bezpośrednio na pojazdy odbierających, tj. podmiotów,
które zajmą się jego dalszym zagospodarowaniem.
Proces czyszczenia każdej hali prowadzony będzie na sucho. Po czyszczeniu nastąpi
wietrzenie hali, które będzie trwać przez okres jednego tygodnia. Następnie, przed
zasiedleniem kurnika, wykonana zostanie dezynfekcja. Po tej czynności następuje
rozścielenie ściółki i rozpoczyna się ponowne zasiedlanie kurnika ptakami.
W przypadku chowu brojlerów kurzych zawsze występują przypadki padłych zwierząt,
których w jednym cyklu chowu może być 2 - 4%. Zwierzęta padłe będą, tak jak jest to
obecnie, gromadzone w chłodni zlokalizowanej na terenie fermy, skąd będą odbierane przez
wyspecjalizowaną w tym zakresie firmę zewnętrzną.
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4.3.2 Wykorzystywane maszyny i urządzenia
Każdy nowy kurnik (8 - 11) wyposażony zostanie w:


15 wentylatorów podstawowych dachowych, o wydajności ok. 16500 m3/h,



14 wentylatorów wysokowydajnych ściennych, o wydajności ok. 42000 m3/h,



system ogrzewania hal (ogrzewanie gazowe),



system karmienia,



system pojenia drobiu,



system sterowania klimatem w halach,



przy każdym kurniku usytuowane będą po dwa silosy paszowe o pojemności 22,5 Mg
każdy.

Wyposażenie istniejących kurników (1 - 6), a także planowanego przy nich kurnika nr
7, jest/będzie następujące:


5 wentylatorów podstawowych ściennych, o wydajności ok. 12100 m3/h,



4 wentylatory wysokowydajne ścienne, o wydajności ok. 43000 m3/h,



system ogrzewania hal (ogrzewanie gazowe),



system karmienia,



system pojenia drobiu,



system sterowania klimatem w halach,



przy każdym kurniku usytuowany jest (będzie również przy kurniku nr 7) 1 silos
paszowy o pojemności 17,5 Mg każdy.
Wyposażenie każdej z dwóch istniejących budynków chlewni obejmuje:



10 wentylatorów ściennych, o wydajności ok. 12000 m3/h,



Przy każdej hali znajduje się jeden silos paszowy o pojemności 20 Mg.

4.3.3 Zapotrzebowanie na surowce, materiały, paliwa
Zapotrzebowanie na wodę

Kurniki będą zaopatrywane w wodę z istniejącej na terenie gospodarstwa studni.
Jednakże w ramach rozbudowy fermy inwestor planuje przyłączenie jej również do
zewnętrznej sieci wodociągowej.
Projektowane przedsięwzięcie, w związku z zasadniczym zwiększeniem inwentarza,
wiąże się ze znacznym poborem wody, głównie dla potrzeb pojenia brojlerów. Całkowite
zużycie wody szacowane jest na poziomie ok. 28883 m3/rok. Szczegóły przedstawiono
w rozdziale 7.2.1.
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Zapotrzebowanie na energię cieplną i na paliwa

Zapotrzebowanie na energię cieplną związane będzie z ogrzewaniem pomieszczeń
chowu brojlerów w okresach jesienno-zimowych. W tym celu planuje się:


zainstalowanie w kurnikach 1 - 7 po dwie nagrzewnice gazowe na kurnik o mocy 80
kW każda (łącznie 14 nagrzewnic na siedem hal),



zainstalowanie w kurnikach 8 - 11 po 4 nagrzewnice gazowe na kurnik o mocy 100kW
każda (łącznie 16 nagrzewnic na cztery hale).

Roczne zużycie gazu LPG w celu ogrzewania hal chowu, będzie oscylowało wokół
wartości 195m3 (faza ciekła), przy czym jest to wartość szacowana i w rzeczywistości może
się ona różnić od podanej.
Zapotrzebowanie na energię elektryczną

Patrz: rozdział 4.6.
Zapotrzebowanie na surowce/materiały produkcyjne

Oprócz wody, energii elektrycznej oraz gazu LPG, występuje zapotrzebowanie na
następujące surowce:
Pasza: roczne zużycie paszy, przypadające na dodatkowy inwentarz wyniesie około
7453 ton. Aktualne zużycie paszy jest na poziomie 1953 ton/rok. W związku z tym
szacowane, całkowite zapotrzebowanie na paszę po realizacji przedsięwzięcia wyniesie ok.
9405 ton/rok.
Ściółka: Aktualne zużycie ściółki przypadające rocznie na fermę drobiu to ok. 243,9
Mg, co daje 40,65 Mg na 6 istniejących kurników na rzut, a jednocześnie pozwala oszacować,
że na jeden cykl chowu w jednym kurniku zapotrzebowanie na ściółkę wynosi aktualnie ok.
6,8 Mg. Dla pięciu nowych kurników wzrośnie zapotrzebowanie na ściółkę na poziomie ok.
204,0 Mg/rok, a łączne zużycie szacowane jest na poziomie ok. 448,0 Mg/rok.
4.4

Przewidywane rodzaje i ilości emisji, w tym odpadów, wynikające z fazy realizacji
i eksploatacji lub użytkowania planowanego przedsięwzięcia

4.4.1 Emisje zanieczyszczeń powietrza
Etap realizacji przedsięwzięcia

Emisja zanieczyszczeń powietrza w okresie realizacji przedsięwzięcia uzależniona
będzie w głównej mierze od rodzaju wykonywanych prac. Mogą się one odbywać w kilku etapach, które ze względu na swój charakter mogą być potencjalnym źródłem emisji pyłów
i gazów do atmosfery. Największa emisja w czasie realizacji inwestycji związana będzie z:


przygotowaniem podłoża pod fundamenty budynków oraz pracami ziemnymi
(niwelacja terenu, wykopy), co będzie prowadzić do emisji zanieczyszczeń pyłowych,



wykorzystaniem ciężkiego sprzętu (spalanie paliw w komorach silnikowych
pojazdów).
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W mniejszym stopniu będzie występować emisja z procesów montażu różnych
elementów oraz prac wykończeniowych, które mogą być związane z wykorzystaniem
materiałów mających w swym składzie substancje lotne.
Wielkość emisji zanieczyszczeń powietrza może być na tym etapie bardzo
zróżnicowana w zależności nie tylko od zastosowanego przez wykonawcę sprzętu
budowlanego i technologii, ale także od czynników atmosferycznych, a także czasu
prowadzenia poszczególnych prac. Na przykład wilgotność i rodzaj podłoża w znacznym
stopniu determinują wielkość emisji pyłu podczas pracy pojazdów ciężkich. Okres realizacji
przedsięwzięcia może powodować przede wszystkim emisję: pyłów (w tym PM10 i PM2,5),
dwutlenku azotu, tlenku węgla, węglowodorów.
Emisja zanieczyszczeń powietrza będzie miała charakter emisji niezorganizowanej,
o niedużym zasięgu oraz będzie występować okresowo, w sposób przemijający.
Etap funkcjonowania przedsięwzięcia

W okresie eksploatacji głównymi źródłami substancji emitowanych do powietrza
z terenu fermy będą utrzymywane w budynkach inwentarskich zwierzęta. Chów brojlerów
wiąże się z emitowaniem (przez wentylatory) przede wszystkim takich substancji jak:
amoniak (NH3), siarkowodór (H2S), metan (CH4), podtlenek azotu (N2O), pył – w tym pył
zawieszony PM10 i PM2.5.
Poza tym w czasie ogrzewania budynków w okresach jesienno-zimowych będą
emitowane substancje będące wynikiem spalania gazu LPG: dwutlenek siarki (SO2),
dwutlenek azotu (NO2), tlenek węgla (CO), zanieczyszczenia pyłowe.
Okresowo do powietrza emitowane będą również zanieczyszczenia pyłowe, które
powstawać będą w wyniku napełniania silosów paszowych, a także substancje gazowe
emitowane w czasie spalania paliwa w agregacie prądotwórczym (uruchamianym wyłącznie
w czasie braku dostaw prądu) oraz zanieczyszczenia powstające w czasie spalania paliw
w silnikach pojazdów poruszających się po terenie fermy: dwutlenek siarki (SO2), dwutlenek
azotu (NO2), tlenek węgla (CO).
Szczegółowa analiza rodzajów i wielkości emitowanych do powietrza zanieczyszczeń
jest przedstawiona w rozdziale 7.5.
4.4.2 Emisja hałasu
Etap realizacji przedsięwzięcia

Na etapie realizacji przedsięwzięcia do środowiska będzie przenikał hałas nieustalony
od maszyn i urządzeń budowlanych. Wynika on ze zmiennego charakteru prowadzonych
prac i tym samym zmiennych rodzajach i ilościach źródeł hałasu. Wstępne etapy prac,
głównie prac ziemnych, wiązać się będą z pracą ciężkiego sprzętu, podczas gdy etapy
późniejsze z pracą lżejszych, z reguły bardziej cichych, urządzeń.
Istotne jest, iż emisja hałasu na etapie realizacji przedsięwzięcia będzie krótkookresowa, uwarunkowana czasem prowadzenia prac. Poza tym poziom hałasu powodowany
pracami budowlanymi nie może być porównywany ze standardami określającymi poziom
hałasu od instalacji, czy też od źródeł o charakterze komunikacyjnym.
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Etap funkcjonowania przedsięwzięcia

W czasie eksploatacji fermy będzie emitowany do otoczenia hałas związany przede
wszystkim z systemem wentylacyjnym oraz z urządzeniami i procesami związanymi
z dostarczaniem paszy. Każdy kurnik wyposażony zostanie w indywidualny, dostosowany do
parametrów technicznych, system wentylacyjny, sterowany za pomocą czujników
umieszczonych wewnątrz pomieszczenia.
Poza kurnikami na terenie gospodarstwa zainstalowane będą dodatkowo silosy
przeznaczone na paszę, a ich uzupełnienie prowadzone będzie z paszowozu wyposażonego
w podajnik pneumatyczny. Będą to zatem źródła emisji hałasu.
Szczegóły w zakresie emisji hałasu i stopnia jego potencjalnego zagrożenia
przedstawiono w rozdziale 7.1.
4.4.3 Emisja ścieków
Szczegółowe oszacowania dotyczące ilości powstających ścieków przedstawiono
w rozdziale 7.2.
Etap realizacji przedsięwzięcia

W okresie realizacji przedsięwzięcia będą powstawać jedynie niewielkie ilości ścieków
bytowych generowanych przez pracowników budowlanych. W związku z tym na terenie
budowy usytuowany zostanie przenośny sanitariat.
Etap funkcjonowania przedsięwzięcia

Ścieki bytowe
Funkcjonowanie fermy wiąże się z powstawaniem niewielkiej ilości ścieków
bytowych, tj. ok. 40 m3 w ciągu roku. W ramach inwestycji nie planuje się nowego systemu
odprowadzania ścieków bytowych. W tym celu zostaną wykorzystane rozwiązania już
istniejące - zbiornik wybieralny na ścieki bytowe, o pojemności ok. 5,0 m3, zlokalizowany
w rejonie istniejących kurników 1-6, okresowo opróżniany przez firmę zewnętrzną.
Ścieki technologiczne
W czasie funkcjonowania fermy nie będą powstawały ścieki technologiczne. Ponadto
czyszczenie kurników odbywa się na sucho, a zatem z tego tytułu nie występują odcieki.
Wody opadowe
Wody opadowe powstające na etapie funkcjonowania przedsięwzięcia będą
odprowadzane w sposób niezorganizowany, tj. będą spływać do gruntu i nie będą ujmowane
w systemy kanalizacyjne.
4.4.4 Emisja odpadów
Wykaz odpadów związanych z planowanych przedsięwzięciem, a także oszacowanie
ich ilości i sposobu zagospodarowania, przedstawiono w rozdziale 7.4.
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Etap realizacji przedsięwzięcia

W okresie realizacji przedsięwzięcia będą powstawać odpady związane
z wykonywaniem poszczególnych prac budowlanych (prace ziemne, realizacja obiektów
budowlanych, montaż urządzeń stanowiących wyposażenie kurników, prace
wykończeniowe). Największą ilość będą stanowić odpady należące do grupy 17, czyli odpady
z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej.
Zdecydowanie mniejsza ilość obejmie pozostałe rodzaje odpadów (np. różne kategorie
odpadów opakowaniowych).
Etap funkcjonowania przedsięwzięcia

Na etapie eksploatacji inwestycji odpady będą pochodzić głównie z procesu chowu
drobiu oraz w związku z koniecznością serwisowania instalacji. Odpady muszą być
gromadzone z zachowaniem segregacji, w specjalnie do tego przeznaczonych pojemnikach
i odbierane przez wyspecjalizowane podmioty gospodarcze posiadające zezwolenia na
zbieranie i utylizację poszczególnych odpadów.
4.5

Informacje o różnorodności biologicznej, wykorzystywaniu zasobów naturalnych,
w tym gleby, wody i powierzchni ziemi

4.5.1 Informacje o różnorodności biologicznej
Ocena bioróżnorodności może być przeprowadzona na trzech poziomach i może
obejmować:


ocenę różnorodności ekosystemowej - rozmaitość typów ekosystemów,
zróżnicowanie siedlisk (oczka wodne, lasy, łąki, zarośla, torfowiska, itp.),



ocenę różnorodności gatunkowej - występowanie gatunków objętych ochroną, w tym
ważnych dla Wspólnoty (będących pod ochroną na mocy przepisów dyrektywy
siedliskowej i dyrektywy ptasiej), ewentualnie bogactwo gatunków lub skład
gatunkowy siedlisk,



ocenę różnorodności genetycznej - ocena pośrednia poprzez występowanie
szczególnie rzadkich gatunków/siedlisk (w skali międzynarodowej, krajowej,
regionalnej).

Na potrzeby niniejszego raportu oparto się w pierwszej kolejności na ocenie
zróżnicowania
ekosystemów,
przy
uwzględnieniu
możliwego
występowania
gatunków/siedlisk cennych, zagrożonych i objętych ochroną, które stanowią pośredni
wskaźnik potencjalnie wyższego zróżnicowania biologicznego obszaru. O znacznej istniejącej
lub potencjalnej różnorodności biologicznej świadczy bowiem przede wszystkim
występowanie siedlisk oraz/lub gatunków objętych ochroną, a w szczególności zagrożonych
i rzadkich, a także będących pod ochroną na mocy przepisów dyrektywy siedliskowej
i dyrektywy ptasiej, zwłaszcza priorytetowych.
Odniesiono się do terenu planowanego przedsięwzięcia oraz ewentualnie terenów
otaczających, w stosunku do których mogłyby potencjalnie zaistnieć mierzalne bezpośrednie
lub pośrednie skutki negatywne.
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Tabela 4.5-1 Ocena różnorodności biologicznej w rejonie przedsięwzięcia
Poziom
bioróżnorodności
Różnorodność
ekosystemowa

Różnorodność
gatunkowa

Różnorodność
genetyczna

Wskaźnik różnorodności biologicznej
 na terenie inwestycji – tereny zabudowane, grunty orne,
zadrzewienia pochodzące z nasadzeń wzdłuż ogrodzenia
fermy, tereny niezagospodarowane w obrębie fermy
 w otoczeniu fermy - grunty orne, tereny kolejowe.
 Dopiero w większej odległości od terenu inwestycji
przebiega dolina Osobłogi, stanowiąca podstawowa
strukturę przyrodniczą w rejonie Racławic Śląskich.
 Szata roślinna: gatunki oraz siedliska objęte ochroną - brak
występowania
 Fauna: gatunki objęte ochroną - występują gatunki objęte
ochroną (np. ptaki, ssaki), ale są to gatunki pospolite
krajobrazu rolniczego.
 Rzadkie i zagrożone gatunki i siedliska - brak występowania

Ocena różnorodności
biologicznej
W obrębie fermy –
Niska.
W otoczeniu fermy –
niska.
Dolina Osobłogi –
potencjalnie wysoka
Szata roślinna: niska
Fauna: niska

Niska

Reasumując, teren planowanego przedsięwzięcia, wraz ze strefą potencjalnego
oddziaływania na faunę i florę, nie stanowi obszaru o wysokiej, lub podwyższonej,
potencjalnej różnorodności biologicznej, zarówno na poziomie siedliskowym, jak
i gatunkowym oraz genetycznym.
Niezależnie od stopnia zróżnicowania biologicznego na rozpatrywanym obszarze, dla
utrzymania tego zróżnicowania niezbędne jest zachowanie lokalnych elementów
siedliskowych wzbogacających krajobraz. Planowana inwestycja nie będzie wymagała
likwidacji żadnych siedlisk i elementów przyrodniczych wzbogacających lokalny krajobraz
i tym samym różnorodność biologiczną. W granicach terenu objętego inwestycją nie
występują siedliska podmokłe lub wodne (cieki, zbiorniki wodne, zabagnienia), łąki, lasy,
murawy, powierzchnie zadrzewione, czy jakiekolwiek inne cenne elementy szaty roślinnej.
4.5.2 Informacje o wykorzystywaniu zasobów naturalnych
Oprócz zasobów, o których mowa w rozdziale 4.3.3 (np. woda, surowce grzewcze),
nie będą wykorzystywane inne zasoby naturalne.
Powierzchnia ziemi, w tym gleby
Funkcjonowanie fermy wiąże się z powstawaniem odchodów zwierząt objętych
chowem. Wymagają one odpowiedniego zagospodarowania. Zwyczajowo są one
wykorzystywane rolniczo jako nawóz naturalny, do czego niezbędny jest odpowiednio duży
areału gruntów rolnych. W przypadku planowanego przedsięwzięcia obornik będzie
w całości zbywany zewnętrznym odbiorcom, w związku z czym nie będzie wykorzystywany
rolniczo na gruntach rolnych inwestora jako nawóz naturalny.
Zasoby geologiczne (surowce mineralne)
Przedsięwzięcie nie wiąże się z eksploatacją lub obrotem kopalnymi surowcami
geologicznymi. Poza tym położone jest poza jakimikolwiek złożami i eksploatacjami
górniczymi.
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4.6

Informacje o zapotrzebowaniu na energię i jej zużyciu
Głównymi odbiornikami energii elektrycznej na fermie drobiu będą:


systemy wentylacyjne kurników,



napędy urządzeń podawania paszy,



systemy sterowania w kurnikach,



oświetlenie hal, w których utrzymywany będzie drób,



oświetlenie terenu fermy.

Każdy kurnik będzie posiadał moc zainstalowaną wynoszącą ok. 16 - 18 kW, która
wykorzystywana będzie do zasilania wentylatorów, oświetlenia kurnika oraz innych
procesów potrzebnych do prawidłowego funkcjonowania fermy (np. zasilanie silników w celu
transportowania paszy z silosów do hal). Całkowite zapotrzebowanie na energię elektryczną
wszystkich kurników (również istniejących) wyniesie ok. 176 - 198 kW.
4.7

Informacje o pracach rozbiórkowych dotyczących przedsięwzięć mogących znacząco
oddziaływać na środowisko

Planowane przedsięwzięcie będzie realizowane w obrębie istniejącej fermy drobiu
i trzody chlewnej, która jest przedsięwzięciem mogącym znacząco oddziaływać na
środowisko, objętym ponadto (dla części obejmującej fermę drobiu) pozwoleniem
zintegrowanym.
W ramach planowanej inwestycji przewiduje się prace rozbiórkowe istniejących na
fermie obiektów, mianowicie:

4.8



Nieużytkowany budynek gospodarczy, murowany, o powierzchni ok. 317 m2,



Stalowa, zadaszona konstrukcja szkieletowa o wyglądzie wiaty, stanowiąca
pozostałość po budynku gospodarczym, o pow. ok. 667 m2,



Zespół 5 silosów betonowych – konstrukcje składające się z betonowej posadzki oraz
dwóch ścian bocznych.
Ocena ryzyka wystąpienia poważnych awarii lub katastrof naturalnych
i budowlanych

Ryzyko związane ze zmianą klimatu, w tym ekstremalne zdarzenia klimatyczne,
a także ewentualne inne kwestie obejmujące katastrofy naturalne, zostały przeanalizowane
w rozdziale 7.12 niniejszego raportu. Z kolei ocenę obejmującą możliwość wystąpienia
sytuacji awaryjnych oraz katastrofy budowlanej przedstawiono w rozdziale 7.14.

ECOPLAN Radosław Kowalczyk ; 52-200 Wysoka, ul. Nektarowa 13 ; Tel. 606 757 918

28

RAPORT O ODDZIAŁYWANIU NA ŚRODOWISKO PRZEDSIĘWZIĘCIA POLEGAJĄCEGO NA PRZEBUDOWIE I ROZBUDOWIE FERMY DROBIU W MIEJSCOWOŚCI
RACŁAWICE ŚLĄSKIE

5

UWARUNKOWANIA PRZYRODNICZE I KULTUROWE

5.1

Opis elementów przyrodniczych środowiska objętych zakresem przewidywanego
oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko, w tym elementów
środowiska objętych ochroną na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004
o ochronie przyrody oraz korytarzy ekologicznych, w rozumieniu tej ustawy, właściwości hydromorfologicznych, fizykochemicznych, biologicznych i chemicznych
wód

5.1.1 Charakterystyka położenia i rzeźby terenu
Przedsięwzięcie obejmuje teren położony na gruntach miejscowości Racławice Śląskie, w gminie Głogówek, w województwie opolskim. Jest to teren obejmujący istniejące
gospodarstwo rolne zajmujące się chowem brojlerów kurzych oraz trzody chlewnej. Ogólną
lokalizację terenu przedsięwzięcia przedstawiono na załączniku graficznym nr 1.1-1 oraz
nr 1.1-2.
Zgodnie z regionalizacją fizyczno-geograficzną wg J. Kondrackiego teren planowanego
przedsięwzięcia znajduje się w obrębie mezoregionu Płaskowyż Głubczycki, wchodzącego
w skład makroregionu Nizina Śląska. Płaskowyż Głubczycki stanowi generalnie równinę lessową o krajobrazie zbliżonym do wyżynnego, która jest wzniesiona ok. 235 - 260 m n.p.m.
Pod względem geomorfologicznym cały teren planowanego przedsięwzięcia znajduje
się w zasięgu formy pochodzenia eolicznego, tj. wysoczyzny plejstoceńskiej pokrytej osadami
w postaci lessów i pyłów.
Na kierunku południowo-wschodnim wysoczyzna opada łagodnym stokiem w kierunku doliny rzeki Osobłogi (poza terenem inwestycji). Oprócz współczesnego dna holoceńskiego dolina odznacza się dość szerokim, wynoszącym ok. 1,0 km, tarasem akumulacyjnym
wzniesionym 2,0 – 5,0 m, nad średni poziom wody w rzece. Południowa granica terenu inwestycji znajduje się w odległości ok. 300 m od granicy tarasu (doliny) oraz ok. 500 m od koryta
Osobłogi.
Ferma, w obrębie której przewiduje się realizację przedsięwzięcia, znajduje się w obrębie wysoczyzny słabo nachylonej w kierunku południowo-wschodnim. Nachylenie terenu
nie przekracza 2° – 3°, co jest wartością małą, nie ograniczającą w żaden sposób prac budowlanych podczas realizacji przedsięwzięcia. Rzędne wysokościowe na terenie przedsięwzięcia
kształtują się pomiędzy 220,0 m n.p.m. w południowej części fermy, a 230,0 m n.p.m w części północno-zachodniej. Tym samym deniwelacje w granicach terenu inwestycji, tj. na odcinku ok. 400 m, osiągają 10,0 m, co jest deniwelacją rzędu 2,5 m / 100 m.
Obszar objęty przedsięwzięciem nie odznacza się występowaniem szczególnych cech
rzeźby terenu, które należałoby chronić przed przekształcaniem. Brak jest zwłaszcza wyraźnych naturalnych krawędzi morfologicznych, zagłębień terenowych i podmokłych obniżeń
oraz niecek (zwłaszcza torfowisk), czy też innych naturalnych form rzeźby, które zwiększałyby
zróżnicowanie geomorfologiczne. Nie stwierdzono również jakichkolwiek lokalnie cennych
form rzeźby jak np.: wydmy, starorzecza, torfowiska, kemy, ozy, doliny rzeczne itp. na tere-
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nie przedsięwzięcia i w bezpośrednim sąsiedztwie. Wszelkie tego typu formy terenu znajdują
się poza bezpośrednim oddziaływaniem inwestycji.
Brak cennych, czy też wyróżniających, elementów rzeźby, a także mała zmienność
ukształtowania terenu w rejonie lokalizacji przedsięwzięcia, stwarzają pozytywne uwarunkowania dla jego realizacji, nie wymagające przeprowadzania szeroko zakrojonych zmian
w naturalnym ukształtowaniu terenu.
Zgodnie ustawą z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania
na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z dnia 21 lutego 2020, poz. 283) raport o oddziaływaniu na środowisko powinien uwzględniać ruchy masowe ziemi. Ruchy masowe obejmują
przemieszczenia materiału skalnego zachodzące na stokach, odbywające się pod wpływem
siły ciężkości. Zgodnie z art.3 pkt.32a ustawy Prawo ochrony środowiska przez ruchy masowe
rozumie się: powstające naturalnie lub na skutek działalności człowieka osuwanie, spełzywanie lub obrywanie powierzchniowych warstw skał, zwietrzeliny i gleby.
Opracowany dla Polski przez Państwowy Instytut Geologiczny System Osłony Przeciwosuwiskowej (SOPO), wykonany w skali 1:10 000 (zidentyfikowanie wszystkich osuwisk
oraz terenów potencjalnie zagrożonych ruchami masowymi), wykazuje brak terenów zagrożonych osuwiskami w rejonie inwestycji. Najbliższe tego typu tereny ciągną się wzdłuż południowej krawędzi doliny Osobłogi, czyli w bardzo dużej odległości od terenu inwestycji, poza
zasięgiem jej oddziaływania.
Analiza map szczegółowych oraz bezpośrednie prace terenowe, pozwalają stwierdzić,
że na terenie przedsięwzięcia nie występują obszary zachodzenia intensywnych ruchów masowych, mimo iż lessy należą do gruntów podatnych na erozję. Wynika to głównie z małego
stopnia nachylenia terenu. Nie stwierdzono również, aby występowały powolne ruchy masowe na tyle duże, a by mogły one stanowić ograniczenie realizacji i późniejszego funkcjonowania inwestycji.
5.1.2 Warunki geologiczne
Budowa geologiczna jest w ogólnym ujęciu związana z występującymi od powierzchni
utworami czwartorzędu, natomiast starsze podłoże budują osady należące do neogenu
[patrz: zał. graficzny nr 5.1-1].
Utwory neogenu

Osady neogenu wykształcone są w postaci utworów ilasto-piaszczystych należących
do miocenu (miocen górny). Są to iły, mułki, piaski, a lokalnie węgiel brunatny, stanowiące
wyższe ogniwo serii poznańskiej. Iły i mułki są często zapiaszczone bądź zawierają warstwy
piasków zailonych lub piasków z domieszką żwirów. W rejonie przedsięwzięcia iły mioceńskie
występują pod osadami czwartorzędowymi na znacznej głębokości, tj. ok. 22,5 m. Miąższość
osadów neogenu jest prawdopodobnie w rejonie inwestycji znaczna.
Utwory czwartorzędowe

Utwory czwartorzędowe w rejonie planowanego przedsięwzięcia reprezentowane są
przez różnowiekowe warstwy należące do plejstocenu oraz holocenu. Najstarsze osady plejstocenu reprezentowane są przez żwiry rzeczne z okresu zlodowacenia środkowopolskiego.
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Odpreparowane są one na powierzchni ziemi na południe od terenu inwestycji, tj. w rejonie
zabudowy Racławic Śląskich, na zboczu doliny Osobłogi.
Młodsze osady plejstoceńskie związane ze zlodowaceniem Odry (zlodowacenie środkowopolskie) stanowią piaski i żwiry wodnolodowcowe, zwykle przykryte gliną zwałową. Są
one często odsłonięte na stromych zboczach wąskich dolin erozyjnych wcinających się w powierzchnię wysoczyzny. Na tej podstawie wiadomo o ich występowaniu w rejonie planowanego przedsięwzięcia.
Gliny zwałowe występują pod przykryciem lessów i glin lessopodobnych, których
akumulacja związana jest z okresem zlodowacenia północnopolskiego, czyli z występującym
na tym obszarze klimatem peryglacjalnym. Miąższość lessów nie przekracza 3 – 4 m. Są to
utwory barwy żółtej, żółtobrązowej lub płowej. Na stokach są to często lessy redeponowane.
Lessy występują na całym terenie planowanego przedsięwzięcia, przy czym częściowo w części stropowej zostały przekształcone i/lub zastąpione warstwą nasypów budowlanych
w związku z istniejącą na tym terenie od wielu lat fermą.
Wymienione uwarunkowania powierzchniowych warstw gruntu nie ograniczają realizacji obiektów budowlanych, zwłaszcza, iż będą to budynki płytko posadowione, bez podpiwniczenia.
Zasoby surowców mineralnych

Na terenie planowanego przedsięwzięcia, a także w najbliższym otoczeniu, nie występują udokumentowane zasoby złóż geologicznych - brak danych w Centralnej Bazie Danych Geologicznych Państwowego Instytutu Geologicznego. Ograniczenia w tym zakresie nie
występują. W odniesieniu do zasobów geologicznych inwestycja zlokalizowana jest korzystnie.
Natomiast złoża geologiczne zidentyfikowane są w dolinie Osobłogi i obejmują kruszywa naturalne. Najbliższe złoże Racławice Śląskie – Głogówek jest eksploatowane. Dla tej
eksploatacji utworzony jest obszar górniczy i teren górniczy. Kopalnia i złoże znajdują się
w odległości ok. 500 m na południowy-wschód od terenu planowanego przedsięwzięcia.
5.1.3 Warunki wodne
Wody powierzchniowe

Obszar, na którym znajduje się planowane przedsięwzięcie, położony jest w obrębie
zlewni rzeki Osobłogi, która przepływa w odległości ok. 500 m na południe. Zatem w stosunku do rzeki inwestycja znajduje się w dużej odległości. Teren inwestycji znajduje się również
w odległości co najmniej 300 m od granicy doliny Osobłogi, którą wyznacza generalnie obszar holoceńskiego tarasu wznoszącego się 2,0 – 5,0 m nad średni poziom wody w rzece.
Osobłoga jest lewobrzeżnym dopływem Odry, wpływa na teren gminy Głogówek z terenu Republiki Czeskiej w rejonie Racławic Śląskich i przepływa z południowego-zachodu na
północny-wschód, w kierunku Dzierżysławice, Mochowa, Głogówka. Całkowita długość rzeki
wynosi 65 km, powierzchnia całkowita dorzecza wynosi 993, 2 km2. Najniższy stan wody mierzony w punkcie pomiarowym w Racławicach Śląskich wynosił 134 cm, a najwyższy 411 cm.
Teren inwestycji jest wyniesiony ponad dolinę Osobłogi na wysokość około 20 m. Cały
teren fermy, a także jej bezpośrednie otoczenie, to obszar suchy, pozbawiony jakichkolwiek
ECOPLAN Radosław Kowalczyk ; 52-200 Wysoka, ul. Nektarowa 13 ; Tel. 606 757 918

31

RAPORT O ODDZIAŁYWANIU NA ŚRODOWISKO PRZEDSIĘWZIĘCIA POLEGAJĄCEGO NA PRZEBUDOWIE I ROZBUDOWIE FERMY DROBIU W MIEJSCOWOŚCI
RACŁAWICE ŚLĄSKIE

cieków oraz zbiorników wodnych, zarówno naturalnych jak i sztucznych. Nie występują
w jego obrębie i sąsiedztwie również podtopienia i tereny podmokłe.
Wymienione uwarunkowania hydrograficzne są korzystne, gdyż już na wstępie pozwalają wykluczyć sytuację, w której proces inwestycyjny będzie wpływał w sposób bezpośredni na elementy hydrograficzne obszaru (cieki, zbiorniki wodne, tereny wilgotne czy
podmokłe).
Jednolite części wód powierzchniowych (JCWP)

Opis JCWP przedstawiono na podstawie danych z Planu gospodarowania wodami na
obszarze dorzecza Odry (Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 października
2016 r. (poz. 1967)).
Inwestycja zlokalizowana jest w zasięgu Jednolitej Części Wód Powierzchniowych
[patrz: zał. graficzny nr 5.1-2]:
 RW600019117699 Osobłoga od Prudnika do Odry - Jest to naturalna część wód
w typie 19: rzeka nizinna piaszczysto-gliniasta. Aktualny jej stan jest oceniony jako
zły, ale nie została zakwalifikowana jako zagrożona nieosiągnięciem celów środowiskowych. Celami tymi są: dobry stan chemiczny, a także dobry stan ekologiczny.
Zagrożenie powodziowe

Obszar, na którym planowana jest realizacja przedsięwzięcia, jest wyniesiony ponad
dna podstawowych cieków, w tym zwłaszcza Osobłogi, przez co nie jest w żadnym stopniu
zagrożony zalewami powodziowymi lub podtapianiem. Potwierdzają to dane zamieszczone
w ISOK (Informatyczny System Osłony Kraju), a przedstawiające mapy zagrożenia powodziowego oraz mapy ryzyka powodziowego, na których rejon inwestycji nie został wskazany jako
zalewowy. Obszar nie jest również wskazywany jako zagrożony powodziami w miejscowych
dokumentach planistycznych.
Wody podziemne

Analiza dokumentów związanych z sytuacją hydrogeologiczną wskazuje, że teren lokalizacji planowanego przedsięwzięcia odznacza się występowaniem pierwszego poziom wód
podziemnych w utworach czwartorzędowych stanowiących piaski oraz żwiry wodnolodowcowe. Czwartorzędowy poziom wód podziemnych jest w rejonie Racławic Śląskich głównym
poziomem wodonośnym. W rejonie planowanego przedsięwzięcia znajduje się na głębokości
około 20 m p.p.t., a jego zwierciadło jest zwykle w obrębie wysoczyzny napięte. Przepływ
wód podziemnych odbywa się kierunku południowo-wschodnim, tj. w kierunku, i zgodnie
z przebiegiem, doliny Osobłogi. Potencjalna wydajność studni wynosi 30 – 50 m3/h.
W związku z faktem, iż teren w rejonie inwestycji pokrywa gruba warstwa słabo przepuszczalnych lessów i glin lessopodobnych, brak jest występowania wód gruntowych. Występowanie miąższej warstwy utworów lessowych nad pierwszym poziomem wód podziemnych wskazuje również na niski stopień podatności wód podziemnych na zanieczyszczenia.
Zasilaniem obszaru wysoczyzny, na którym znajduje się ferma, w wodę odbywa się wyłącznie
za pośrednictwem opadów atmosferycznych.
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Główne zbiorniki wód podziemnych

Teren inwestycji nie znajduje się w obrębie chronionych zbiorników wód podziemnych [patrz zał. graficzny nr 5.1-2].
Jednolite części wód podziemnych (JCWPd)

Przedsięwzięcie zlokalizowane jest na obszarze stanowiącym JCWPd nr 127 (kod UE:
PLGW6000127). Szczegóły odnośnie JCWPd, w tym jej stan, podane zostały w rozdziale 7.2
niniejszego raportu.
5.1.4 Warunki glebowe
Objęty planowanym przedsięwzięciem teren stanowi istniejące od wielu lat gospodarstwo rolne, na którym w dużej części gleby nie występują w wyniku zabudowy i utwardzenia (powierzchnie komunikacji wewnętrznej). W miejscach niezabudowanych zachowały
się częściowo naturalne warunki glebowe, zwłaszcza w części centralnej, która wciąż pozostaje w użytkowaniu rolniczym jako grunt orny.
Generalnie, wobec lokalizacji fermy w obrębie wysoczyzny lessowej, cały obszar cechują bardzo dobre warunki użytkowe, gdyż lessy należą do gleb najlepszych (w sensie użytkowym) w kraju. W związku z tym miejsca niezabudowane w granicach gospodarstwa oraz
tereny z nim bezpośrednio sąsiadujące, to gleby orne klasy II – gleby orne bardzo dobre.
W otoczeniu fermy znaczny jest również udział gleb klasy IIIa – gleby orne dobre.
W toku badan terenowych, a także na podstawie materiałów archiwalnych (Mapa
glebowo-rolnicza w skali 1:5000), wykluczono możliwość występowania gleb pochodzenia
organicznego w rejonie planowanego przedsięwzięcia. Gleby takie należą do gleb szczególnych, zalecanych do ochrony przed zainwestowaniem, gdyż zwykle stanowią siedliska wartościowe pod względem przyrodniczym. Jest to zatem sytuacja korzystna z punktu widzenia
planowanego przedsięwzięcia i w tym względzie inwestycja nie jest ograniczona.
Pod względem typologicznym obszar inwestycji (w części nie objętej zabudową) i jej
otoczenie zajmują gleby w typie czarnoziemów, czyli gleby zbudowane z lessów i utworów
pylastych. Są to zatem naturalne gleby mineralne, dość pospolite na okolicznych obszarach,
odznaczające się dużą miąższością poziomu próchniczego, dobrą strukturą, a także dużą
zdolnością magazynowania wody opadowej dostępnej dla roślin w okresach dłuższych braków opadów atmosferycznych. Czarnoziemy należą do gleb wrażliwych na erozję wodną
i wietrzną.
Oprócz czarnoziemów w otoczeniu fermy na zboczach wykształciły się z lessów również gleby brunatne, a w dnach dolin nieckowatych również gleby deluwialne powstałe
z redeponowanych osadów pylastych.
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5.1.5 Warunki klimatyczne
Klimat ogólny

Ogólne warunki klimatyczne przedstawiono na podstawie danych ze Studium uwarunkowań (…) [patrz: rozdz.2.2, poz. 1].
Gmina Głogówek położona jest w najcieplejszej dzielnicy klimatycznej Polski. Według
regionalizacji klimatycznej Adama Schmucka gmina znajduje się na pograniczu dwóch regionów pluwiotermicznych tj. nadodrzańskiego i podsudeckiego.
Średnia roczna temperatura powietrza na terenie gminy wynosi +8°C. Najcieplejszym
miesiącem jest lipiec o średniej temperaturze +18°C, a najchłodniejszym luty o średniej temperaturze +2,7°C. Temperatura ujemna występuje tylko 31 dni w roku. Okres wegetacyjny
trwa 220 dni, a średnia temperatura tego okresu wynosi +14,2°C.
Przedwiośnie jest wczesne, bo zaczyna się już w ostatnich dniach lutego i trwa 30-40
dni. Pogodna i sucha wiosna rozpoczyna się już pod koniec marca lub na początku kwietnia
i trwa około 70 dni. Lato z kolei jest długie i ciepłe, a średnia temperatura lipca przekracza
+18°C. Rozpoczyna się około 7 czerwca i trwa 90 dni. Jesień, także długa i ciepła, rozpoczyna
się na przełomie sierpnia i września, trwając około 60 - 65 dni. Zwykle na początku listopada
zaczyna się przedzimie trwające około 40 dni, a rozpoczynająca się w połowie grudnia zima
jest krótka i łagodna.
Średnia roczna suma opadów atmosferycznych waha się od 600 mm na północy gminy do 650 mm na jej południu. Największe opady notuje się w miesiącach letnich (czerwcu,
lipcu i sierpniu). Często zdarzają się też gwałtowne ulewy i burze. Na okres wegetacyjny
przypada aż 65 - 69% opadów rocznych, tj. średnio 400 - 450 mm. W miesiącach późnojesiennych i zimowych (listopad i grudzień) wilgotność powietrza jest największa. Wówczas też
najczęściej występują gęste mgły, które później pojawiają się tylko w okresie wiosennoletnim (kwiecień-czerwiec). W zimie opady atmosferyczne wynoszą od 200 do 225 mm,
a pokrywa śnieżna utrzymuje się tylko przez 45 - 50 dni w roku.
Na terenie gminy Głogówek przeważają wiatry zachodnie. Jednak największe prędkości wiatru typowe są dla kierunku południowego (marzec, kwiecień i maj). W związku ze słabym zalesieniem terenu gminy wzmagają one zjawisko erozji gleb. Najmniej wietrznym miesiącem jest sierpień.
Warunki klimatyczne, chociaż nieco gorsze w porównaniu z centralną częścią województwa, wpływają korzystnie na wegetację roślin oraz upraw.
Klimat lokalny

Lokalne uwarunkowania klimatyczne terenu, na którym planowana jest realizacja
przedsięwzięcia, są charakterystyczne dla słabo nachylonych obszarów pozadolinnych. Obszar cechują zatem korzystne warunki klimatyczne, zwłaszcza pod względem bioklimatycznym. Korzystny jest układ warunków termicznych i wilgotnościowych, są to tereny odznaczające się dobrymi warunkami solarnymi, małymi amplitudami temperatur, mniejszą częstotliwością takich niekorzystnych zjawisk jak mgły oraz należą do dobrze przewietrzanych. Teren
nie jest zagrożony występowaniem inwersji termicznych i zaleganiem mas chłodnego powietrza, gdyż jest znacznie wyniesiony ponad lokalne obniżenia dolinne (dolina Osobłogi). Wa-

ECOPLAN Radosław Kowalczyk ; 52-200 Wysoka, ul. Nektarowa 13 ; Tel. 606 757 918

34

RAPORT O ODDZIAŁYWANIU NA ŚRODOWISKO PRZEDSIĘWZIĘCIA POLEGAJĄCEGO NA PRZEBUDOWIE I ROZBUDOWIE FERMY DROBIU W MIEJSCOWOŚCI
RACŁAWICE ŚLĄSKIE

runki ogólne bioklimatyczne dla stałego bądź długookresowego przebywania ludzi, a także
zwierząt, należy uznać za korzystne.
5.1.6 Charakterystyka szaty roślinnej
W celu rozpoznania możliwości występowania chronionych lub rzadkich gatunków
roślin, a także chronionych siedlisk przyrodniczych, przeanalizowano zarówno dokumenty
archiwalne, jak i przeprowadzono prace terenowe w 2019 oraz 2020 roku. Dokumenty
gminne zawierają dobrze udokumentowane rozmieszczenie chronionych elementów szaty
roślinnej [patrz: rozdz. 2.2, poz. 1, 2].
Chronione i rzadkie gatunki roślin oraz grzybów

Na podstawie powyższych stwierdzono, że na terenie planowanej realizacji przedsięwzięcia i w bezpośrednim otoczeniu:
 nie występują gatunki roślin objęte ochroną na podstawie Rozporządzenia Ministra
Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru
obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000
(tekst jednolity: Dz. U. z dnia 4 grudnia 2014r., poz.1713);
 Nie występują gatunki roślin objęte ochroną na podstawie Rozporządzenia Ministra
Środowiska z dnia 9 października 2014r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin (Dz. U.
z dnia 16 października 2014r., poz. 1409);
 Nie występują objęte ochroną gatunki grzybów - zgodnie z Rozporządzeniem Ministra
Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej grzybów
(Dz.U. z dnia 16 października 2014 r., poz. 1408);
 Nie występują stanowiska rzadkich i zagrożonych gatunków roślin – żaden z notowanych w gminie gatunków nie występuje w rejonie fermy.
W gminie Głogówek dolina Osobłogi jest miejscem, gdzie notuje się wiele stanowisk
chronionych gatunków, jednakże na odcinku doliny w rejonie Racławic Śląskich stanowisk
takich nie notuje się. Najbliższe dotyczą rejonu Dzierżysławic, czyli w odległości około 3,5 km
od terenu planowanego przedsięwzięcia.
Chronione siedliska przyrodnicze

Siedliska przyrodnicze chronione prawnie to siedliska wymienione w rozporządzeniu
Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (tekst jednolity: Dz. U. z dnia 4 grudnia 2014 r., poz.1713), będącym przełożeniem dyrektyw unijnych (tzw.
Ptasiej i Siedliskowej).
Na terenie planowanego przedsięwzięcia, ale i w bezpośrednim otoczeniu, nie
stwierdzono występowania siedlisk przyrodniczych podlegających ochronie.
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Pomniki przyrody

Na terenie inwestycji i w jej otoczeniu, jak i w rejonie całej miejscowości Racławice
Śląskie, obiekty przyrodnicze o charakterze pomnika przyrody nie występują.
Cenna zieleń urządzona

Do tej kategorii zaliczyć należy przede wszystkim elementy zieleni publicznej, jak np.
zieleń parkową, cmentarną, przykościelną, a także cenne aleje i szpalery drzew przydrożnych. W rejonie planowanego przedsięwzięcia tego rodzaju zieleń nie występuje.
Zbiorowiska i siedliska roślinne na terenie przedsięwzięcia i w zasięgu jego potencjalnego oddziaływania

Zbiorowiska agrocenoz
Centralna część fermy jest użytkowana rolniczo pod uprawy zbożowe. Na tych gruntach mogły wykształcić się pospolite zbiorowiska roślinności tzw. segetalnej, tj. towarzyszącej
uprawom polowym. Tego typu roślinność towarzyszy również gruntom ornym sąsiadującym
z terenem fermy. Na terenach rolnych należy się zatem spodziewać antropogenicznych zbiorowisk pól uprawnych, które pod względem fitosocjologicznym należą do klasy Stellarietea
mediae oraz do wchodzących w skład wymienionej klasy rzędów: Centauretalia cyani (zbiorowiska towarzyszące uprawom zbóż) oraz Polygono-Chenopodietalia (zbiorowiska upraw
okopowych). Zbiorowiska te, traktowane zwykle przez rolników jako chwasty upraw rolnych,
określane są mianem segetalnych. Zbiorowiska tego rodzaju należą do pospolitych
i posiadających małą wartość przyrodniczą, a ich występowanie uzależnione jest od prowadzonej działalności rolniczej (zboża, gatunki okopowe, orka, nawożenie itp.).
Zbiorowiska ruderalne
Roślinność ruderalna wykształcona jest na terenie fermy w dwóch postaciach:
 zieleni niskiej urządzonej – jest to roślinność trawnikowa funkcjonująca wokół istniejącej zabudowy, pielęgnowana (koszenie);
 spontanicznych zbiorowisk występujących w postaci różnej wielkości płatów oraz ciągów przy ogrodzeniu, wzdłuż dróg, miejscowo przy zabudowie, przede wszystkim
jednak w północnej części fermy, w rejonie planowanych nowych kurników.
Są to pospolite zbiorowiska ruderalne z różnych klas, należące do rzędów: Plantaginetalia majoris - antropogeniczne zbiorowiska miejsc silnie wydeptywanych, Artemisietalia
vulgaris - nitrofilne zbiorowiska okazałych bylin na siedliskach ruderalnych. W północnej
i południowej części fermy znamienny jest przeważający udział rajgrasu wyniosłego, a zbiorowiska nawiązują wyglądem do zbiorowisk łąk świeżych. Są to jednak nadal zbiorowiska
ruderalne.
Siedliska leśne, zadrzewieniowe i zaroślowe
Na terenie planowanego przedsięwzięcia i w jego bezpośrednim sąsiedztwie, nie występują powierzchnie leśne.
Z kolei zadrzewienia i zakrzewienia liściaste występują wzdłuż granic fermy, z każdej
strony, stanowiąc niejako zieleń o funkcji izolacyjnej. Wśród drzew zanotowano praktycznie
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wyłącznie jesion wyniosły (Fraxinus Excelsior), wzdłuż drogi od strony wschodniej również
sporadycznie topole (Populus). Pomiędzy istniejącymi kurnikami nasadzono również pojedyncze świerki (Abies alba). Przy drzewach i w rejonie planowanych nowych kurników,
utrzymują się zakrzewienia bzu czarnego (Sambucus nigra) oraz podrost jesionu.
Obszary cenne florystycznie oraz inne osobliwości florystyczne

Teren inwestycji otaczają wyłącznie grunty orne i tereny antropogeniczne (teren kolejowy od południa), przez co nie jest to obszar cenny pod względem florystycznym, zwłaszcza
mający znaczenie dla zachowania różnorodności gatunków roślin lub siedlisk.
Podsumowanie
Teren przeznaczony pod realizację przedsięwzięcia to wyłącznie siedliska antropogeniczne, tj. rolne (orne), ruderalne i zabudowane, na których zbiorowiska roślinności niskiej
posiadają małe walory przyrodnicze i należą do pospolitych. Teren inwestycji sam w sobie
nie posiada większej wartości florystycznej i siedliskowej. Nie jest to teren mogący stanowić
o różnorodności szaty roślinnej (zbiorowisk, gatunków) gminy Głogówek jak i całej Opolszczyzny.
5.1.7 Charakterystyka fauny
Poniższą charakterystykę wykonano oceniając następujące aspekty świadczące o wartości faunistycznej:
 występowanie obszarów o wysokich walorach faunistycznych,
 atrakcyjność siedlisk dla rodzimych gatunków zwierząt,
 występowanie stanowisk rzadkich i zagrożonych gatunków zwierząt.
Występowanie obszarów o wysokich walorach faunistycznych
Niniejszy rozdział dotyczy identyfikacji w obrębie terenu przedsięwzięcia oraz w jego
sąsiedztwie obszarów uznanych za cenne ze względu na ich walory faunistyczne, tzn. ostoi
faunistycznych. Poza wybranymi formami ochrony przyrody, w rozumieniu ustawy z dnia 16
kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z dnia 14 stycznia 2020 r., poz. 55, ze zm.), których przedmiotem ochrony są gatunki zwierząt, wzięto pod uwagę także ostoje wyznaczone
w dokumentach strategicznych i dokumentach prawa miejscowego (studia, programy, strategie). Do dokumentów tych w przypadku omawianej inwestycji zaliczyć należy:
 Opracowanie ekofizjograficzne województwa opolskiego (Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego. Departament Polityki Regionalnej i Przestrzennej 2008) oraz
jego aktualizacja (Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego 2016),
 Plan zagospodarowania przestrzennego województwa opolskiego (Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego. Departament Polityki Regionalnej i Przestrzennej
2019),
 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy Głogówek (SoftGIS
2016), Program ochrony środowiska dla gminy Głogówek (EkoLogika 2017).
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Przeprowadzona analiza wykazała, iż teren inwestycji oraz jego sąsiedztwo położone
są poza wszelkimi obszarami chronionymi ze względu na ich wysokie walory faunistyczne.
Szczegółowe wyniki tej analizy przedstawiono w poniżej (tabela 5.1-1).
Tabela 5.1-1

Oceny wartości obszaru przedsięwzięcia pod względem występowania cennych obszarów faunistycznych

Lp.

Ranga wartości

Rodzaj obszaru/formy ochrony lub ostoi

1.

Istotne w skali międzynarodowej
Istotne w skali krajowej
Istotne w skali regionalnej (wojewódzkiej)

Natura 2000, obszary Ramsar

2.
3.

4.

Istotne w skali lokalnej

park narodowy, rezerwat przyrody
park krajobrazowy, ostoje wymienione w Opracowaniu
ekofizjograficznym województwa opolskiego oraz Planie
zagospodarowania przestrzennego województwa opolskiego
ostoje wymienione w gminnych dokumentach strategicznych (SUiKZP, Program ochrony środowiska)

Kryterium obszaru chronionego
Poza obszarami
Poza obszarami
Poza obszarami

Poza obszarami

Charakterystyka siedlisk zwierząt występujących w granicach inwestycji oraz w obszarze jej
oddziaływania
Przedstawioną w niniejszym podrozdziale charakterystykę wykonano na podstawie
informacji zgromadzonych podczas wizji terenowej wykonanej w czerwcu 2019 roku. W czasie wizji terenowej zbierano przede wszystkim dane na temat warunków siedliskowych
omawianego obszaru. W oparciu o tak zgromadzone dane oraz dane literaturowe na temat
preferencji siedliskowych rodzimych gatunków zwierząt sporządzono poniższą charakterystykę siedlisk faunistycznych rejonu inwestycji (tzn. obszaru inwestycji oraz obszaru jej oddziaływania).
W czasie wizji terenowej notowano także stwierdzenia zaobserwowanych gatunków
zwierząt oraz ślady ich obecności.
Gatunki wymienione poniżej, objęte ścisłą ochroną gatunkową oznaczono literami
„OS”, gatunki objęte ochroną częściową „OC”, a gatunki łowne z okresem ochronnym „OŁ”.
Grunty orne
Grunt orny występujący na terenie inwestycji zalicza się do pól uprawnych gdzie prowadzona jest intensywna uprawa. Grunty tego typu objęte są silnie ingerującymi w ich strukturę zabiegami agrotechnicznymi, takimi jak nawożenie, opryski pestycydów, regularne
spulchnianie gleby (orka, kultywatorowanie). Fauna tego typu środowisk tworzy zgrupowania bardzo ubogie, złożone z niewielkiej liczby taksonów. Główną grupę ekologiczną będą
stanowiły tu gatunki zależne od rośliny sztucznie wprowadzonej i uprawianej w danym miejscu.
Grunty orne nie sprzyjają wysokiej różnorodności bezkręgowców, a zwłaszcza występowaniu gatunków chronionych i rzadkich, które zazwyczaj związane są z siedliskami o wysokim stopniu naturalności. Spośród gatunków o wyższym statusie ochronnym na omawianych obszarach prawdopodobne jest występowanie szeroko rozpowszechnionych w kraju
chrząszczy biegaczowatych Carabidae. Grunty orne nie stanowią atrakcyjnego środowiska
także dla rodzimych gatunków płazów i gadów. Decyduje o tym przede wszystkim mały
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udział siedlisk wilgotnych, niska różnorodność nisz ekologicznych oraz brak lub zbiorników
wodnych (miejsce rozrodu i zimowania płazów). Pola uprawne wykorzystywane są przez
przedstawicieli herpetofauny głównie jako żerowiska. Do gatunków najczęściej spotykanych
na terenie gruntów ornych zalicza się ropucha szara Bufo bufo (OS), żaba trawna Rana temporaria (OS), a z gadów jaszczurka zwinka Lacerta agilis (OS).
Grunty orne zasiedlane są głównie przez ptaki terenów otwartych, zdolne do wykorzystania monotonnych monokultur uprawnych. Tereny te wykorzystywane są przede
wszystkim jako żerowiska. Część gatunków może ponadto wyprowadzać lęgi bezpośrednio
na ziemi. Do gatunków typowych dla agrocenoz należą między innymi: skowronek Alauda
arvensis OS, pliszka żółta Motacilla flava OS, trznadel Emberiza citrinella OS, potrzeszcz Miliaria calandra OS, bażant Phasianus colchicus OŁ.
Spośród ssaków liczną grupę stanowić będą gryzonie typowe dla agrocenoz, a więc
nornik polny Microtus arvalis oraz mysz polna Apodemus agrarius. Ważnym elementem
omawianych siedlisk są także przedstawiciele kopytnych – sarna Capreolus capreolus i dzik
Sus scrofa. Ssakami drapieżnymi, występującymi regularnie na omawianych obszarach są
łasica Mustela nivalis OS oraz lis Vulpes vulpes OŁ.
Zabudowa gospodarcza z towarzyszącymi siedliskami
Zabudowa zagrodowa tworzona jest przez mozaikę niskich budynków, linowych zadrzewień, dróg wewnętrznych o niskim natężeniu ruchu oraz różnego rodzaju nieużytków
i terenów ruderalnych. Jest to przede wszystkim obszar występowania gatunków synantropijnych, tzn. zasiedlających nisze ekologiczne stworzone przez człowieka.
W obrębie omawianych obszarów, siedliskami o najwyższym stopniu naturalności są
nieutwardzone place i tereny komunikacyjne, zarastające w procesie sukcesji naturalnej. Są
to tereny suche lub umiarkowanie wilgotne, budowane wyłącznie przez roślinność zielną
i trawiastą bez udziału roślinności drzewiastej. Wzrost roślinności na niektórych fragmentach
jest ograniczany przez rozjeżdżanie i udeptywanie. Na pozostałym terenie roślinność wzrasta
nie ograniczana i tworzy miejscami wysokie ziołorośla (formacje okrajkowe). Są to zbiorowiska ubogie gatunkowo, złożone głównie z pospolitych gatunków pionierskich. Z racji sąsiedztwa zabudowy gospodarskiej i infrastruktury gospodarstwa są one także pod wpływem silnej
antropopresji (m.in. hałas, bodźce wizualne, emisja zanieczyszczeń). Omawiane siedliska
stanowią żerowiska, miejsca odpoczynku oraz rozrodu dla gatunków je zasiedlających.
Wyróżniającym się elementem terenów zabudowy zagrodowej są także wspomniane
wyżej zadrzewienia liniowe, występujące wzdłuż granic gospodarstwa należącego do inwestora. Są to siedliska pochodzące ze sztucznych nasadzeń, o ubogiej strukturze. Ze względu
na ich charakter nie stwarzają one warunków dla gatunków leśnych lecz dla zwierząt strefy
ekotonu skraju lasu.
Zabudowania gospodarskie tworzą nisze ekologiczne dla gatunków wybitnie synantropijnych. Zapewniają one głównie miejsca schronienia oraz rozrodu, takie jak szczeliny
w zabudowie, półki, wnęki, itp.
Siedliska związane z zabudowaniami gospodarczymi należą do szeroko rozpowszechnionych w kraju, a gatunki zwierząt je zasiedlające do licznych i pospolitych.
Zabudowa zagrodowa nie jest miejscem występowania cennych gatunków bezkręgowców, które zazwyczaj związane są z siedliskami o wysokim stopniu naturalności. DodatECOPLAN Radosław Kowalczyk ; 52-200 Wysoka, ul. Nektarowa 13 ; Tel. 606 757 918
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kowo siedliska silnie antropogenicznie przekształcone to siedliska wysoce powtarzalne zarówno w regionie jak i w całym kraju, a zatem gatunki je zamieszkujące mają szeroki areał
występowania i charakteryzują się dużą liczebnością. Zwierzęta występujące w tego rodzaju
siedliskach można podzielić na dwie zasadnicze grupy: gatunki synantropijne i gatunki eurytopowe. Do gatunków synantropijnych będą należały przede wszystkim gatunki występująca
w różnego rodzaju niszach obiektów budowlanych. Zaliczyć tutaj należy wybrane gatunki
stawonogów, należące do pajęczaków Araneae, cęgoszy Dermaptera czy kosarzy Opiliones.
Do gatunków eurytopowych zaliczane są gatunki o szerokim spektrum tolerancji ekologicznej, tzn. spotykane w wielu typach, często bardzo różnych siedlisk (pospolite prostroskrzydłe
Orthoptera czy chrząszcze Coleoptera).
Obszary zabudowane oraz zieleni urządzonej, bez zbiorników wodnych lub obszarów
podmokłych, są miejscem występowania jedynie pospolitych, synantropijnych gatunków
płazów i gadów. W granicach zabudowy zagrodowej najbardziej prawdopodobne wydaję się
występowanie pospolitych w gminie przedstawicieli płazów (takich jak: ropucha szara Bufo
bufo OS, oraz żaba trawna Rana temporaria OS) i gadów (jaszczurka zwinka Lacerta agilis
OS), powszechnie uważanych za gatunki eurytopowe.
Trzon awifauny omawianego obszaru tworzą synantropijne gatunki ptaków występujące w osiedlach ludzkich. Spośród gatunków występujących głównie w zabudowie należy
wymienić kopciuszka Phoenicurus ochruros OS, muchołówkę szarą Muscicapa striata OS,
sierpówkę Streptopelia decaocto OS, jerzyka Apus apus OS, dymówkę Hisrundo rusticav OS,
wróbla Passer domesticus OS. W obszarach zabudowanych występują także gatunki wymagające obecności roślinności drzewiastej czy zielnej towarzyszącej zabudowie, między innymi
grzywacz Columba palumbus, rudzik Erithacus rubecula OS, kapturka Sylvia atricapilla OS.
Najliczniejszą grupą ssaków w obszarach zabudowanych są z gryzonie. Zaliczyć do
nich należy szczura wędrownego Rattus norwegicus oraz mysz domową Mus musculus. Spośród drapieżnych na obszarach tego typu występuje lis, kuna domowa Martes foina. Spośród
owadożernych będą to: jeż Erinaceus sp. oraz ryjówki.
Występowanie rzadkich i zagrożonych gatunków zwierząt na ternie inwestycji i obszarze jej
oddziaływania
Przeprowadzona analiza dostępnych materiałów na temat fauny obszaru inwestycji
nie wykazała obecności na tym obszarze rzadkich i zagrożonych gatunków zwierząt. Stanowisk tego typu, lub śladów obecności zwierząt wskazujących na prawdopodobieństwo ich
wystąpienia nie wykazała także przeprowadzona kontrola terenowa. Na małe prawdopodobieństwo ich występowania na obszarze inwestycji lub w jego bezpośrednim sąsiedztwie
wskazują także wyniki przeprowadzonej identyfikacji i waloryzacji siedlisk.
Za rzadkie i zagrożone gatunki zwierząt uznano gatunki z krajowej (Głowaciński et al.
2002) i światowej (IUCN 2019) listy gatunków zagrożonych i ginących w kategorii VU (narażone) lub wyższej.
Wnioski i podsumowanie
Powyższa analiza pozwala określić wartość faunistyczną terenu inwestycji oraz jego
kluczowe walory. Podstawowe wnioski w tym zakresie przedstawiono poniżej.
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 Teren inwestycji oraz jego sąsiedztwo nie są objęte żadną formą ochrony przyrody,
wyznaczoną w celu ochrony cennej fauny. Na obszarze tym nie występują także jakiekolwiek zidentyfikowane obszary posiadające wyróżniające walory faunistyczne.
 Teren przedsięwzięcia pokrywają siedliska o niskiej naturalności, wyraźnie antropogenicznie przekształcone, o przeciętnej i/lub niskiej wartości faunistycznej. Są to siedliska powtarzalne, szeroko rozpowszechnione w regionie oraz w kraju. Teren przedsięwzięcia cechuję się także niską różnorodnością siedlisk.
 Dostępne dane literaturowe nie wskazują na obecność stanowisk rzadkich i zagrożonych gatunków zwierząt na terenie inwestycji oraz w jego sąsiedztwie.
5.1.8 Formy ochrony przyrody, w tym obszary Natura 2000
Usytuowanie przedsięwzięcia na tle form ochrony przyrody przedstawiono na rysunku nr 5.1-3. Planowana inwestycja nie znajduje się w zasięgu lub w bliskim sąsiedztwie jakiejkolwiek istniejącej formy ochrony przyrody. W promieniu około 10 km występują następujące obszary:
 Obszar Chronionego Krajobrazu Las Głubczycki – ok. 5,0 km na południe,
 Park Krajobrazowy Góry Opawskie – ok. 7,5 km na południowy-zachód,
 Obszar mający znaczenie dla Wspólnoty (projektowany Specjalny Obszar Ochrony
Siedlisk Natura 2000) „Góry Opawskie” PLH160007 – ok. 9,5 km na południowyzachód.
Mając na uwadze wymienione odległości należy stwierdzić, że wszelkie obszarowe
formy ochrony przyrody znajdują się w odległości większej niż 5,0 km.
5.1.9 Charakterystyka powiązań przyrodniczych
Zewnętrzne powiązania przyrodnicze - korytarze ekologiczne

Teren planowanego przedsięwzięcia nie znajduje się w obrębie lub w pobliżu korytarzy ekologicznych wyznaczonych na terenie Polski jako łączących ostoje Natura 2000 - zgodnie ze zaktualizowaną siecią korytarzy ekologicznych Polski (Jędrzejewski, W. S. Nowak, K.
Stachura, M. Skierczyński, R. W. Mysłajek, K. Niedziałkowski, B. Jędrzejewska, i in., 2011,
„Projekt korytarzy ekologicznych łączących Europejską Sieć Natura 2000 w Polsce”. Zakład
Badania Ssaków PAN), co przedstawiono na zał. graficznym nr 5.1-4. Najbliższy korytarz
przebiega w odległości co najmniej 14 km.
Wewnętrzne powiązania przyrodnicze

Tego rodzaju zależności wynikają przede wszystkim z interakcji pomiędzy poszczególnymi komponentami środowiska przyrodniczego, zarówno pionowymi jak i poziomymi.
W obrębie i najbliższym sąsiedztwie planowanego przedsięwzięcia są one następujące:
 Planowane przedsięwzięcie znajduje się na obszarze rozległych gruntów ornych, przez
co jest to obszar pozbawiony struktur przyrodniczych, które mogłyby zostać uznane
za zapewnienie lokalnych powiązań przestrzennych. W rejonie Racławic Śląskich podstawową strukturą tego typu jest dolina Osobłogi, która stanowi lokalny korytarz eko-
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logiczny. Korytarz przebiega jednak w znacznej odległości od terenu inwestycji, tj. co
najmniej 300 m na południe.
 Teren inwestycji znajduje się na obszarze wysoczyzny plejstoceńskiej pokrytej lessami. Jest to tym samym obszar suchy, tj. pozbawiony wód powierzchniowych, podmokłości, a także trwałego zwierciadła wód gruntowych.
 Lessy stanowią gleby o bardzo dobrych walorach rolniczych, ale są podatne na procesy erozji wodnej oraz wietrznej. W przypadku terenu objętego inwestycją jest to teren słabo nachylony, a w związku z tym nie jest narażony na intensywne procesy erozyjne. Ponadto teren jest w dużym stopniu zabudowany, a także otoczony zadrzewieniem (nasadzenia drzew wokół fermy).
 Ogólne nachylenie terenu na kierunku południowym i południowo-wschodnim wiąże
teren inwestycji pod względem obiegu wodnego z doliną Osobłogi. Wody opadowe
spływają z powierzchni terenu w kierunku doliny oraz zasilają pierwszy poziom wód
podziemnych wykształcony w piaskach i żwirach wodnolodowcowych, który również
jest powiązany z doliną – przepływ wód podziemnych.
5.2

Uwarunkowania kulturowe

5.2.1 Charakterystyka zagospodarowania terenu w bezpośrednim sąsiedztwie planowanego przedsięwzięcia
Przedsięwzięcie, polegające na budowie fermy drobiu, będzie realizowane na gruntach miejscowości Racławice Śląskie, gmina Głogówek, powiat prudnicki, województwo
opolskie. Teren inwestycji obejmuje istniejącą już fermę zwierzęcą (drobiu i trzody chlewnej),
usytuowaną na północ od zabudowy Racławic Śląskich, za terenem kolejowym.
Ogólną lokalizację terenu przedsięwzięcia przedstawia załącznik graficzny nr 1.1-1
oraz 1.1-2. Natomiast szczegółowe warunki użytkowania terenu w rejonie inwestycji przedstawiono na załączniku graficznym nr 5.2-1 – Zagospodarowanie terenu w otoczeniu przedsięwzięcia.
Zagospodarowanie terenu wokół planowanej inwestycji jest następujące:
 Od strony zachodniej, północnej oraz wschodniej w sąsiedztwie rozciągają się wyłącznie grunty orne. Tereny rolnicze są podstawową formą użytkowania terenów pokrytych glebami lessowymi;
 Od strony południowej ferma sąsiaduje z szerokim pasem terenu kolejowego – linia
137, odcinek Kędzierzyn-Koźle – Prudnik;
 Za linią kolejową, tj. na południe od niej, rozciąga się zabudowa miejscowości Racławice Śląskie. Najbliższa posesja znajduje się w odległości ok. 30 m od południowowschodniego krańca fermy. W nieco większej odległości, tj. ok. 80 – 100 m, występują
inne posesje jednorodzinne (rejon ul. Stefana Batorego). Co najmniej 100 – 120 m na
południe rozciąga się zabudowa jednorodzinna przy ul. Zwycięstwa, czyli głównej ulicy Racławic Śl.
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5.2.2 Opis istniejących w sąsiedztwie lub w bezpośrednim zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia zabytków chronionych na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
W zasięgu oddziaływania projektowanej inwestycji, zarówno w granicach działek objętych inwestycją, jak i w bezpośrednim sąsiedztwie gospodarstwa, nie stwierdzono występowania obiektów zabytkowych objętych ochroną na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami - wpisanych do rejestru lub ewidencji zabytków województwa opolskiego, co dotyczy zarówno obiektów nieruchomych jak i stanowisk archeologicznych.
Teren przedsięwzięcia znajduje się również poza strefami ochrony konserwatorskiej
wyznaczonymi w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gminy Głogówek (2016 r.). Zabudowa Racławic Śląskich objęta jest strefą ochrony układów
ruralistycznych. Są to jednak tereny położone na południe od terenu kolejowego, czyli znajdujące się całkowicie poza zasięgiem oddziaływania inwestycji.
Na terenie Racławic Śląskich znajdują się cztery obiekty wpisane do wojewódzkiego
rejestru zabytków:
 kościół parafialny pw. Wniebowzięcia NMP (414/58 z 8.10.1958)
 kapliczka przydrożna (493/58 z 10.10.1968)
 plebania (1766/60 z 6.10.1966)
 budynek przy ul. Zwycięstwa (195 2268/91 z 15.05.1991)
W miejscowości występuje również szereg zabytków nieruchomych ujętych w gminnej ewidencji zabytków. Wszystkie znajdują się w strefie zabudowy wiejskiej, a więc poza
terenem inwestycji.
Najbliższe stanowisko archeologiczne zlokalizowane jest w odległości ok. 500 m na
południowy-wschód, w dolnie rzeki Osobłogi.
Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, że obszar planowanego przedsięwzięcia nie podlega szczególnej ochronie ze względu na występowanie cennych elementów układu przestrzennego, zespołów lub obiektów zabytkowych. Wymienione uwarunkowania pozwalają stwierdzić, że pod względem elementów zabytkowych teren lokalizacji inwestycji jest
usytuowany korzystnie. Nie wyklucza to jednak możliwości znalezienia elementów kulturowych podczas prowadzenia prac ziemnych, co wymagałoby podjęcia szczególnych działań
ochronnych, co przedstawiono już w rozdziale 7.11 niniejszego raportu.
Przy drodze dojazdowej do fermy, po jej wschodniej stronie i w rejonie jednego
z wjazdów na fermę, znajduje się przydrożny krzyż. Nie jest to obiekt objęty ochroną, lecz
mający lokalny walor kulturowy, cenny dla lokalnej społeczności (mieszkańców Racławic Śląskich).
5.2.3 Opis krajobrazu, w którym przedsięwzięcie ma być zlokalizowane
Krajobraz w rejonie planowanego przedsięwzięcia oraz jego otoczenia to krajobraz
antropogeniczny - kulturowy, tj. przekształcony w celu pełnienia określonych funkcji gospodarczych. W grupie krajobrazów kulturowych można wyróżnić podtypy związane z dominują-
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cym rodzajem działalności człowieka i stopniem przeobrażenia środowiska geograficznego.
W rejonie inwestycji jest to podtyp:
 krajobraz rolniczy - obejmuje tereny intensywnej gospodarki rolnej, które dominują
w otoczeniu planowanego przedsięwzięcia. Są to rozległe grunty orne, wśród których
występują elementy antropogeniczne, jak np. drogi, linia kolejowa, a także elementy
wzbogacające lokalny krajobraz, tj. zieleń wysoka przydrożna. Teren planowanego
przedsięwzięcia, tj. duże gospodarstwo rolne, znajduje się w obrębie tego podtypu
krajobrazu;


krajobraz osadniczy wiejski – dotyczy terenów zwartej zabudowy wiejskiej Racławic
Śląskich, rozciągających się na południe od terenu planowanego przedsięwzięcia, za
terenem kolejowym. Zabudowa ruralistyczna jest wkomponowana w lokalny krajobraz, a ponadto odznacza się udziałem szeregu elementów zieleni wysokiej (sady,
ogrody, drzewa, w tym wzdłuż dróg i cieków) wzbogacającej walory terenów zabudowanych.

Ujmując krajobraz pod względem wiodącego czynnika przyrodniczego (naturalnego),
lokalny krajobraz ma cechy krajobrazu (zgodnie z typologiczną klasyfikacją krajobrazów naturalnych Polski):
 klasa krajobrazu: krajobrazy nizin; rodzaj: eoliczny, gatunek: wzgórzowy;
 klasa krajobrazu: dolin i obniżeń; rodzaj: zalewowych den dolin – akumulacyjne; gatunek: równin zalewowych w terenach nizinnych i wyżynnych – ten gatunek krajobrazu obejmuje dolinę rzeki Osobłogi rozciągającą się na południe od terenu planowanego przedsięwzięcia.
Uwzględniając stopień antropogenicznego przekształcenia krajobrazu kulturowego,
jaki występuje w rejonie inwestycji, można lokalny krajobraz zaliczyć do:
 kulturowego dysharmonijnego (wg klasyfikacji przedstawionej w opracowaniu: Systemy krajobrazowe. Struktura - funkcjonowanie - planowanie, T.J. Chmielewski, PWN,
Warszawa, 2013). Krajobraz ten obejmuje tereny częściowo harmonizujące
z warunkami przyrodniczo-krajobrazowymi, jednakże posiada również cechy obniżające walory, np. duże obszary produkcji ornej, zabudowa dużego gospodarstwa rolnego, drogi, linia kolejowa. Sama zabudowa wiejska Racławic Śląskich jest wkomponowana w lokalny krajobraz i można stwierdzić, że wraz z udziałem zieleni wysokiej
w rejonie zabudowy, zachowuje w dużym stopniu cechy harmonijności i stanowi raczej pozytywny element krajobrazu.
Szczególne uwarunkowania krajobrazowe

Rejon lokalizacji planowanego przedsięwzięcia nie znajduje się w granicach lub w pobliżu jakiegokolwiek istniejącego obszaru, który objęto ochroną między innymi z uwagi na
walory krajobrazowe.
Natomiast dolina Osobłogi jest w dokumentach miejscowych wskazywana do ochrony
jako:
 projektowany Obszar Chronionego Krajobrazu „Dolina Osobłogi”. Obszar ten rozciąga się w odległości co najmniej 300 m na południe od terenu inwestycji. Celem
ochrony jest zachowanie bogatych i zróżnicowanych krajobrazów kulturowych
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z niewielkimi, lecz o wysokich walorach ekologicznych lasami i agrocenozami z licznymi zadrzewieniami i łąkami w głęboko wciętej dolinie.
Na terenie gminy Głogówek wyodrębniono strefy ochrony ekspozycji widokowej.
Żadna z nich nie obejmuje terenów w rejonie Racławic Śląskich.
Na obszarze województwa wyodrębniono krajobrazy naturalne, które są cenne w skali regionu, odznaczając się przy tym najmniejszym stopniem przekształcenia. Teren inwestycji
nie jest takim krajobrazem, jest nim natomiast cała dolina rzeki Osobłogi. Głównymi walorami doliny są: głębokie wcięcie doliny bardzo zróżnicowanymi typami ekosystemów.
5.2.4 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
Planowane przedsięwzięcie będzie realizowane na terenie istniejącego gospodarstwa
rolnego, tj. fermy drobiu (brojlerów kurzych) i trzody chlewnej. Na fermie funkcjonuje aktualnie 6 kurników oraz 2 chlewnie, a także zespół obiektów gospodarczych. W związku z tym
planowane przedsięwzięcie jest jednoznacznie powiązane z istniejącą fermą, a tym samym
będzie dochodzić do kumulowania się negatywnych oddziaływań w zakresie emisji oraz zużywanych zasobów (np. wody) i mediów.
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6

OPIS ANALIZOWANYCH WARIANTÓW WRAZ Z UZASADNIENIEM ICH WYBORU

6.1

Opis przewidywanych skutków dla środowiska w przypadku niepodejmowania
przedsięwzięcia

Brak realizacji przedsięwzięcia prowadzi do zachowania obecnych warunków środowiska, w tym wynikających z istniejących lokalnych uciążliwości i zagrożeń, a także z zachodzących w środowisku zmian, mianowicie:
 Niepodejmowanie przedsięwzięcia pozwala zachować obecne warunki przyrodnicze
obszaru objętego rozbudową fermy. W chwili obecnej warunki te odbiegają zasadniczo od stanu naturalnego, a tym samym nie mają większej wartości przyrodniczej
i kulturowej. Przede wszystkim teren inwestycji nie stanowi obszaru wartościowego
florystycznie i faunistycznie. Obszar jest obecnie częściowo zabudowany i utwardzony, a na terenach zielonych rozwinęła się spontaniczna, pospolita roślinność ruderalna. Teren inwestycji znajduje się poza istniejącymi i projektowanymi obszarami chronionymi. Niepodejmowanie przedsięwzięcia powoduje, że teren będzie stanowił tak
samo jak do tej pory, część gospodarstwa rolnego. Teren ten może być wykorzystywany do różnych celów w ramach funkcjonującego gospodarstwa. Zatem fakt braku,
czy też realizacji inwestycji, nie ma większego znaczenia dla środowiska przyrodniczego.
 Rezygnacja z uruchomienia projektowanej działalności nie ma uzasadnienia w sensie
ochrony lokalnych wartości kulturowych. Na terenie planowanej inwestycji oraz
w bezpośrednim otoczeniu nie występują elementy i obiekty zabytkowe podlegające
ochronie, jak również mogące mieć cechy wartościowe w tym względzie. Obszar całego gospodarstwa rolnego nie ma również większych walorów krajobrazowych i nie
podlega żadnym ograniczeniom w tym aspekcie.
 Z terenu gospodarstwa, w tym z terenu istniejącej już w jego obrębie fermy drobiu
oraz trzody chlewnej, emitowane są obecnie do powietrza zanieczyszczenia. Obecny
stan zanieczyszczenia powietrza przedstawiono w rozdziale 7.5 niniejszego raportu.
Co istotne bezpośredni teren realizacji przedsięwzięcia, tj. realizacji czterech nowych
kurników, odznacza się obecnie brakiem emitorów zanieczyszczeń do powietrza. Niepodejmowanie realizacji planowanego przedsięwzięcia skutkować będzie utrzymaniem obecnej sytuacji. Z kolei rozbudowa fermy może zmienić poziom emitowanych
zanieczyszczeń powietrza z całego gospodarstwa rolnego. To, jak duża może to być
zmiana, jest przedmiotem oceny przeprowadzonej w rozdziale 7.5.
 Hałas - ferma zwierząt będzie źródłem emisji do otoczenia hałasu z pracujących na
fermie urządzeń (np. wentylatorów utrzymujących właściwy stan klimatu w kurnikach, urządzenia wyposażone w silnik, ruch pojazdów itp.). Aktualnie, wobec lokalizacji terenu inwestycji w obrębie większego gospodarstwa rolnego, poziom hałasu jest
kształtowany przez urządzenia i pojazdy wykorzystywane w gospodarstwie. Uciążliwość akustyczną w stanie istniejącym przedstawiono w rozdziale 7.1. Zaniechanie
rozbudowy fermy zachowuje obecne uciążliwości. Natomiast uruchomienie nowych
kurników do produkcji brojlerów spowoduje wprowadzenie większej niż jest to obecnie liczby źródeł hałasu (wentylatory).
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 Z uwagi na obecny sposób zagospodarowania i użytkowania bezpośredniego terenu
inwestycji, niepodejmowanie przedsięwzięcia nie powoduje skutków dla środowiska
wodnego, ludzi, przyrody, obszarów chronionych, powierzchni ziemi.
6.2

Opis analizowanych wariantów, w tym wariantu proponowanego przez wnioskodawcę oraz racjonalnego wariantu alternatywnego

Realizacja planowanego przedsięwzięcia była rozpatrywana w 2 wariantach dotyczących usytuowania w obrębie gospodarstwa nowych kurników.
Wariant I - proponowany przez wnioskodawcę

Wariant proponowany przez wnioskodawcę obejmuje realizację przedsięwzięcia
zgodnie z technologią opisaną w rozdziale 4 niniejszego raportu oraz z usytuowaniem czterech nowych, dużych kurników w północnej części fermy, w sąsiedztwie istniejących obiektów obejmujących chów trzody chlewnej. Przedstawiono to na rysunku nr 6.2-1.

Rysunek 6.2-1 Wariant I przedsięwzięcia
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Wariant II - racjonalny wariant alternatywny

Racjonalny wariant alternatywny obejmuje taką samą technologię, liczbę oraz wielkość nowych kurników, jednakże w tym przypadku kurniki będą realizowane w centralnej
części fermy, tj. będą przesunięte o około 100 m na południe w porównaniu z wariantem I.

Rysunek 6.2-2 Wariant II przedsięwzięcia
6.3

Porównanie oddziaływań analizowanych wariantów

W niniejszym rozdziale przedstawiono analizę wariantów (w formie tabeli) pod
względem potencjalnych skutków środowiskowych. Na tej podstawie możliwe było porównanie przewidywanego oddziaływania na środowisko wariantów, a w konsekwencji wybór
wariantu najkorzystniejszego dla środowiska. W analizie odniesiono się w szczególności do
kwestii i oddziaływań, które mogą w jakimś stopniu różnicować warianty. Porównanie wariantów uwzględnia informacje, analizy i wnioski przedstawione w rozdziale 7 raportu zgodnie z art. 66 ust. 1 pkt 6 i 6a Ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z dnia 21 lutego 2020, poz.
283).
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Zapisy zawarte w ostatniej kolumnie tabeli 6.3-1 oznaczają:
1…n

Numer (lub oznaczenie) wariantu korzystniejszego pod względem wpływu
na rozpatrywany element/komponent środowiska, tj. odznaczającego się
najmniejszym stopniem zagrożenia lub wpływem najbardziej pozytywnym

0

Brak oddziaływania wariantu

=

Oddziaływania wariantów są porównywalne lub takie same

Wynikiem analizy jest możliwość wskazania, który z wariantów ma mniejszy negatywny wpływ lub większy pozytywny wpływ na dany element środowiska, a także czy wpływ
ten obejmuje kilka różnych elementów środowiska. W konsekwencji możliwe jest wskazanie
wariantu najkorzystniejszego dla środowiska.
Tabela 6.3-1 Porównanie potencjalnego oddziaływania na środowisko wariantów
Wariant

Wariant I

Wariant II
Wariant I
Wariant II
Wariant I

Wariant II

Analiza porównawcza wariantów

Wariant korzystniejszy
dla środowiska

Wody powierzchniowe i podziemne
W okresie realizacji inwestycji występuje niewielkie, krótkotrwałe ryzyko pośredniego
zanieczyszczenia środowiska wodnego, tj. wód podziemnych, w przypadku nieprzewidzianego uwolnienia do gruntu zanieczyszczeń ropopochodnych z maszyn i pojazdów
budowlanych.
W okresie funkcjonowania występuje emisja ścieków bytowych, które ostatecznie
muszą zostać zagospodarowane. Nie będą one bezpośrednio odprowadzane do wód
powierzchniowych lub podziemnych, a także do gruntu, lecz będą gromadzone w zbiorniku, a następnie odbierane i kierowane na oczyszczalnię - wpływ pośredni i długookresowy na wody powierzchniowe.

=

Powstający w związku z funkcjonowaniem instalacji obornik nie będzie magazynowany
na fermie, będzie zbywany zewnętrznym odbiorcom i nie będzie rolniczo wykorzystywany na gruntach rolnych właściciela/inwestora gospodarstwa – brak zagrożenia.
Rodzaje i skala oddziaływań jak w wariancie I
Promieniowanie niejonizujące
Brak zagrożenia
Brak zagrożenia
Powierzchnia ziemi (rzeźba terenu, gleby, utwory geologiczne)
Bezpośrednie przekształcenia terenu, w tym gleb i rzeźby, w wyniku prac ziemnych,
które obejmą teren budowy kurników. Skutki oddziaływania będą trwałe. Wariant
obejmuje małą część (ok. 0,4 ha) terenu rolniczego użytkowanego (grunty orne)
w centralnej części gospodarstwa.

0

Brak zagrożenia na etapie funkcjonowania fermy
Bezpośrednie przekształcenia terenu, w tym gleb i rzeźby, w wyniku prac ziemnych,
które obejmą teren budowy kurników. Skutki oddziaływania będą trwałe.
W wariancie tym prace ziemne przy budowie czterech nowych kurników obejmą cały
teren gospodarstwa użytkowany obecnie rolniczo, czyli ok. 1,4 ha gruntów ornych
o naturalnej powierzchni ziemi, zwłaszcza gleb.

I

Brak zagrożenia na etapie funkcjonowania fermy
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Wariant

Wariant I

Wariant II

Wariant I

Wariant II

Wariant I

Wariant II

Wariant I

Analiza porównawcza wariantów
Odpady
Bezpośrednie powstawanie odpadów podczas budowy oraz funkcjonowania fermy.
Będzie to pływ krótkookresowy podczas budowy, a długookresowy podczas funkcjonowania, uzależniony od czasu działania gospodarstwa.
W wariancie wystąpi konieczność rozbiórki budynku gospodarczego oraz stalowej,
zadaszonej wiaty, stanowiącej pozostałość po dawniej użytkowanym obiekcie. Wiąże
się to z większą ilością odpadów w porównaniu do wariantu II oraz z powstawaniem
odpadów pochodzących z rozbiórki (gruz budowlany, stal, drewno i inne).
UWAGA: prowadzenie prawidłowej, zgodnej z obowiązującymi wymogami prawa,
gospodarki odpadami, nie spowoduje negatywnych oddziaływań w odniesieniu do
poszczególnych elementów środowiska w rejonie inwestycji. Niemniej samo generowanie odpadów jest formą oddziaływania bezpośredniego.
Bezpośrednie, krótkotrwałe powstawanie odpadów podczas budowy, jednakże w niniejszym wariancie nie ma potrzeby rozbiórki obiektów budowlanych, o których mowa w
wariancie I – mniejsza ilość niezbędnych do zagospodarowania odpadów.

Wariant korzystniejszy
dla środowiska

II

Na etapie funkcjonowania rodzaje i skala oddziaływań jak w wariancie I - Wielkości
powstawania i sposoby magazynowania odpadów są niezależne od wariantów.
Krajobraz (krajobraz kulturowy)
Pogorszenie struktury krajobrazu w wyniku zmian w pokryciu terenu spowodowanych
przez prace budowlane. Oddziaływanie będzie bezpośrednie i trwałe.
Zakłócenie wizualne w wyniku funkcjonowania obiektów fermy w lokalnym krajobrazie.
Obiekty będą nowym składnikiem krajobrazu i będą w bezpośredni sposób przyczyniać
się do obniżenia walorów krajobrazowych w skali lokalnej. Oddziaływanie będzie długookresowe.
Rodzaje i skala oddziaływań jak w wariancie I. Kubatura i wysokość obiektów nie ulegną
zmianie. Przesunięcie kurników nie wpłynie w sposób jednoznacznie większy na strukturę krajobrazu i jego oddziaływanie wizualne.
Szata roślinna, grzyby i siedliska przyrodnicze
Bezpośrednie i trwałe niszczenie siedlisk oraz miejsc występowania roślin w wyniku prac
budowlanych. W zasięgu możliwego oddziaływania nie występują żadne cenne lokalnie
lub ponadlokalnie elementy florystyczne, siedliska czy ekosystemy.
Brak zagrożenia na etapie funkcjonowania fermy
Rodzaje i skala oddziaływań na etapie budowy jak w wariancie I

=

=

Brak zagrożenia na etapie funkcjonowania fermy
Fauna
Bezpośrednie i trwałe niszczenie siedlisk fauny w wyniku prac budowlanych oraz możliwe nieumyślne zabijaniem zwierząt, które znalazły się na placu budowy. W zasięgu
możliwego oddziaływania nie występują żadne ważne lokalnie lub ponadlokalnie gatunki, siedliska fauny czy ekosystemy.
=

Wariant II

Wariant I

Brak zagrożenia na etapie funkcjonowania fermy
Rodzaje i skala oddziaływań na etapie budowy jak w wariancie I
Brak zagrożenia na etapie funkcjonowania fermy
Obszary Natura 2000 i łączące je korytarze ekologiczne
Brak zagrożenia dla ostoi Natura 2000 oraz na korytarze ekologiczne stanowiące
o spójności całej sieci ekologicznej.

Wariant II

Wariant I
Wariant II

0

Jak w wariancie I - Brak zagrożenia
Przyrodnicze obszary chronione
Brak negatywnego wpływu na przyrodnicze obszary chronione.
0
Jak w wariancie I - Brak zagrożenia.
Zabytki

Wariant I
Wariant II

Brak zagrożenia
Brak zagrożenia

Wariant I

Hałas
Na etapie budowy bezpośredni, ale krótkotrwały hałas nieustalony, powstający
w wyniku pracy maszyn i urządzeń budowlanych, prowadzenia prac montażowych itp.
Hałas z urządzeń i pojazdów funkcjonujących na fermie, w tym zwłaszcza wentylatory
w kurnikach, co skutkuje bezpośrednim, długookresowym wpływem na środowisko. Nie
będą przekraczane dopuszczalne poziomy hałasu.
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Wariant
Wariant II

Analiza porównawcza wariantów

Wariant korzystniejszy
dla środowiska

Rodzaje i skala oddziaływań na etapie budowy jak w wariancie I.
Na etapie budowy - hałas z urządzeń i pojazdów funkcjonujących na fermie, w tym
zwłaszcza wentylatory w kurnikach, co skutkuje bezpośrednim, długookresowym wpływem na środowisko.
Wobec przesunięcia nowych kurników o około 100 m w kierunku południowym, tj.
w stronę zabudowy mieszkaniowej Racławic Śląskich, występuje potencjalnie większy
stopień zagrożenia (większy poziom hałasu) dla mieszkańców najbliższych posesji.

Wariant I

Wariant II

Powietrze
Emisja niezorganizowana, bezpośrednia ale krótkookresowa, powstająca w wyniku
pracy maszyn i urządzeń budowlanych (spalanie paliw, pylenie).
W okresie funkcjonowania wystąpią emisje gazów i pyłów do powietrza, w tym odorów,
z urządzeń/kurników (głównie wentylatory), z systemu ogrzewania kurników (kotłownie) oraz z okresowego napełniania silosów na paszę. Będą to oddziaływania długookresowe, uzależnione od czasu funkcjonowania fermy.
Rodzaje i skala oddziaływań na etapie budowy jak w wariancie I

I

Na etapie funkcjonowania rodzaje oddziaływań będą takie same jak w wariancie I, ale
przesunięcie kurników o ok. 100 m bliżej zabudowy mieszkaniowej Racławic Śląskich
stwarza potencjalnie większy stopień zagrożenia, tj. przesuniecie emitorów zanieczyszczeń powietrza bliżej zabudowy.

Wariant I

Klimat
Bezpośrednia emisja gazów cieplarnianych (dwutlenek węgla, metan, tlenki azotu)
z obiektów chowu drobiu - oddziaływanie długookresowe.
Następstwem zwiększenia obsady fermy i uruchomienia dodatkowych hal będzie zwiększone zapotrzebowanie na energię elektryczną, co skutkuje pośrednią, długotrwałą
emisją gazów cieplarnianych związaną z produkcją energii elektrycznej.

Wariant II

Wariant I
Wariant II
Wariant I

Wariant II

Wariant I
Wariant II
Wariant I
Wariant II
Wariant I

Ogrzewanie kurników powoduje emisje gazów cieplarnianych w wyniku spalania medium grzewczego, co będzie oddziaływaniem bezpośrednim, długookresowym.
Oddziaływania jak w wariancie I – miejsce uwalniania gazów cieplarnianych nie ma
znaczenia w kontekście wpływu na zmiany klimatu.
Ludzie (zdrowie)
Brak wpływu na zdrowie ludzi
Jak w wariancie I - brak zagrożenia
Dobra materialne
Oddziaływanie może dotyczyć niezakłóconego korzystania z posesji mieszkalnych
z uwagi na substancje złowonne pochodzące z fermy (oddziaływanie okresowe, powtarzalne), a także potencjalnego wpływu na wartość blisko położonych nieruchomości.
Potencjalne oddziaływania jak w wariancie I, ale przesuniecie kurników bliżej zabudowy
mieszkaniowej stwarza potencjalnie większy stopień narażenia na odory, a tym samym
korzystanie w sposób niezakłócony z własnych posesji może być ograniczone w większym stopniu niż w wariancie I. Odległość jest jednym z podstawowych czynników
wpływających na stopień zagrożenia odorami.
Poważne awarie
Brak zagrożenia - ferma drobiu nie jest obiektem, w którym mogą wystąpić zdarzenia
o charakterze poważnej awarii
Jak w wariancie I - Brak zagrożenia
Oddziaływanie transgraniczne
Brak zagrożenia
Brak zagrożenia
Inne czynniki produkcyjne/technologiczne
Ilość padłych ptaków jest skorelowana ze stanem inwentarza, tj. im więcej kur, tym
więcej może być sztuk padłych koniecznych do zagospodarowania.

=

0

I

0

0

Zmiana (zwiększenie) obsady brojlerów na fermie wiąże się z większym zapotrzebowaniem (poborem) na wodę do pojenia stada.
Zmiana (zwiększenie) obsady brojlerów na fermie wiąże się z większą produkcją obornika.

Wariant II

=

Wymienione czynniki nie przekładają się na oddziaływanie fermy na środowisko, zarówno w jej obrębie, jak i w otoczeniu.
Jak w wariancie I
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6.4

Opis racjonalnego wariantu najkorzystniejszego dla środowiska
Niniejszy rozdział stanowi wskazanie i uzasadnienie optymalnego dla środowiska wa-

riantu.
Z przedstawionych w tabeli 6.3-1 rozważań wyłania się wniosek, iż wariant I (preferowany przez Inwestora) okazuje się mniej uciążliwy od wariantu II-go w odniesieniu do kilku
elementów środowiska:
 Powierzchnia ziemi, w tym gleby wysokiej jakości użytkowej (klasa II) – wariant I wiąże się z ograniczonym wpływem na powierzchnię użytkowaną rolniczo w centralnej
części gospodarstwa, podczas gdy wariant II wymaga zajęcia całej tej powierzchni (ok.
1,4 ha) na potrzeby budowy kurników;
 emisja hałasu – przesunięcie o około 100 m podstawowych emitorów hałasu, jakimi
są wentylatory umieszczone w kurnikach, bliżej zabudowy mieszkaniowej Racławic
Śląskich, stwarza potencjalnie większy stopień zagrożenia hałasem dla mieszkańców,
nawet w sytuacji zachowania obowiązujących standardów środowiska;
 emisja zanieczyszczeń do powietrza, zwłaszcza w przypadku gazów zaliczanych do
odorowych, tj. amoniaku i siarkowodoru, będzie większym zagrożeniem w przypadku
wariantu II, który wiąże się z przesunięciem kurników bliżej zabudowy mieszkaniowej.
 Dobra materialne – wpływ na dobra materialne rozumiany jako możliwość niezakłóconego korzystania z własnych posesji mieszkaniowych, jest konsekwencją emisji zanieczyszczeń powietrza, tj. wspomnianych w powyższym punkcie gazów złowonnych.
Wariant I jest korzystniejszy pod względem rozpatrywanej kwestii.
Wariant I oceniono jako gorszy pod względem generowania odpadów na etapie budowlanym, gdyż obejmuje rozbiórkę istniejących w zasięgu planowanych prac obiektów gospodarczych, aktualnie nieużytkowanych. Rozbiórka zabudowy wymaga zagospodarowania
większej ilości odpadów. Natomiast wariant II nie stwarza potrzeby rozbiórki jakiejkolwiek
zabudowy.
W związku z powyższymi wariant I wskazuje się jako najkorzystniejszy dla środowiska.
6.5

Uzasadnienie proponowanego przez wnioskodawcę wariantu

Nie występują przeciwwskazania w realizacji wariantu I, tj. wariantu proponowanego
przez wnioskodawcę i jednocześnie, jak wskazano w rozdziale 6.4, najkorzystniejszego dla
środowiska. Wynika to przede wszystkim z następujących czynników:
 w rozdziale 7 raportu wykazano, iż potencjalne negatywne oddziaływanie wariantu
proponowanego przez wnioskodawcę nie będzie duże, a zwłaszcza nie będzie znaczące w odniesieniu do każdego ocenianego komponentu/elementu środowiska;
 wariant I oceniono jak najkorzystniejszy dla środowiska ze względu na potencjalnie
mniejszy stopień oddziaływania w odniesieniu do: emisji zanieczyszczeń powietrza,
emisji hałasu, wpływu na powierzchnię ziemi (utrata naturalnych gleb wysokiej jakości – klasy II), wpływu na dobra materialne w związku z emisją odorów;
 standardy środowiskowe w odniesieniu do hałasu oraz emisji zanieczyszczeń do powietrza zostaną zachowane – ferma nie będzie ponadnormatywnie oddziaływać na
otoczenie;
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 w przypadku pozostałych substancji, które będą powstawać w związku funkcjonowaniem fermy (ścieki bytowe, obornik, odpady), będą one magazynowane oraz zagospodarowane/zbywane w sposób bezpieczny dla środowiska, co zwłaszcza przedstawiono w rozdziale 9;
 w przypadku kilku elementów środowiska zagrożeń nie przewiduje się w ogóle, co dotyczy: ostoi Natura 2000, korytarzy ekologicznych, zabytków, poważnych awarii,
wpływu na zdrowie ludzi, oddziaływań transgranicznych, promieniowania elektromagnetycznego;
 z kolei w odniesieniu do innych komponentów środowiska potencjalne negatywne
skutki przewiduje się jako niewielkie: szata roślinna, fauna, środowisko wodne, odpady, dobra materialne.
Reasumując, wariant I, tj. proponowany przez wnioskodawcę, może zostać zrealizowany, przy uwzględnieniu ewentualnych działań minimalizujących negatywny wpływ, które
zawarto w rozdziale 9 niniejszego raportu.
6.6

Porównanie proponowanej technologii z technologią spełniającą wymagania,
o których mowa w art. 143 ustawy Prawo ochrony środowiska

Zgodnie z art. 143 Ustawy Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 roku
(tekst jednolity: Dz.U. z dnia 9 lipca 2020 r., poz. 1219, z późn. zm.), technologia stosowana
w nowo uruchamianych lub zmienianych w sposób istotny instalacjach i urządzeniach powinna spełniać wymagania, przy określaniu których uwzględnia się w szczególności: stosowanie substancji o małym potencjale zagrożeń, efektywne wytwarzanie oraz wykorzystanie
energii, zapewnienie racjonalnego zużycia wody i innych surowców oraz materiałów i paliw,
stosowanie technologii bezodpadowych i małoodpadowych oraz możliwość odzysku powstających odpadów, rodzaj, zasięg oraz wielkość emisji, wykorzystywanie porównywalnych procesów i metod, które zostały skutecznie zastosowane w skali przemysłowej, postęp naukowo-techniczny. Wymagania wymienionego przepisu realizowane będą poprzez następujące
rozwiązania związane z planowanym przedsięwzięciem:
Stosowanie substancji o małym potencjale zagrożeń

W trakcie realizacji przedsięwzięcia stosowane będą materiały i środki posiadające
odpowiednie aprobaty i świadectwa bezpieczeństwa, dopuszczone do stosowania w budownictwie ogólnym, nie stwarzające zagrożenia dla środowiska, a także zagrożenia dla zwierząt
będących przedmiotem chowu. Poza tym na fermie nie występuje konieczność stosowania
substancji chemicznych, zwłaszcza toksycznych, stwarzających zagrożenie dla środowiska,
szczególnie przyrodniczego i dla zdrowia ludzi.
Efektywne wytwarzanie oraz wykorzystanie energii

Energia przy chowie i hodowli drobiu zużywana jest przede wszystkim w celu zapewnienia optymalnego mikroklimatu w halach specjalistycznych. Redukcja zużycia energii jest
realizowana poczynając od właściwego zaprojektowania systemu wentylacji, do odpowiedniej eksploatacji i utrzymania budynków i sprzętu. Duże znaczenie ma automatyczny system
kontroli mikroklimatu w halach, pozwalający na zachowanie optymalnych warunków tempe-
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ratury i wilgotności, sprzyjający zatem ograniczeniu nadmiernego zużycia energii elektrycznej
i cieplnej.
Mikroklimat w kurnikach regulowany jest systemem komputerowym sprzężonym
z czujnikami temperatury i systemem wentylacji. Odpowiedni dobór parametrów technicznych zastosowanych urządzeń wentylujących pozwala na optymalizację warunków chowu
przy zapewnieniu efektywnej gospodarki energetycznej. Częste przeglądy drożności systemu
wentylacji pozwalają na szybkie wykrycie i usunięcie usterek. W halach zastosowane zostanie
również oświetlenie energooszczędne.
Zapewnienie racjonalnego zużycia wody i innych surowców oraz materiałów i paliw

Pomiędzy działalnością związaną z chowem kur, rodzajem i ilością surowców i materiałów wprowadzanych do produkcji, a poziomem emisji do środowiska istnieje ścisła zależność. Zużycie surowców i materiałów zależy od wielu czynników tj. fazy produkcji, sposobu
chowu, rasy zwierzęcia. Specyfika technologiczna hodowli drobiu kładzie nacisk na efektywne wykorzystanie surowców i materiałów. W żywieniu zwierząt stosuje się mieszanki pełnoporcjowe w pełni zbilansowane i dostosowane do potrzeb energetycznych i zapotrzebowania
na białko przez zwierzęta. Ponadto paszę wzbogaca się w dodatki poprawiające strawność
paszy i retencje składników pokarmowych w organizmie zwierząt.
Na fermie nie praktykuje się ograniczenia dostępu ptaków do wody. Zmniejszenie zużycia wody jest realizowane w szerszym zakresie, w ujęciu gospodarstwa jako całości.
Poza tym urządzenia do zadawania paszy i pojenia drobiu zainstalowane w halach
produkcyjnych, ze względu na swoją innowacyjność, wpływają na zminimalizowanie strat
surowcowych. Poidła smoczkowe należą do najbardziej oszczędnych urządzeń pojenia drobiu.
Stosowanie technologii bezodpadowych i małoodpadowych oraz możliwość odzysku powstających
odpadów

Na funkcjonowanie fermy drobiu ma wpływ prawidłowe planowanie działań, takich
jak dostawa materiałów i usuwanie produktów i odpadów. Dostawa mieszanek paszowych
odbywa się transportem samochodowym. Częstotliwość z jaką dostarczane są pasze uzależniona jest od aktualnej obsady oraz fazy rozwoju utrzymywanych ptaków.
Usuwanie obornika następuje po zakończeniu każdego cyklu produkcyjnego. Obornik
będzie ostatecznie w całości zbywany zewnętrznym odbiorcom. W tym względzie zatem
technologia jest bezodpadowa.
Inne odpady powstające w procesie chowu drobiu zbywane są za pośrednictwem odbiorców zewnętrznych. Dotyczy to również padłych sztuk. Jednakże sposób chowu, zwłaszcza
utrzymanie stosownych warunków w halach (tzw. dobrostanu), dąży do minimalizacji strat
ilościowych w stadzie, co przekłada się również na zysk ekonomiczny.
Rodzaj, zasięg oraz wielkość emisji



Ograniczanie emisji do wód

Podstawową metodą ochrony wód powierzchniowych i podziemnych przed zanieczyszczeniem jest stosowanie rozwiązań technicznych i organizacyjnych pozwalających na
zapobieganie przenikaniu nadmiernych ilości substancji biogennych, charakterystycznych dla
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produkcji hodowlanej, do wód. Na terenie usytuowania fermy, żaden ze zidentyfikowanych
rodzajów ścieków i odcieków nie będzie odprowadzany do wód powierzchniowych i do gruntu.
Ścieki socjalno-bytowe będą odprowadzane do zbiornika wybieralnego.
Brak będzie powstawania odcieków z mycia kurników, gdyż mycie takie nie będzie
praktykowane (czyszczenie na sucho).
Spływ wód opadowych będzie realizowany w sposób niezorganizowany, co jest zgodne z obowiązującymi wymogami oraz nie powoduje kumulowania się ewentualnych zanieczyszczeń w środowisku gruntowo-wodnym.
W przypadku fermy drobiu metody ochrony wód, zarówno powierzchniowych jak
i podziemnych, powinny w szczególności dotyczyć gromadzenia oraz odpowiedniego gospodarowania obornikiem ptasim, co będzie realizowane. Przede wszystkim obornik będzie
przez cały okres hodowli utrzymywany w halach, bez możliwości powstania odcieków.
Obornik nie będzie magazynowany na fermie oraz ostatecznie będzie odbierany przez zewnętrznych odbiorców.


Ochrona powietrza atmosferycznego

Emisja zanieczyszczeń z kurników jest minimalizowana przez właściwy dobór pasz
stosowanych do żywienia zwierząt, co gwarantuje maksymalne zyski ekonomiczne i jednocześnie ogranicza wielkość powstawania zanieczyszczeń, a zwłaszcza zanieczyszczeń gazowych takich jak amoniak i siarkowodór. Na ograniczenie uciążliwości ma również wpływ zastosowanie ściółki zmniejszającej wilgotność obornika, co skutkuje zmniejszeniem emisji
wspomnianych zanieczyszczeń.


Ochrona przed hałasem

W przypadku wystąpienia ponadnormatywnego oddziaływania konieczne będzie zastosowanie szczególnych działań minimalizujących, co jest przedmiotem oceny w rozdziale
7.1.
Wykorzystywanie porównywalnych procesów i metod, które zostały skutecznie zastosowane
w skali przemysłowej

Technologia funkcjonowania przedsięwzięcia, jaką planuje się wykorzystać w rozbudowywanej części fermy, będzie taka sama jaka jest prowadzona w części fermy już istniejącej – ściołowy chów brojlerów kurzych. Jest to technologia szeroko stosowana na terenie
całego kraju. Poza tym technologia w szeregu przypadkach będzie spełniać wymogi Najlepszych Dostępnych Technik (tzw. BAT) wymaganych dla tego typu produkcji przez Unię Europejską oraz prawo krajowe.
Postęp naukowo-techniczny

Wraz z postępem naukowo-technicznym oraz w miarę możliwości i potrzeb, a także
wymogów prawnych, inwestor będzie unowocześniał fermę w zakresie jej potencjalnego
wpływu na środowisko, a także zapewnienia odpowiednich warunków dla utrzymywanego
inwentarza. Może to być realizowane np. poprzez:


zmianę liczby stanowisk – zmniejszenie liczby stanowisk może skutkować zmniejszeniem emisji i zapotrzebowania na surowce (wodę, paszę),
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6.7



zmianę (ograniczenie) liczby rzutów w ciągu roku,



zmianę ilości i parametrów urządzeń wentylacyjnych czy grzewczych.
Porównanie proponowanej techniki z najlepszymi dostępnymi technikami

Zgodnie z art.66 ust.5 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z dnia 21 lutego 2020, poz. 283), jeżeli
planowane przedsięwzięcie jest związane z użyciem instalacji objętej obowiązkiem uzyskania
pozwolenia zintegrowanego, raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko powinien zawierać porównanie proponowanej techniki z najlepszymi dostępnymi technikami.
W związku z istniejącą już obsadą fermy, a także przewidywaną obsadą po jej rozbudowie (więcej niż 40 tys. stanowisk dla drobiu) wymaga ona uzyskania/zmiany pozwolenia
zintegrowanego.
W tabeli stanowiącej załącznik do niniejszego raportu [patrz: ANEKS 1] przedstawiono
porównanie technologii stosowanej na fermie z najlepszymi dostępnymi technikami (BAT)
dotyczącymi chowu i hodowli drobiu przedstawionymi w Decyzji Wykonawczej Komisji (UE)
2017/302 z dnia 15 lutego 2017 r. ustanawiającej konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT) w odniesieniu do intensywnego chowu drobiu lub świń zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE.
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7

OKREŚLENIE PRZEWIDYWANEGO ODDZIAŁYWANIA ANALIZOWANYCH
WARIANTÓW NA POSZCZEGÓLNE ELEMENTY ŚRODOWISKA I WZAJEMNE
ODDZIAŁYWANIA POMIĘDZY ELEMENTAMI NA ETAPIE REALIZACJI, EKSPLOATACJI
LUB UŻYTKOWANIA ORAZ LIKWIDACJI, W TYM RÓWNIEŻ W PRZYPADKU
WYSTĄPIENIA POWAŻNEJ AWARII PRZEMYSŁOWEJ, KATASTROFY NATURALNEJ I
BUDOWLANEJ, A TAKŻE MOŻLIWEGO TRANSGRANICZNEGO ODDZIAŁYWANIA
NA ŚRODOWISKO

7.1

Ocena oddziaływania akustycznego na etapie budowy i eksploatacji

7.1.1 Cel i zakres opracowania
Niniejszy rozdział poświęcono zagadnieniu oddziaływania na stan klimatu
akustycznego przedsięwzięcia, polegającego na przebudowie z rozbudową fermy drobiu.
Ferma zajmować się będzie chowem drobiu. Inwestycja zlokalizowana będzie w
miejscowości Racławice Śląskie, w gminie Głogówek, w województwie opolskim. W
opracowaniu określono wpływ inwestycji na stan klimatu akustycznego na terenach
przyległych i na najbliższych terenach objętych ochroną przed hałasem. Ponadto określono
warunki jakie musi spełniać projektowana inwestycja, aby nie powodować przekroczeń
dopuszczalnego poziomu hałasu w środowisku.
Podstawą dokonania oceny jest porównanie poziomu hałasu jaki będzie towarzyszył
funkcjonowaniu fermy po jej uruchomieniu z poziomami dopuszczalnymi.
W ramach niniejszego opracowania:








w oparciu o przeprowadzoną wizję lokalną, mapy, zdjęcia lotnicze oraz
klasyfikację terenów opisaną w decyzji o pozwoleniu zintegrowanym
o numerze ŚR.III-TD-6610-1-22/05 zidentyfikowano obszary i obiekty jakie
podlegają ochronie przed hałasem znajdujące się w zasięgu oddziaływania
gospodarstwa,
określono dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku na
zidentyfikowanych terenach,
dokonano oceny tła akustycznego, panującego w rejonie lokalizacji
przedsięwzięcia, charakteryzując równocześnie najistotniejsze źródła
hałasu,
przeanalizowano proces technologiczny pod kątem możliwych do
występowania procesów źródeł emisji hałasu podczas funkcjonowania
planowanej fermy drobiu,
w oparciu o przewidywany konieczny zakres prac związanych z realizacją
przedsięwzięcia oszacowano intensywność oddziaływania instalacji na
etapie budowy,
na podstawie danych pochodzących z koncepcji planowanego
przedsięwzięcia, przekazanych przez zamawiającego, stworzono model
symulacyjny w celu określenia oddziaływania akustycznego fermy na
etapie funkcjonowania,
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prognozowane oddziaływanie gospodarstwa rozpatrzono z punktu
widzenia ochrony najbliższej zabudowy podlegającej ochronie oraz
porównano z obecnie obowiązującymi normami w zakresie jakości
klimatu akustycznego,
w oparciu o wyniki przeprowadzonych analiz oraz w oparciu o wymagania
przepisów z zakresu ochrony środowiska przed hałasem określono
warunki projektowania i użytkowania gospodarstwa, które zagwarantują,
że będzie ono funkcjonować nie naruszając standardów akustycznych
obowiązujących na terenach chronionych,
określono wskazania do decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych w
zakresie ochrony środowiska przed hałasem.

7.1.2 Charakterystyka źródeł hałasu.
Głównymi źródłami hałasu wpływającymi na klimat akustyczny będą urządzenia
wentylacyjne fermy drobiu, których praca związana jest z utrzymaniem odpowiedniego
klimatu wewnątrz hal hodowlanych. W skład urządzeń wentylacyjnych wchodzą wentylatory
dachowe (podstawowe) znajdujące się wewnątrz kominów wentylacyjnych oraz wentylatory
wysokowydajne, które znajdują się na północnych ścianach szczytowych kurników.
Dodatkowo emisja hałasu z terenu gospodarstwa może być związana z systemem
magazynowania i zadawania pasz.
Na terenie gospodarstwa brak jest innych istotnych źródeł hałasu mogących
znacząco wpływać na stan klimatu akustycznego.
7.1.3 Lokalizacja terenu inwestycji w aspekcie jego potencjalnych oddziaływań
akustycznych
Projektowana inwestycja zlokalizowana będzie na terenie miejscowości Racławice
Śląskie, w gminie Głogówek, w województwie opolskim, na następujących działkach
ewidencyjnych: 255/25, 255/21, 255/19 (obręb: Racławice Śląskie).
Planowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie gospodarstwa, gdzie obecnie
prowadzony jest chów łącznie 84000 szt. brojlerów. W obrębie gospodarstwa prowadzony
jest również chów trzody chlewnej w ilości 1000 tuczników, czyli 140 DJP.
W kierunku południowym znajduje się linia kolejowa złożona z dwóch torów. Za linią
kolejową otoczenie fermy stanowi linia zabudowy zagrodowej. Najbliższa zabudowa
mieszkaniowa znajduje się w odległości około 70 m w kierunku południowo-wschodnim
od terenu inwestycji. Na pozostałych kierunkach znajdują się tereny rolne.
Dokładną lokalizację projektowanej inwestycji wraz z najbliższymi terenami
chronionymi przedstawia rysunek [patrz: Rysunek 7.1-1].
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Teren planowanej
inwestycji

Najbliżej położona
zabudowa
zagrodowa

Rysunek 7.1-1

Lokalizacja zabudowy objętej opracowaniem (kolor czerwony)
oraz najbliższych terenów zabudowy zagrodowej (kolor
brązowy).

7.1.4 Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku
Jednoznaczne określenie standardów akustycznych możliwe jest jedynie dla terenów
objętych ustaleniami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Na
pozostałych terenach standardy akustyczne należy określać na podstawie aktualnego,
rzeczywistego zagospodarowania terenu – zgodnie z art. 115 ustawy z dnia 27.04.2001
Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. 2019 poz. 1369) Dopuszczalne poziomy
hałasu w środowisku określa rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r.
w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (tekst jednolity: Dz. U. z dnia
22.01.2014 r., poz. 112 z późn. zm.).
Najbliższe tereny nie są objęte obowiązującym miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego. Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku określono
na podstawie decyzji o pozwoleniu zintegrowanym ŚR.III-TD-6610-1-22/05 z dnia 17 maja
2006r. Ze względu na charakter tereny te klasyfikuje się jako tereny z 3 grupy tabeli będącej
załącznikiem do rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (tekst jednolity: Dz. U. z dnia 22.01.2014 r.,
poz. 112). Na terenach z zabudowa mieszkaniową zagrodową obowiązują następujące
dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku:
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dla pora dnia (przedział czasu odniesienia równy 8 najmniej korzystnym
godzinom dnia kolejno po sobie następującym)
55 dB(A)
dla pora nocy (przedział czasu odniesienia równy jednej najmniej
korzystnej godzinie nocy)
45 dB(A)



Wszystkie wartości dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku zestawiono
w tabeli 7.1-1.
Tabela 7.1-1

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.
Dopuszczalny poziom hałasu w [dB]
Drogi lub linie kolejowe1)

Lp.

Przeznaczenie terenu

LAeqD
przedział czasu
odniesienia
równy 16 godzinom

Pozostałe obiekty i grupy źródeł hałasu
LAeqD

LAeqN
przedział czasu
odniesienia równy
8 godzinom

przedział czasu
odniesienia równy 8
najmniej korzystnym
godzinom kolejnio po
sobie następującym

LAeqN
przedział czasu
odniesienia równy 1
najmniej korzystnej
godzinie nocy

a.
b.
a.

Strefa ochronna „A” uzdrowiska
50
45
45
40
Tereny szpitali poza miastem
Tereny zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej
b. Tereny zabudowy związanej ze
2
stałym lub wielogodzinnym
61
56
50
40
pobytem dzieci i młodzieży2)
c.
Tereny domów opieki społecznej
d. Tereny szpitali w miastach
a.
Tereny zabudowy mieszkaniowej
wielorodzinnej i zamieszkania
zbiorowego
3
65
56
55
45
b. Tereny zabudowy zagrodowej
c.
Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe
d. Tereny mieszkaniowo-usługowe
a.
Tereny w strefie śródmiejskiej
4
miast powyżej 100 tys.
68
60
55
45
Mieszkańców3)
1) Wartości określone dla dróg i linii kolejowych stosuje się także dla torowisk tramwajowych poza pasem drogowym i kolei linowych.
2) W przypadku niewykorzystywania tych terenów, zgodnie z ich funkcją, w porze nocy, nie obowiązuje na nich dopuszczalny poziom hałasu
w porze nocy.
3) Strefa śródmiejska miast powyżej 100 tys. mieszkańców to teren zwartej zabudowy mieszkaniowej z koncentracją obiektów
administracyjnych, handlowych i usługowych. W przypadku miast, w których występują dzielnice o liczbie mieszkańców pow. 100 tys.,
można wyznaczyć w tych dzielnicach strefę śródmiejską, jeżeli charakteryzuje się ona zwartą zabudową mieszkaniową z koncentracją
obiektów administracyjnych, handlowych i usługowych.
1

Oceny dotrzymania standardów akustycznych dokonuje się:



na terenie niezabudowanym na wysokości 1,5 m nad poziomem terenu
na terenie zabudowanym:
 przy elewacji budynków objętych ochroną w odległości
0,5 - 2 m od elewacji w świetle okna kondygnacji
eksponowanej na hałas lub na wysokości 4 m nad
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poziomem terenu, gdy nie ma możliwości wykonania
pomiaru w świetle okna
na terenach otaczających budynki chronione na
wysokości 4 m nad poziomem terenu

7.1.5 Tło akustyczne
Tło akustyczne tworzą wszystkie dźwięki występujące w danym punkcie
pomiarowym, które nie pochodzą z zakładu, instalacji, urządzeń aktualnie badanych. W
otoczeniu punktów pomiarowych znajduje się działająca część gospodarstwa. W granicach
gospodarstwa występują obiekty inwentarskie, budynki gospodarcze, dwie chlewnie, place i
drogi wewnętrzne. Na terenie gospodarstwa utrzymywany jest inwentarz o łącznej obsadzie
84 000 sztuk brojlerów oraz 1000 sztuk tuczników. Źródłem hałasu są zatem prace
prowadzone na terenie gospodarstwa.
Za zabudową gospodarstwa w kierunku południowym przebiega linia kolejowa.
Generuje ona hałas o charakterze komunikacyjnym.
Punkty otoczone są przez tereny przeznaczone pod grunty orne. W okresie
prowadzenia prac polnych dodatkowym źródłem hałasu może być praca ciężkiego sprzętu
rolniczego na pobliskich terenach uprawnych. Emisja hałasu z tych źródeł ma jednak
charakter sezonowy i krótkotrwały, więc w niewielkim stopniu wpływa na stan klimatu
akustycznego w ciągu całego roku.

Projektowane
budynki

Chlewnie

Budynek planowany
do przebudowy

Istniejące budynki
inwentarskie

Linie
kolejowe

Rysunek 7.1-2

Czynniki kształtujące tło akustyczne w rejonie przedmiotowej
instalacji.
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7.1.6 Metodyka prognostyczna i obliczeniowa
Obliczenia przeprowadzone w ramach opracowania przedstawiają prognozę
oddziaływania gospodarstwa bezpośrednio po oddaniu do użytkowania obiektów. Obliczenia
opierają się o moc akustyczną urządzeń. Moc akustyczną wentylatorów, które planuje się
zainstalować na budynkach inwentarskich, wyznaczono na podstawie kart katalogowych
urządzeń.
Metodyka obliczeniowa.
Obliczenia rozprzestrzeniania się fali akustycznej w środowisku przeprowadzono w
oparciu o model propagacji dźwięku określony normami PN-ISO 9613-2 „Akustyka. Tłumienie
dźwięku podczas propagacji w przestrzeni otwartej. Ogólna metoda obliczeniowa”, oraz PNISO 9613-1 „Akustyka. Tłumienie dźwięku podczas propagacji w przestrzeni otwartej.
Obliczanie pochłaniania dźwięku przez atmosferę” zaimplementowany w programie
SoundPLAN v. 8.1.
Na emisję hałasu wpływa wiele czynników. Do najistotniejszych należą:





Ilość i poziom mocy akustycznej źródeł hałasu
Lokalizacja źródeł hałasu
Warunki propagacji hałasu w środowisku
Odległość odbiornika od źródła hałasu

7.1.7 Oddziaływanie akustyczne prac budowlanych na etapie realizacji inwestycji
Na etapie realizacji przedsięwzięcia, w czasie prowadzenia prac budowlanych i
montażowych, do środowiska będzie przenikał hałas nieustalony od maszyn i urządzeń
budowlanych. Nieustalony charakter hałasu wynika ze zmiennego rodzaju prowadzonych
prac i tym samym zmiennych rodzajach i ilościach źródeł hałasu. Wstępne etapy prac,
głównie prac ziemnych, wiązać się będą z pracą ciężkiego sprzętu, podczas gdy etapy
późniejsze - z pracą lżejszych, z reguły cichszych, urządzeń.
Ze względu na nierównomierność w czasie oddziaływania akustycznego źródeł hałasu
na etapie budowy, nie można przedstawić rozkładu pola akustycznego, który będzie
reprezentatywny w dłuższym okresie czasu. Prace wykonywane będą etapami. W ramach
poszczególnych faz zakłada się rozkład zadań umożliwiający wykonanie wszystkich
przewidzianych prac. Ze względu na rodzaj stosowanego sprzętu etap prac ziemnych
oraz wcześniejsze etapy prac budowlanych i montażowych są okresami największej emisji
hałasu.
Obliczenia imisji hałasu w środowisku na etapie budowy oparto o wyniki pomiarów
zawarte w bazie danych „Database for prediction of noise on construction and open sites”,
opracowanej przez Helpworth Acoustics na zlecenie DEFRA (Department for Environment,
Food and Rural Affairs).
Dane zawarte w bazie pochodzą z pomiarów prowadzonych w terenie przy placach
budów gdzie trwały różnego typu operacje budowlane. Wyniki pomiarów
scharakteryzowane są ekwiwalentnymi poziomami hałasu zmierzonymi w odległości 10 m od
źródła hałasu korygowanymi krzywą „A”.
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W oparciu o wstępne materiały koncepcyjne stwierdza się, że na etapie realizacji
inwestycji może zaistnieć konieczność wykorzystania spychacza gąsienicowego, lub
kołowego. Ponadto będzie wykorzystywana koparka. Hałas w odległości 10 m od tego typu
urządzeń kształtuje się na poziomie 70-78 dB.
Do dalszej analizy założono, że omówione powyżej czynności są etapami najbardziej
uciążliwymi. Poza wymienionymi powyżej źródłami hałasu i etapami prac, można wymienić
jeszcze szereg urządzeń, które generują hałas o niższym poziomie, nie istotnym dla rozkładu
pola akustycznego w środowisku w okresie realizacji inwestycji.
Emisja hałasu – obliczenia
Obliczenia poziomu hałasu w środowisku na etapie budowy nowych obiektów
inwentarskich przeprowadzono przyjmując założenie, że prace budowlane mogą
występować tylko w porze dziennej, czyli w godzinach 6-22 . Ponadto przyjęto założenia
dotyczące czasu pracy źródeł hałasu oraz ich mocy zgodnie z tabelą [patrz: Tabela 7.1-2]. Na
potrzeby niniejszej analizy przyjęto, że na placu budowy przebywa jednocześnie jedno
urządzenie pracujące.
Tabela 7.1-2

Źródło hałasu

Ewidencja źródeł hałasu na terenie fermy w trakcie realizacji
inwestycji
Chwilowa moc
punktowego źródła
zastępczego

Koparka,
spychacz
LWA = 78 + 20 + 11
gąsienicowy = 109 dB
lub kołowy

Czas pracy źródła w
okresie najbardziej
niekorzystnych godzin
pracy

Ekwiwalentny
poziom mocy
akustycznej

8

109,0 dB

Poziom hałasu w środowisku na etapie realizacji inwestycji
W celu oszacowania zasięgów uciążliwości akustycznej inwestycji na etapie budowy
na załączniku [patrz: Załącznik 7.1-3] zestawiono źródła hałasu wraz z zasięgami
oddziaływania dla izolinii 40, 45, 50, 55 oraz 60 dB.
Jak wynika z przebiegu izolinii równego poziomu hałasu zasięgi oddziaływania źródeł
hałasu dla izolinii 45 dB(A) dochodzą do max. 250 m. Lokalizacja źródeł hałasu związanych z
budową oraz urządzeniami wykorzystywanymi w różnych etapach budowy będzie się
zmieniać, wraz z postępami prac. Jeżeli prace wykonywane będą tylko w porze dnia, to
zasięg oddziaływania hałasu (zasięg izofony 55 dB) wyniesie maksymalnie ok. 70 m, co w
połączeniu z krótkim czasem prac w jednym miejscu (kilka, kilkanaście dni), powoduje że
uciążliwość hałasu będzie niewielka.
Ze względu na charakter źródła, poziom hałasu powodowany pracami budowlanymi
nie może być porównywany ze standardami określającymi poziom hałasu od instalacji czy też
od źródeł o charakterze komunikacyjnym. Ze względu na odległość najbliższych terenów
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chronionych od terenu inwestycji można stwierdzić, że w czasie prowadzenia prac
budowlanych nie będzie uciążliwe dla mieszkańców.
7.1.8 Oddziaływanie akustyczne prac budowlanych na etapie likwidacji inwestycji
Ze względu na podobny charakter prac oraz sprzętu używanego podczas budowy i
likwidacji inwestycji, poziom hałasu powodowany pracami likwidacyjnymi może być
porównywany z poziomem hałasu emitowanym podczas budowy.
7.1.9 Oddziaływanie akustyczne fermy na etapie jej funkcjonowania
W ramach inwestycji na terenie fermy zbudowane zostaną cztery obiekty
inwentarskie oraz zostanie przebudowany istniejący obiekt budowlany na kurnik.
Projektowane hale oraz przebudowywany kurnik wyposażone zostaną w system
wentylacyjny. Podstawowy system wentylacyjny w nowych kurnikach stanowiło będzie 15
wentylatorów dachowych kominowych o wydajności 16 500 m3/h, których poziom hałasu w
odległości 1 m od wentylatora dachowego według danych katalogowych, wynosi 71 dB.
Pozwala to oszacować poziom mocy akustycznej urządzenia na 82 dB. W przebudowywanym
kurniku zainstalowanych będzie 5 wentylatorów, każdy o wydajności 12 100 m3/h i poziomie
mocy akustycznej 85 dB.
Dodatkowo każdą z hal wyposażono w wentylatory interwencyjne. System wentylacji
interwencyjnej, włączany w przypadku szczególnie niekorzystnych warunków
atmosferycznych, stanowić będą wentylatory wysokowydajne, umieszczone w północnych
ścianach szczytowych projektowanych kurników oraz na wschodniej elewacji
przebudowywanego budynku. Każda przebudowywana hala wyposażona zostanie w 14
takich wentylatorów, każdy o wydajności 42 000 m3/h. W przebudowywanym budynku
planuje się zainstalować 4 wentylatory o wydajności 43 000 m3/h. Poziom mocy akustycznej
wentylatorów wysokowydajnych to 91 dB.
Czas pracy systemu wentylacyjnego jest silnie zależny od warunków atmosferycznych.
W okresie letnim, przy wysokich temperaturach powietrza, może dochodzić do sytuacji, gdy
system wentylacyjny pracuje z pełną wydajnością przez cały okres odniesienia, czyli osiem
godzin pory dziennej oraz jedną godzinę pory nocnej.
W okresie letnim może nastąpić sytuacja, w której system wentylacji interwencyjnej
pracował będzie przez co najmniej osiem godzin pory dziennej oraz co najmniej jedną
godzinę pory nocnej.
Przy projektowanych kurnikach planuje się usytuowanie silosów paszowych, do
których pasza przeładowywana będzie z paszowozów za pomocą transportu
pneumatycznego. Z własnych danych pomiarowych wynika, że poziom mocy akustycznej
rozładunku wynosi ok. 105,0 dB. Czas rozładunku to 0,5 h i odbywa się on jedynie w porze
dziennej.
Pełna ewidencja źródeł hałasu, wchodzących w skład gospodarstwa po zakończeniu
realizacji inwestycji wraz z ich parametrami akustycznymi i czasem pracy została
przedstawiona w tabeli [patrz: Tabela 7.1-3].
Dokładne rozmieszczenie poszczególnych źródeł hałasu
załącznikach graficznych z wynikami obliczeń [patrz: 7.1-1, 7.1-2].
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Tabela 7.1-3
Źródło hałasu

Ewidencja źródeł hałasu na terenie gospodarstwa

Lokalizacja

Poziom
mocy
akustycznej

Czas pracy/równoważny poziom mocy
akustycznej
dzień

Ilość

noc

ŹRÓDŁA PROJEKTOWANE
Wentylatory
podstawowe
Wentylatory
podstawowe

Wentylatory
wysokowydajn
y

Rozładunek
paszy

Dach
projektowanych
obiektów
Wschodnia
elewacja
przebudowywane
go obiektu
Północne ściany
szczytowe
projektowanych
obiektów oraz
wschodnia
elewacja
przebudowywane
go obiektu
Silosy przy
kurnikach

82,0 dB

8h/8h
LWAD = 82,0 dB

1h/1h
LWAN = 82,0 dB

15/ nowy
obiekt

85,0 dB

8h/8h
LWAD = 85,0 dB

1h/1h
LWAN = 85,0 dB

5/przebud
owywany
obiekt

14/nowy
91,0 dB

8h/8h
LWAD = 91,0 dB

1h/1h
LWAN = 91,0dB

105,0 dB

30min/8h
LWAD = 93,0 dB

0h/1h
-

obiekt
4/przebud
owywany
obiekt
9

7.1.10 Wyniki obliczeń
Ocenę oddziaływania akustycznego fermy drobiu po jej rozbudowie i przebudowie
przeprowadzono na podstawie danych dostarczonych przez Inwestora. Obliczenia
przeprowadzono dla pory dnia, w siatce obliczeniowej umiejscowionej na wysokości 4,0 m
nad poziomem terenu.
Wyniki obliczeń w siatce obliczeniowe na wysokości 4,0 m nad poziomem terenu
Wyniki obliczeń w siatce obliczeniowej na wysokości 4,0 m nad poziomem terenu, w
postaci izolinii równego poziomu hałasu w środowisku, przedstawione zostały na załączniku
graficznym:



7.1-1 – dla pory dnia,
7.1-2 – dla pory nocy

Izolinia równego poziomu hałasu 55 dB(A) na mapie rozkładu pola akustycznego dla
pory dziennej oraz 45 dB(A) dla pory nocnej nie obejmują swym zasięgiem terenów, które
podlegają prawnej ochronie przed hałasem. Funkcjonowanie inwestycji nie będzie
powodować przekroczenia standardów akustycznych środowiska w zakresie hałasu.
Dodatkowo w programie obliczono poziom hałasu w dwóch punktach kontrolnych,
które zostały zlokalizowane przy elewacji budynku najbardziej narażonego na oddziaływanie
projektowanych źródeł hałasu (PK-2) oraz w kierunku istniejącej zabudowy zagrodowej (PK1) . Punkty zostały oznaczone na załącznikach graficznych [patrz: Załącznik 7.1-1, Załącznik
7.1-2].
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7.1-4]

Wyniki przeprowadzonych obliczeń zostały przedstawione w tabeli [patrz: Tabela

Tabela 7.1-4

Wyniki obliczeń poziomu hałasu w punktach przy budynkach
zabudowy zagrodowej
Poziom hałasu

Punkt pomiarowy
PK-1
PK-2

dzień

noc

42,5 dB
39,1 dB

34,2 dB
29,9 dB

Z przeprowadzonych obliczeń wynika, że w żadnym przypadku poziom hałasu na
terenach chronionych nie będzie przekraczać wartości dopuszczalnych. Dotyczy to zarówno
pory dziennej jak i pory nocnej. Obliczenia przeprowadzono dla najmniej korzystnych
warunków pracy instalacji, czyli założenia, że wszystkie źródła hałasu pracują przez cały okres
odniesienia w porze dziennej oraz porze nocnej.
7.1.11 Oddziaływanie akustyczne skumulowane istniejącej części fermy z projektowanymi
budynkami
W rozdziale 7.1.9 oraz 7.1.10 opisano oddziaływanie akustyczne fermy na etapie jego
funkcjonowania po budowie. Z uwagi na istniejące budynki inwentarskie na terenie fermy
przeprowadzono analizę oddziaływania skumulowanego nowo projektowanych budynków
oraz istniejącej części gospodarstwa. Dla istniejącej części gospodarstwa ostatnie pomiary
poziomu hałasu w środowisku przeprowadzono w 2018 roku. W wyniku przeprowadzonych
pomiarów określono poziom tła akustycznego w sąsiedztwie fermy. Zmierzone tło
kształtowało się na poziomie LAtło = 33,2 dB. Na podstawie przeprowadzonego pomiaru tła
akustycznego oraz obliczonego oddziaływania fermy po rozbudowie określono
oddziaływanie skumulowane. Wyniki przedstawiono w tabeli [patrz: Tabela 7.1-5].
Tabela 7.1-5 Oddziaływanie skumulowane
Punkt
pomiarowy
PK-1
PK-2

Okres przeprowadzanego
badania
pora dzienna
pora nocna
pora dzienna
pora nocna

Poziom hałasu
stan istniejący

oddziaływanie
po rozbudowie
inwestycji

oddziaływanie
skumulowane

33,2 dB
33,2 dB
33,2 dB
33,2 dB

42,5 dB
34,2 dB
39,1 dB
29,9 dB

43,0 dB
36,7 dB
40,1 dB
34,9 dB

Sumując logarytmicznie oddziaływanie przed rozbudową oraz po realizacji inwestycji
szacuje się poziom hałasu w porze dziennej w punkcie PK-1 na 43,0 dB, w punkcie PK-2
na 36,7 dB, a w porze nocnej w punkcie PK-1 na 40,1 dB, w punkcie PK-2 na 34,9 dB.
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Na podstawie otrzymanych danych można stwierdzić, że w żadnym przypadku poziom hałasu
na terenach chronionych nie będzie przekraczać wartości dopuszczalnych w porze dziennej,
ani porze nocnej.
7.1.12 Oddziaływanie na zdrowie ludności
Emisja hałasu do środowiska z terenu obiektów przemysłowo-usługowych, jak
również obiektów komunikacyjnych może niekorzystnie wpływać również na zdrowie
ludności, tj. osób narażonych bezpośrednio na oddziaływanie akustyczne, nie będących
mieszkańcami terenów chronionych czy też pracownikami obiektów emitujących hałas.
Zgodnie z badaniami przeprowadzonymi przez Federal Interagency Committee on Urban
Noise w 1992 roku emitowany hałas odbierany jest przez ludność jako uciążliwy, niezależnie
od miejsca ich przebywania. Tabela [patrz: Tabela 7.1-5] prezentuje podsumowanie wyników
przeprowadzonych badań.
Tabela 7.1-6

Notowany poziom
hałasu
75dB(A) i więcej
70dB(A)
65dB(A)
60dB(A)
55dB(A) i mniej

Szacowany poziom uciążliwości hałasu

Szacowany poziom
uciążliwości
37%
25%
15%
9%
4%

Stopień
uciążliwości
bardzo poważny
poważny
znaczący
średni
mały

Mieszkańcy najbliższych terenów podlegających ochronie przed hałasem narażeni
będą na hałas, który kształtował się będzie na poziomie około 43 dB w porze dziennej oraz
37 dB w porze nocnej. Na podstawie tabeli [patrz: Tabela 7.1-6] można zauważyć, że
rozbudowa fermy drobiu będzie klasyfikowana jako przedsięwzięcie stanowiące mały stopień
uciążliwości z uwagi na oddziaływanie akustyczne. Podsumowując, stwierdza się, że
projektowane przedsięwzięcie nie będzie źródłem uciążliwości akustycznej dla ludności, a
tym bardziej nie będzie stanowiło zagrożenia dla zdrowia mieszkańców miejscowości
Racławice Śląskie.
7.1.13 Oddziaływanie inwestycji w zakresie wibracji
Wibracjami
nazywa
się
niskoczęstotliwościowe
drgania
akustyczne
rozprzestrzeniające się w ośrodkach stałych. Wpływ wibracji na zdrowie człowieka jest
rozpoznany, głównie dzięki problematyce występowania wibracji na stanowiskach pracy w
przemyśle ciężkim i budownictwie. W prawodawstwie polskim brak jest jednak przepisów
regulujących kwestię wpływu drgań mechanicznych na środowisko oraz wartości
normatywnych określających dopuszczalne wielkości przenoszonych drgań do środowiska.
Jak wspomniano wcześniej, zjawiska wibracji występują najczęściej w związku z pracą
zakładów przemysłu ciężkiego lub budowlanego oraz przy pracach budowlanych
wykorzystujących ciężki sprzęt budowlany, a także w sąsiedztwie tras komunikacyjnych
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charakteryzujących się wysokim natężeniem ruchu przy dużym udziale samochodów
ciężarowych.
Na terenie gospodarstwa nie będą występować żadne urządzenia, których praca
mogłaby generować wibracje istotne z punktu widzenia ochrony środowiska, a w
szczególności zabudowy oddalonej o kilkadziesiąt metrów. Stwierdza się więc, że
projektowane przedsięwzięcie, przebudowa z rozbudową fermy drobiu, nie będzie źródłem
uciążliwości w zakresie drgań mechanicznych. Z funkcjonowaniem fermy nie będzie związane
przenoszenie ponadnormatywnych wibracji zarówno przez grunt jak i elementy
konstrukcyjne obiektów.
7.1.14 Wnioski oraz wskazania do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji
inwestycji
1. Inwestycja, której dotyczy raport, będzie źródłem emisji hałasu w porze dnia i nocy.
2. Na podstawie przeprowadzonych analiz stwierdzono, że realizacja przedsięwzięcia
zgodnie z przedstawionymi założeniami nie spowoduje powstawania przekroczeń
dopuszczalnych poziomów hałasu na terenach chronionych ani w porze dziennej, ani
w porze nocnej. Dotyczy to zarówno okresu realizacji jak i funkcjonowania fermy.
3. Zgodnie z art. 76 ustawy z dnia 27.04.2001 Prawo ochrony środowiska tekst jednolity:
Dz. U. 2019 poz. 1396) nowo budowany lub przebudowywany obiekt budowlany,
zespół obiektów lub instalacja nie mogą być oddane do użytkowania, jeżeli nie
spełniają wymagań ochrony środowiska. W związku z tym konieczne jest
przeprowadzenie wstępnych badań poziomu hałasu w środowisku zgodnie z
metodyką referencyjną określoną w załączniku nr 7 do Rozporządzenia Ministra
Środowiska z dnia 30 października 2014 r. w sprawie wymagań w zakresie
prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody (Dz. U.
z dnia 7 listopada 2014 r.)
4. W związku ze znaczną odległością terenu inwestycji od terenów chronionych oraz
prognozowanym niskim poziomem imisji hałasu, nie stwierdza się konieczności
podejmowania celowych działań ograniczających emisję hałasu do środowiska.
Jedynym ograniczeniem są wartości mocy akustycznych jakie przyjęto w założeniach
do prognozy i jakie opisano w treści opracowania.
5. W związku z niewielką skalą oddziaływania akustycznego przedsięwzięcia, nie widzi
się konieczności przeprowadzenia analizy porealizacyjnej w zakresie emisji hałasu, o
której mowa w art. w art. 82 ust. 1 pkt 5 i art. 83. punkt 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.
6. Rozwiązania przyjęte ostatecznie w projekcie budowlanym muszą pozwolić na
dochowanie standardów akustycznych zgodnie z rozporządzeniem Ministra
Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w
środowisku (tekst jednolity: Dz. U. z dnia 22.01.2014 r., poz. 112).
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7.2

Opis oddziaływania na wody powierzchniowe i podziemne

7.2.1 Zapotrzebowanie wody
Etap realizacji przedsięwzięcia
Na etapie realizacji inwestycji wystąpi niewielkie zapotrzebowanie na wodę na
potrzeby sanitarne pracujących załóg budowlanych. Wielkość zużycia wody będzie ściśle
związana z liczbą pracujących ludzi.
Przy założeniu, iż na terenie budowy dziennie pracować będzie około 20 osób,
przewiduje się, iż zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia
2002r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody [Dz. U. Nr 8, poz. 70]
zapotrzebowanie na wodę utrzymywać się będzie na poziomie:
Dane obliczeniowe:
 zapotrzebowanie na wodę dla jednej osoby wykonującej prace
szczególnie brudzące – założono 90 dm3/d
 zakładana ilość pracowników fizycznych – 20 osób
20 * 90 = 1800 dm3/dobę = 1,8 m3/dobę
W ciągu doby na terenie budowy wykorzystywane może być około 1,8 m3 wody, co
należy uwzględnić w projekcie organizacji budowy.
Zapotrzebowanie na wodę na etapie realizacji przedsięwzięcia powinno być
rozstrzygnięte w ramach organizacji placu budowy. Woda może być dostarczana z ujęcia, z
którego pobór wody prowadzi istniejąca część fermy, lub taż na czas budowy może być
dostarczana z wykorzystaniem beczkowozów. Zagadnienie to nie stanowi istotnego czynnika
w prognozowaniu oddziaływania na środowisko wodne.
Etap funkcjonowania przedsięwzięcia
Podobnie jak ma to miejsce aktualnie, po zakończeniu realizacji projektowanej
inwestycji woda dostarczana będzie na teren fermy z ujęcia zlokalizowanego na terenie fermy. Ponadto, w ramach rozbudowy fermy inwestor planuje przyłączenie jej do zewnętrznej
sieci wodociągowej.
wodę:

Poniżej zestawiono dane dotyczące szacowanego, docelowego zapotrzebowania na
 potrzeby bytowe (zatrudnienie: ok. 3-4 osoby): 40 m3/rok
 pojenie kurcząt (ok. 0,075 m3/stanowisko/rok): 26663 m3/rok
 produkcja trzody chlewnej: 2000 m3/rok
 zraszanie/zamgławianie (schładzanie w kurnikach 1-7): 160 m3/rok
 ściany wodne (instalacja chłodzenia w kurnikach 8-11): 20 m3/rok
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Tym samym, roczne zapotrzebowanie na wodę na potrzeby całego gospodarstwa szacuje się na poziomie 28883 m3/rok. Zamiarem inwestora jest pobór wody w całości z ujęcia
własnego, co umożliwia obecnie posiadane pozwolenie wodnoprawne. W przypadku jednak
wzrostu poboru wody ponad możliwości jej czerpania z ujęcia własnego, lub też obniżenia
wydajności studni, pobór wody prowadzony będzie z wodociągu.
7.2.2 Odprowadzenie ścieków
Ścieki bytowe
Ścieki bytowe w ilości około 40 m3/rok, zarówno obecnie jak i po zakończeniu realizacji inwestycji, odprowadzane będą do zbiornika wybieralnego o pojemności około 5 m3,
okresowo opróżnianego przez wyspecjalizowany w tym zakresie zakład.
Ścieki technologiczne
Nie przewiduje się powstawania ścieków w związku z funkcjonowaniem fermy. Czyszczenie hal prowadzone będzie na sucho. Woda w instalacji chłodzenia (ściany wodne) krążyć
będzie w obiegu zamkniętym, przy czym okresowo (przed zimą) będzie ona wypompowywana i wykorzystywana do podlewania terenów zielonych. Woda ta będzie wodą czystą i nie
będzie zawierać jakichkolwiek substancji chemicznych.
Wody/ścieki opadowe
Wody opadowe z terenu gospodarstwa zarówno obecnie, jak i po zakończeniu realizacji inwestycji, przenikać będą w sposób niezorganizowany do gruntu. Zważając na fakt, iż:
 na terenie gospodarstwa objętego zamiarem inwestycyjnym występuje znaczący udział terenów zielonych,
 nowe obiekty kubaturowe projektowane są w północnej części gospodarstwa, podczas gdy spadek terenu występuje w kierunku południowym, gdzie
pozostanie znaczący obszar zielony
 cześć terenu objętego zamiarem zabudowy stanowią tereny już zagospodarowane (wiaty, betonowe boksy, betonowe szlaki komunikacyjne),
 nie przewiduje się znaczącego natężenia ruchu pojazdów na terenie fermy
 pojazdy transportujące surowce/zwierzęta przyjeżdżające na teren fermy
będą posiadały wszelkie wymagane prawem dokumenty poświadczające ich
stan techniczny umożliwiający poruszanie się po drogach publicznych
nie przewiduje się niekorzystnego wpływu takiego sposobu zagospodarowania wód
opadowych na terenie fermy.
7.2.3 Wpływ przedsięwzięcia na wody powierzchniowe i podziemne
Wody powierzchniowe
Charakterystykę wód powierzchniowych zamieszczono w rozdziale 5.1.3 niniejszego
opracowania.
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Zgodnie ze zaktualizowanym Planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza
Odry, projektowana do realizacji inwestycja położona jest na terenie JCWP o symbolu
PLRW600019117699 o nazwie Osobłoga od Prudnika do Odry. Jej podstawowe
charakterystyki, w tym szczegółowe cele środowiskowe, przedstawiono poniżej:
STATUS JCW WSTĘPNY

NAT

STATUS JCW OSTATECZNY

NAT

ZMIANY HYDROMOFOLOGICZNE UZASADNIAJĄCE
WYZNACZENIE

Nie dotyczy

TYP JCW

19

AKTUALNY STAN JCW

zły

CELE ŚRODOWSKOWE:
- STAN LUB POTENCJAŁ EKOLOGICZNY
- STAN CHEMICZNY
TERMIN OSIĄGNIECIA DOBREGO STANU
OCENA RYZYKA NIEOSIĄGNIĘCIA CELÓW
ŚRODOWISKOWYCH
ODSTĘPSTWO

dobry stan ekologiczny
dobry stan chemiczny
2015
niezagrożona
Nie

TYP ODSTĘPSTWA

Nie dotyczy

UZASADNIENIE ODSTĘPSTWA

Nie dotyczy

Wody podziemne
Charakterystykę wód podziemnych zamieszczono w rozdziale 5.1.3 niniejszego opracowania.
Zgodnie z zaktualizowanym Planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza
Odry, planowana inwestycja położona jest na terenie JCWPd o symbolu PLGW6000127.
Podstawowe charakterystyki, w tym szczegółowe cele środowiskowe, przedstawiono
poniżej.
DORZECZE

Odra (środkowa)

OCENA STANU
- ILOŚCIOWEGO

dobry

- CHEMICZNEGO

dobry

OCENA RYZYKA NIEOSIĄGNIĘCIA CELÓW
ŚRODOWISKOWYCH

zagrożona

CELE ŚRODOWSKOWE:
- STAN CHEMICZNY

dobry

- STAN ILOŚCIOWY

dobry

RZGW

Wrocław

Wpływ na wody powierzchniowe i podziemne
Pod warunkiem podjęcia działań minimalizujących negatywne oddziaływanie na
środowisko o jakich mowa w rozdziałach 7.2.7 i 7.4.4 niniejszego opracowania, nie
przewiduje się wystąpienia niekorzystnego wpływu projektowanej inwestycji na stan wód
powierzchniowych, ani też podziemnych.
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7.2.4 Wpływ inwestycji na możliwości osiągnięcia celów środowiskowych
Zgodnie z art. 81 ust. 3 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na
środowisko [Dz. U. nr 199, poz 1227 z późniejszymi zmianami]:
Jeżeli z oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko wynika, że
przedsięwzięcie może spowodować nieosiągnięcie celów środowiskowych
zawartych w planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza organ
właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
odmawia zgody na realizację przedsięwzięcia, o ile nie zachodzą przesłanki,
o których mowa w art. 38j ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne.
Cele środowiskowe dla wód powierzchniowych oraz obszarów chronionych
ustalonych na mocy art. 4 Ramowej Dyrektywy Wodnej zostały oparte głównie na
wartościach granicznych poszczególnych wskaźników fizyko-chemicznych, biologicznych i
hydromorfologicznych określających stan ekologiczny wód powierzchniowych oraz
wskaźników chemicznych świadczących o stanie chemicznym wody odpowiadających
warunkom osiągnięcia przez te wody dobrego stanu, z uwzględnieniem kategorii wód, wg
rozporządzenia w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód
powierzchniowych.
Cele środowiskowe dla wód podziemnych ustalonych na mocy art. 4 Ramowej
Dyrektywy Wodnej to:
 zapobieganie dopływowi lub ograniczenia dopływu zanieczyszczeń do wód
podziemnych,
 zapobieganie pogarszaniu się stanu wszystkich części wód podziemnych,
 zapewnienie równowagi
podziemnych,

pomiędzy

poborem

a

zasilaniem

wód

 wdrożenie działań niezbędnych do odwrócenia znaczącego i
utrzymującego się rosnącego trendu stężenia każdego zanieczyszczenia
powstałego w skutek działalności człowieka.
Pod warunkiem podjęcia działań minimalizujących negatywne oddziaływanie na
środowisko o jakich mowa w rozdziałach 7.2.7 i 7.4.4 niniejszego opracowania można
stwierdzić, że przedsięwzięcie nie wpłynie na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych
zawartych w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry.
7.2.5 Zagrożenie powodziowe
Na podstawie danych z ISOK (Informatyczny System Osłony Kraju) opracowanych
przez KZGW, przedstawiających mapy zagrożenia powodziowego oraz mapy ryzyka
powodziowego należy stwierdzić, że planowane przedsięwzięcie nie znajduje się w zasięgu
stref zagrożenia powodziowego.
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7.2.6 Wnioski
 Przy założeniu podjęcia działań, o jakich mowa w rozdziałach 7.2.7 i 7.4.4
niniejszego opracowania, nie przewiduje się oddziaływania projektowanej
instalacji na stan wód powierzchniowych ani też podziemnych, ani też na
możliwość osiągnięcia celów środowiskowych zawartych w Planie
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry.
7.2.7 Działania minimalizujące negatywne oddziaływanie na środowisko
Etap realizacji inwestycji
 Ewentualne magazynowanie paliw płynnych wykorzystywanych na etapie
realizacji inwestycji należy prowadzić w szczelnych pojemnikach
 Ewentualne tankowanie/serwisowanie maszyn budowlanych prowadzić
należy w miejscu wyposażonym w szczelną posadzkę, uniemożliwiającą
przenikanie ewentualnych zanieczyszczeń do gruntu i wód gruntowych.
Miejsce takie wyposażyć należy ponadto w sorbenty umożliwiające
zebranie ewentualnych wycieków.
 Plac budowy wyposażyć należy w sanitariaty przenośne
Etap eksploatacji inwestycji
 Pobór wody prowadzić należy z ujęcia własnego, alternatywnie z wodociągu zewnętrznego
 Posadzki hal produkcyjnych, miejsca magazynowania odpadów, padliny,
wykonać należy jako szczelne
 Do dezynfekcji kurników należy wykorzystywać środki biodegradowalne
 Proces dezynfekcji kurników należy prowadzić w sposób niepowodujący
powstawania ścieków
 powstające na terenie fermy ścieki bytowe odprowadzać należy do
okresowo opróżnianego zbiornika wybieralnego
 wjazd do każdej z hal produkcyjnych wykonać należy w formie betonowej,
szczelnej płyty
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7.3

Ocena zagrożenia elektromagnetycznym promieniowaniem niejonizującym

7.3.1 Cel i zakres oceny
W niniejszym rozdziale zawarto analizę wpływu na stan klimatu elektromagnetycznego, będącego skutkiem realizacji przedsięwzięcia.
Konsekwencje zagrożenia naturalnego środowiska elektromagnetycznego można podzielić na dwie grupy:


w zakresie niskich częstotliwości - zagrożenia te związane są z oddziaływaniem pól
elektromagnetycznych bezpośrednio na procesy elektrochemiczne zachodzące
w komórkach;



w zakresie średnich i wysokich częstotliwości i promieniowania mikrofalowego główne zagrożenie związane jest z oddziaływaniem termicznym tego promieniowania
na tkanki i komórki.

W niniejszym raporcie w szczególności wzięto pod uwagę możliwe oddziaływanie
projektowanej inwestycji w zakresie:


pól elektromagnetycznych o częstotliwości 50Hz (źródłem występowania pól o tej
częstotliwości są: elektroenergetyka, oświetlenie, ogrzewanie, silniki, urządzenia zasilane z sieci, urządzenia przemysłowe),



promieniowania elektromagnetycznego w zakresie fal średnich (np. nadajniki radiowe i GSM, radionawigacja).

7.3.2 Dopuszczalne wartości parametrów fizycznych pól elektromagnetycznych w środowisku
Dopuszczalne wartości parametrów fizycznych pól elektromagnetycznych zostały
określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. z dnia 19 grudnia
2019r., poz. 2448). Rozporządzenie to różnicuje dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych dla:


terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową,



miejsc dostępnych dla ludności.
Tabela 7.3-1

Zakres częstotliwości pól elektromagnetycznych, dla których określa się parametry fizyczne charakteryzujące oddziaływanie pól elektromagnetycznych
na środowisko, dla terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową,
oraz dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych, charakteryzowane
przez dopuszczalne wartości parametrów fizycznych, dla terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową.

Parametr fizyczny
Zakres częstotliwości pola elektromagnetycznego
1
1
50 Hz
-

Składowa
elektryczna
2
1 kV/m

Składowa
magnetyczna
3
60 A/m

Gęstość mocy
4
-

50 Hz – częstotliwość sieci elektroenergetycznej
podane w kolumnach 2 i 3 tabeli wartości graniczne parametrów fizycznych charakteryzujących oddziaływanie
pól elektromagnetycznych odpowiadają wartościom skutecznym natężeń pól elektrycznych i magnetycznych
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Tabela 7.3-2

Zakres częstotliwości pól elektromagnetycznych, dla których określa się parametry fizyczne charakteryzujące oddziaływanie pól elektromagnetycznych
na środowisko oraz dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych, charakteryzowane przez dopuszczalne wartości parametrów fizycznych dla
miejsc dostępnych dla ludności.

Parametr fizyczny
Zakres częstotliwości pola
elektromagnetycznego
0 Hz
Od 0 Hz do 0,5 Hz
Od 0,5 Hz do 50 Hz
Od 0,05 kHz do 1 kHz
Od 1 kHz do 3 kHz
Od 3 kHz do 150 kHz
Od 0,15 MHz do 1 MHz
od 1 MHz do 10 MHz
od 10 MHz do 400 MHz
od 400 MHz do 2000 MHz
od 2 GHz do 300 GHz

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Składowa
elektryczna
10 kV/m
10 kV/m
250V/m
87 V/m
87 V/m
87 /f 0,5
28
1,375 x f 0,5
61

Składowa
magnetyczna
2500 A/m
2500 A/m
60 A/m
3/f A/m
5 A/m
5
0,73/f A/m
0,73/f A/m
0,073
0,0037 x f 0,5
0,16

Gęstość
mocy
-

2
f/200 W/m2
10

-

f wartość częstotliwości pola elektromagnetycznego z tego samego wiersza kolumny „Zakres częstotliwości pola

-

elektromagnetycznego”.
wartościom skutecznym natężeń pól elektrycznych E i magnetycznych H o częstotliwości od 0 Hz do 300 GHz,
podanym z dokładnością do jednego miejsca znaczącego;
wartości równoważnej gęstości mocy S dla pól elektromagnetycznych o częstotliwości od 10 MHz do 300 GHz,
podanej z dokładnością do jednego miejsca znaczącego po przecinku.

-

7.3.3 Pola elektromagnetyczne o częstotliwości 50Hz
Źródłem pola elektromagnetycznego o częstotliwości 50 Hz są wszystkie urządzenia
będące odbiornikami energii elektrycznej oraz sama sieć elektroenergetyczna, w tym generatory i transformatory. Jednakże jedynie urządzenia i sieć pracujące z napięciem co najmniej
110 kV, są zdolne do wytworzenia pola elektromagnetycznego, którego poziom mógłby naruszyć wartości dopuszczalne.
Głównymi odbiornikami energii elektrycznej, zlokalizowanymi na terenie fermy będą:





systemy wentylacyjne hal hodowlanych,
napędy urządzeń podawania paszy,
systemy sterowania w kurnikach,
system oświetlenia hal i terenu fermy.

Wszystkie urządzenia jakie znajdą się na terenie gospodarstwa zasilane będą z publicznej sieci elektroenergetycznej. Na terenie obiektu nie znajdą się żadne urządzenia zasilane wysokim napięciem, które mogłyby wytwarzać pole elektromagnetyczne o wartościach
przekraczających wartości dopuszczalne. W przypadku urządzeń stosowanych w gospodarstwie, poziom emitowanego przez nie pola elektrycznego jak i magnetycznego jest niewielki,
często niemożliwy do zbadania za pomocą aparatury pomiarowej. Zasięg oddziaływania tych
urządzeń jest miejscowy, ograniczony co najwyżej do kilku centymetrów – podobnie jak
urządzeń powszechnego użytku, stosowanych w domach mieszkalnych.
Ferma zasilana jest z sieci publicznej średnim napięciem, po czym na poszczególne
obiekty poprowadzone zostaną sieci niskiego napięcia.
Ferma wyposażona zostanie w agregat prądotwórczy o mocy do 300 kW, który będzie
stanowić zabezpieczenie na wypadek występowania sytuacji awaryjnych obejmujących brak
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zasilania w energię z zewnątrz. Agregat nie będzie urządzeniem pracującym w napięciu
110kV lub wyższym i nie stanowi zagrożenia dla środowiska, w tym dla ludzi.
Ostatecznie należy stwierdzić, że na terenie inwestycji nie będą wykorzystywane
urządzenia mogące być źródłem zagrożenia elektromagnetycznym promieniowaniem niejonizującym. Oddziaływanie w tym zakresie nie występuje.
7.3.4 Promieniowanie elektromagnetyczne w zakresie fal średnich
Projektowane przedsięwzięcie nie wymaga stosowania urządzeń emitujących promieniowanie elektromagnetyczne w zakresie fal średnich. W ramach funkcjonowania zakładu do środowiska nie zostaną wprowadzone źródła oddziaływania w tym zakresie.
7.3.5 Wnioski
1. Planowane przedsięwzięcie nie wymaga wykorzystywania źródeł pola elektromagnetycznego o częstotliwości 50 Hz, którego natężenie składowej elektrycznej lub magnetycznej osiągnęłoby lub przekroczyłoby wartości dopuszczalne. Dotyczy to zarówno okresu realizacji, jak i funkcjonowania przedsięwzięcia.
2. Przedsięwzięcie nie wiąże się z wykorzystywaniem urządzeń, które mogłyby stanowić
źródło promieniowania elektromagnetycznego w zakresie fal średnich.
3. Zgodnie z art. 122a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska
prowadzący instalację nie jest zobowiązany do wykonywania pomiarów w otoczeniu
projektowanego przedsięwzięcia w zakresie promieniowania elektromagnetycznego,
gdyż górne napięcie znamionowe instalacji energetycznej będzie niższe niż 110 kV.
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7.4

Ocena zagrożenia środowiska odpadami

7.4.1 Etap realizacji przedsięwzięcia
Etap realizacji przedsięwzięcia spowoduje powstanie odpadów ze względu na
konieczność wykonywania takich prac jak:
 roboty wyburzeniowe istniejących obiektów budowlanych (np. wiaty)
 roboty ziemne (np. realizacja fundamentów, realizacja mediów, itp.)
 roboty budowlane (realizacja kurników)
 montaż urządzeń technologicznych
 prace wykończeniowe
W tabeli nr 7.4-1 zestawiono rodzaje odpadów wraz z szacowanymi ilościami, jakie
powstać mogą na etapie realizacji inwestycji. Odpady te sklasyfikowane zostały w
rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 2 styczeń 2020r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U.
2020, poz. 10).
Tabela nr 7.4-1

Rodzaje odpadów wraz z szacowanymi ilościami, jakie powstać mogą na
etapie projektowanej rozbudowy fermy

Nr
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Opis
Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06
Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w
17 05 03
Tworzywa sztuczne
Drewno
Kable inne niż wymienione w 17 04 10
Opakowania z papieru i tektury
Opakowania z tworzyw sztucznych
Opakowania z metali
Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (itp. opakowania po
smarach, olejach, farbach, lakierach, rozpuszczalnikach
itp.)
Żelazo i stal

Kod

Szacowana ilość
odpadów [Mg]

17 01 07

1000

17 05 04

18000

17 02 03
17 02 01
17 04 11
15 01 01
15 01 02
15 01 04
15 01 10*

0,5
1
0,1
0,2
0,2
0,1
0,2

17 04 05

50

Źródła odpadów:
 Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03 – będą
pochodziły głównie z wykopów ziemnych
 Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów
ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06
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– odpady powstające w związku z ewentualną koniecznością prowadzenia
wyburzeń
 Odpady opakowaniowe – na plac budowy przywożone będą różnego
rodzaju materiały, które będą opakowane w celu zabezpieczenia ich przed
zniszczeniem
Większość wymienionych powyżej odpadów należy do grupy 17, czyli są to odpady z
budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej
(włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych). Odpady, które nie są zaliczane do
odpadów niebezpiecznych, mogą być składowane na miejskim wysypisku śmieci lub
zagospodarowanie w miejscu ich wytworzenia.
W myśl z art.2 pkt 3) ustawy z dnia 14 grudnia 2012 o odpadach (Dz.U. z dnia 8
stycznia 2013, poz. 21), do odpadów nie zalicza się niezanieczyszczonej gleby i innych
materiałów występujących w stanie naturalnym, wydobytych w trakcie robót budowlanych,
pod warunkiem, że materiał ten zostanie wykorzystany do celów budowlanych w stanie
naturalnym na terenie, na którym został wydobyty.

7.4.2 Etap eksploatacji inwestycji
Na etapie eksploatacji inwestycji, powstające odpady będą pochodzić głównie z
procesu chowu, oraz w związku z koniecznością serwisowania instalacji. W tabeli nr 7.4-2
zestawiono rodzaje odpadów wraz z szacowanymi ilościami, jakie powstać mogą na etapie
eksploatacji fermy drobiu, po uruchomieniu projektowanych hal. Odpady te sklasyfikowane
zostały w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014r. w sprawie katalogu
odpadów (Dz. U. poz. 1923 z dnia 29 grudnia 2014 r.).
Tabela nr 7.4-2

Nr

Rodzaje odpadów wraz z szacowanymi ilościami, jakie powstać mogą na
etapie funkcjonowania fermy
Opis

Kod

Szacowana ilość odpadów
[Mg/rok]
Po zakończeniu realiObecnie
zacji inwestycji
0,05
0,25

1.

Opakowania z papieru i tektury

15 01 01

2.

Opakowania z tworzyw sztucznych

15 01 02

0,05

0,25

15 02 03

0,1

0,2

3.

Sorbenty, materiały filtracyjne,
tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne
niż wymienione w 15 02 02

4.

Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13 (np.
żarówki)

16 02 14

0,01

0,06

5.

Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych
lub nimi zanieczyszczone

15 01 10*

0,01

0,03
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Nr

Opis

Kod
16 02 13*

6.

Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 01
12 (np. świetlówki)

7.

Żużle i popioły

10 01 01

Szacowana ilość odpadów
[Mg/rok]
Po zakończeniu realiObecnie
zacji inwestycji
0,037
0,05

40

-

Źródła odpadów:
 Opakowania z papieru i tektury, opakowania z tworzyw sztucznych – odpady
opakowaniowe po różnego rodzaju towarach przywożonych na teren fermy
 Zużyte urządzenia – odpady w postaci np. zużytych elementów oświetlenia,
 Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania

ochronne inne niż wymienione w 15 02 02 – odpady np. w postaci materiałów wykorzystywanych w celu utrzymania czystości

 Żużle i popioły – odpady powstające w związku ze spalaniem paliw
Powstający obornik wykorzystywany będzie jako nawóz naturalny do nawożenia pól
należących do inwestora, lub też przekazywane będą odbiorcom zewnętrznym – jako nawóz
naturalny, lub jako odpad (kod: 02 01 06, ilość: do 4575 Mg/rok) do dalszego zagospodarowania. Zgodnie z przeprowadzonymi obliczeniami szacuje się, iż w związku z prowadzonym
chowem drobiu rocznie powstawać będzie około 4575 Mg obornika, przy czym zaznaczyć
należy iż jest to ilość obliczeniowa. Bezpośrednio po jego usunięciu z hali produkcyjnej, będzie on wywożony poza teren fermy (obornik nie będzie magazynowany na fermie). W przypadku przekazania obornika jako nawóz naturalny odbiorcom zewnętrznym, będzie on przekazywany rolnikom posiadającym plan nawożenia.
Na fermie występować będą także sztuki padłe, które jednak nie są traktowane jako
odpad. Gromadzone one są (i będą po rozbudowie) w chłodni/zamrażalce i okresowo
przekazywane są zewnętrznemu, uprawnionemu odbiorcy do ich dalszego zagospodarowania.
Odpady powstające na terenie fermy, zarówno obecnie jak i po zakończeniu realizacji
inwestycji, gromadzone będą z zachowaniem segregacji, w specjalnie do tego
przeznaczonych pojemnikach i odbierane przez wyspecjalizowane podmioty gospodarcze
posiadające zezwolenia odpowiednich organów na zbieranie i utylizację tych odpadów. Na
terenie fermy zostało wyznaczone miejsce, w którym magazynowane są (i będą po zakończeniu realizacji inwestycji) odpady.
7.4.3 Wnioski
 Etap realizacji przedsięwzięcia spowoduje powstanie odpadów ze
względu na konieczność wykonywania prac budowlanych.
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 Wymienione w niniejszym rozdziale ilości odpadów są szacunkowe i mogą
się różnić od rzeczywistych ilości, jakie powstaną w trakcie wykonywania
prac budowlanych.
 Przy założeniu podjęcia działań minimalizujących o jakich mowa w
rozdziałach 7.2.7 i 7.4.4 niniejszego opracowania, nie przewiduje się
negatywnego oddziaływania wytwarzanych odpadów pochodzących z
projektowanej instalacji na stan środowiska
7.4.4 Działania minimalizujące negatywne oddziaływanie na środowisko
Etap realizacji inwestycji
 Powstające odpady należy magazynować selektywnie
 Odpady niebezpieczne należy magazynować w sposób uniemożliwiający
przenikanie ewentualnych zanieczyszczeń do gruntu
 gleba i ziemia, które wydobyte zostaną w ramach realizacji inwestycji,
należy w maksymalnym stopniu wykorzystać w miejscu ich powstania np.
w celu niwelacji terenu.
Etap eksploatacji inwestycji
 Obornik powstający na terenie fermy należy wywozić poza jej teren bezpośrednio po jego wygarnięciu z kurników
 Na terenie fermy należy wyznaczyć miejsce magazynowania odpadów, do
którego nie będą miały dostępu osoby postronne
 Odpady powstające na terenie fermy należy gromadzić z zachowaniem
segregacji
 Magazynowanie odpadów należy prowadzić w sposób, który zabezpieczy
je przed niekorzystnym wpływem czynników atmosferycznych
 Odpady należy przekazywać do ich dalszego zagospodarowania
wyspecjalizowanym, posiadającym odpowiednie uprawnienia podmiotom
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7.5

Ocena wpływu na stan zanieczyszczenia powietrza

7.5.1 Wprowadzenie – cel i zakres opracowania
Celem tej części opracowania jest określenie stopnia uciążliwości dla otoczenia i
środowiska pod względem zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego w kontekście
rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 roku w sprawie wartości
odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. nr 16 poz. 87, z dn. 03.02.2010)
oraz określenie uwarunkowań, jakie powinna spełniać niniejsza inwestycja, które
zagwarantują, iż jej oddziaływanie na stan jakości powietrza atmosferycznego nie będzie
większe niż to dopuszczają standardy jakości środowiska obowiązujące w Polsce. W ramach
opracowania:
 przeprowadzono inwentaryzację (na podstawie materiałów dostarczonych
przez właściciela) źródeł emisji zanieczyszczeń, jakie pojawiają się w ramach
inwestycji;
 sporządzono charakterystykę parametrów techniczno-ruchowych źródeł i
emitorów zanieczyszczeń, a także docelową wielkość świadczonych usług;
 określono wielkości emisji, wynikających z funkcjonowania inwestycji;
 wykonano obliczenia rozkładu stężeń zanieczyszczeń średniorocznych,
maksymalnych, oraz czasów występowania stężeń maksymalnych większych od
D1 dla poszczególnych zanieczyszczeń;
 omówiono oddziaływanie obiektów pod względem oddziaływania
zanieczyszczeń odorowych z punktu widzenia ochrony najbliższej zabudowy
mieszkaniowej, oraz chronionych obiektów przyrodniczych,
 określono obowiązki inwestora wynikające z obowiązującego prawa ochrony
środowiska w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego;
 określono potrzebę (lub jej brak) podejmowania dodatkowych działań mających
na celu ochronę powietrza atmosferycznego przed zanieczyszczeniem;
 uwzględniono skumulowane oddziaływanie z całej fermy w związku z tym, iż na
fermie znajdują się także dwie hale, przeznaczone do chowu trzody chlewnej, o
łącznej obsadzie 1000 sztuk zwierząt.
7.5.2 Dopuszczalne stężenia zanieczyszczeń w powietrzu atmosferycznym
Kluczowymi ograniczeniami wynikającymi z rozporządzenia Ministra Środowiska z
dnia 26 stycznia 2010 roku w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w
powietrzu (Dz. U. nr 16 poz. 87, z dn. 03.02.2010), dla wielkości dopuszczalnej emisji i imisji
zanieczyszczeń atmosferycznych z przedmiotowej inwestycji jest:
 konieczność dochowania standardów imisyjnych na terenach nie należących do
inwestora (tj. na poziomie 0m n.p.t. wszędzie poza posesją, do której inwestor
ma tytuł prawny),
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 konieczność dochowania standardów imisyjnych na wysokości najbardziej
narażonych kondygnacji zabudowy mieszkaniowej, obiektów użyteczności
publicznej itp. znajdujących się w zasięgu 10×Hmax od najwyższego emitora.
Parametry jakości powietrza
Wartości odniesienia dla zanieczyszczeń atmosferycznych, jakie emitowane będą w
czasie funkcjonowania zakładu określone zostały w rozporządzeniu Ministra Środowiska z
dnia 26 stycznia 2010 roku w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w
powietrzu (Dz. U. nr 16 poz. 87, z dn. 03.02.2010). Poziomy odniesienia stężeń
zanieczyszczeń przedstawia tabela nr. 7.5-1.
Tabela 7.5-2

Lp.
1
2
3
4
5
6
7
10

Wartości odniesienia dla stężeń substancji emitowanych w czasie
funkcjonowania instalacji.

Nazwa substancji
Pył zawieszony PM10 (-)
Pył zawieszony PM 2.5 (-)
Tlenek węgla (630-08-0)
Amoniak (7664-41-7)
Siarkowodór (7783-06-4)
Dwutlenek siarki (7446-09-5)
Dwutlenek azotu (10102-44-0)
Opad pyłu

Dopuszczalne wartości stężeń w
mikrogramach na metr sześcienny
(g/m3) w odniesieniu do okresu
1 godziny (D1)
1 roku (Da)
280
40
25-20*
30 000
400
50
20
5
350
20
200
40
2
200 g/(m ×rok)

*Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 roku w sprawie poziomów niektórych substancji w
powietrzu (Dz. U. nr 0 poz. 1031, z dn. 24.08.2012) określa dla PM 2,5 jedynie normę roczną, wynoszącą: 25 μg/m3
do roku 2020, 20 μg/m3 po roku 2020

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 roku w
sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. nr 16 poz. 87, z
dn. 03.02.2010), wartości odniesienia substancji w powietrzu lub dopuszczalne poziomy
substancji w powietrzu uważa się za dotrzymane, jeżeli częstość przekraczania wartości D1
przez stężenia uśrednione dla jednej godziny jest nie większa niż 0,274% czasu w roku w
przypadku SO2, a 0,2% czasu w roku dla pozostałych substancji.
Stan jakości powietrza
Obecny stan zanieczyszczenia powietrza w rejonie przedmiotowego zakładu określił
Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu w piśmie z dnia 24 czerwca 2020 roku
znak DM/OP/063-1/125/20/MW, [patrz: ANEKS 2, zał. tekstowy nr 2] z którego wynika, iż
stan jakości powietrza na tym terenie przedstawia się następująco:


Średnioroczne stężenie pyłu zawieszonego PM 10 – 22 g/m3;



Średnioroczne stężenie pyłu zawieszonego PM 2.5 – 16 g/m3;
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Średnioroczne stężenie dwutlenku siarki – 4 g/m3.



Średnioroczne stężenie dwutlenku azotu – 8 g/m3.

Dla pozostałych zanieczyszczeń emitowanych z terenu fermy przyjęto na poziomie
10% wartości poziomów odniesienia.
Budynki chronione
Jak wynika z rozdziału 3.2 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia
2010 roku w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 16
poz. 87, z dn. 03.02.2010) jeżeli zabudowa chroniona oddalona jest od najwyższego emitora
w odległości większej niż 10 Hmax (najwyższy projektowany emitor fermy około 7m) nie ma
potrzeby wykonywania obliczeń przy tej zabudowie. Analizując tereny w promieniu 70m
stwierdzono, iż nie występuje w tym zasięgu żadna zabudowa chroniona w związku z czym
nie ma potrzeby przeprowadzania wymaganych w tym zakresie obliczeń.
7.5.3

Charakterystyka topograficzna wraz z określeniem szorstkości terenu – 50Hmax

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 roku w
sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. nr 16 poz. 87, z
dn. 03.02.2010) w przypadku obliczania stanu zanieczyszczenia powietrza dla zespołu źródeł
przyjmuje się średnią wartość z0 dla obszaru, na którym wykonywane są obliczenia, w
promieniu 50×hmax.
W bezpośrednim otoczeniu fermy przeważają głównie tereny pól uprawnych, oraz
w kierunku wschodnim i południowo wschodnim zabudowania miejscowości Racławice
Śląskie.
Analizę szorstkości terenu w otoczeniu przedmiotowej fermy przeprowadzono
obliczeniowo, z wykorzystaniem ortofotomapy (w celu określenia powierzchni
poszczególnych obszarów charakteryzujących się różną wartością współczynnika z0) oraz
jednostkowych współczynników szorstkości dla danego typu pokrycia.
Współczynnik aerodynamicznej szorstkości terenu z0 wyznacza się w zasięgu
50Hmax według wzoru:
1
z0   Fc * zoc
F c
Zestawienie powierzchni sąsiadującej z przedmiotową fermą wraz z określeniem
współczynników szorstkości terenu przedstawiono w tabeli 7.5-2.
Tabela 7.5-2

Zestawienie szacowanej powierzchni o różnym pokryciu w otoczeniu
przedmiotowej fermy drobiu
Pokrycie terenu
Współczynnik z0
Powierzchnia [%]
Pola uprawne
0,035
70
Zwarta zabudowa
0,5
30
z0 =0,1745

Ostatecznie do obliczeń rozkładu zanieczyszczeń atmosferycznych przyjęto
współczynnik szorstkości terenu na poziomie z0 = 0,1745.
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7.5.4

Analiza warunków atmosferycznych

Poza wielkościami emisji, warunki meteorologiczne decydują o poziomie stężeń
zanieczyszczeń wokół źródeł wprowadzających zanieczyszczenia do powietrza. Z
poszczególnych zjawisk meteorologicznych, wpływ na poziom stężeń w poszczególnych
punktach terenu będą miały następujące czynniki:
 rozkład kierunków wiatrów;
 rozkład prędkości wiatrów;
 sposób mieszania się poszczególnych warstw atmosfery, czyli
występowanie poszczególnych stanów równowagi atmosfery;
 opady, zamglenia i inne zjawiska atmosferyczne.
Podstawowe informacje można uzyskać z róży wiatrów opracowanej przez Instytut
Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Warszawie dla Opola.
Z analizy róży wiatrów, rozkładu prędkości i kierunków wiania wynika, że na
analizowanym terenie głównymi kierunkami wiania są kierunki południowo - wschodni, oraz
północno-zachodni.

Rysunek 7.5-1

Częstotliwość i prędkość wiatrów na poszczególnych kierunkach świata
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Najbardziej narażone na zanieczyszczenia będą tereny położone na północny-zachód
oraz wschód od lokalizacji emitorów. Dominującymi prędkościami wiatrów są prędkości od
0-2m/s, a więc prędkości małe, decydujące o słabym rozpraszaniu zanieczyszczeń w
powietrzu. Razem z prędkościami do 1m/s i od 2 do 3 m/s wiatry te stanowią 75% wszystkich
wiejących w tym terenie wiatrów. Czynnikiem istotnym, mającym wpływ na rozkład stężeń
zanieczyszczeń są także stany równowagi atmosfery występujące na danym terenie. Jak
wynika z analizy róży wiatrów zdecydowanie przeważa 4 stan równowagi atmosfery –
obojętny. Stan ten trwa około 30% czasu w ciągu roku i sprzyja rozprzestrzenianiu się
zanieczyszczeń w górnych partiach atmosfery, natomiast w warstwie przy ziemi nie sprzyja
gromadzeniu się większych stężeń. Czynnikiem mającym wpływ na rozprzestrzenianie się
zanieczyszczeń, a w szczególności na ich zasięg są opady atmosferyczne. W przypadku
omawianego obiektu, którego oddziaływanie zamyka się na przestrzeni kilkuset metrów
czynnik ten nie odgrywa większej roli. Warunki klimatyczne posiadają cechy
charakterystyczne dla strefy klimatu umiarkowanego przejściowego, znajdującego się w
zasięgu wpływu klimatu oceanicznego. Najważniejszymi jego cechami są:
 Stosunkowo niewielkie zróżnicowanie temperatur (średnia roczna 8.3 C, średnia
lata 16.2 C i sezonu grzewczego 2.0 C)
 Stosunkowo krótka i łagodna zima (40 dni) oraz długi (ponad 200 dni) okres
wegetacyjny
 Dość równomiernie występujące w ciągu roku opady z ich wzrostem w okresie
letnim, przy rocznej na poziomie 640 – 660 mm
7.5.5 Emisja zanieczyszczeń na etapie realizacji inwestycji
Przedmiotem realizowanej inwestycji jest przebudowa istniejącego obiektu
budowlanego na kurnik oraz budowa 4 nowych kurników wraz z silosami paszowymi oraz
drogami dojazdowymi, o łącznej powierzchni, około 18 000 m2. Zaprojektowane budynki
będą obiektami parterowymi, niepodpiwniczonymi, wykonywanymi w technologii
tradycyjnej.
Emisja zanieczyszczeń atmosferycznych w okresie realizacji przedsięwzięcia
uzależniona będzie w głównej mierze od rodzaju wykonywanych prac budowlanych. Prace
będą odbywały się w kilku etapach, które ze względu na swój charakter, mogą być
potencjalnym źródłem emisji pyłów i gazów do atmosfery. Największa emisja w czasie
budowy jest niewątpliwie związana z ciężkimi robotami budowlanymi, czyli ze zdjęciem
warstwy humusu, i bezpośrednio pod nim zalegającego materiału glebowego oraz
wykonaniem wykopów i przygotowaniem podłoża pod fundamenty. Ponadto w mniejszym
stopniu będzie występować emisja z procesów wykończeniowych związanych z
wykorzystaniem materiałów mających w swym składzie substancje lotne.
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Emisję zanieczyszczeń pyłowych oszacowano na podstawie metodyki opisanej w AP42 „Aggregate Handling and Storage Piles” http://www.epa.gov/ttnchie1/ap42/, z której
wynika, iż wielkość emisji określa się wzorem:
1, 3

U 


2,2 

E = k  (0,0016) 
[kg/Mg]
1, 4
M 
 
 2 

gdzie:
k – wielkość cząstek mnożnik (bezwymiarowy), (dla PM 10 =
0,35, dla PM 2.5 = 0,053, dla PM30 = 0,74)
U – średnia prędkość wiatru, (m/s), (1 m/s)
M – wilgotność materiału (%), (2,6 %).

części:

Na podstawie wyżej wymienionego wzoru przyjęto wskaźnik dla pylenia z suchej
EPM30 = 0,000294 [kg/Mg]
EPM10 = 0,000139 [kg/Mg]
EPM2,5 = 0,000021 [kg/Mg]

Z uwagi, iż planowane obiekty nie będą podpiwniczone, w obliczeniach przyjęto
realizację wykopów pod fundamenty na głębokości do 1 m. Przyjmując powierzchnię
wszystkich obiektów kubaturowych (około 18 000 m2) oraz przyjętą głębokość wykopów
wyliczono, iż w czasie realizacji inwestycji wydobyte zostanie ok. 18 000 m3 ziemi o gęstości
1600 kg/m3. Na tej podstawie oszacowano emisję z przemieszczania ziemi podczas
wykopów, którą przedstawiono poniżej:
EPM30 = (18000 m3 × 1600 kg/m3)/1000 × 0,000294 kg/Mg = 8,4672kg;
EPM10 = (18000 m3 × 1600 kg/m3)/1000 × 0,000139 kg/Mg = 4,0032 kg;
EPM2.5 = (18000 m3 × 1600 kg/m3)/1000 × 0,000021 kg/Mg = 0,6048 kg.
Na obecnym etapie trudno jest oszacować ile mogą dokładnie potrwać prace
związane z prowadzonymi wykopami, jednak nie powinny one być dłuższe niż łącznie 10 dni
po 16 godzin (160 godzin).
Na tym etapie emisja pochodzić będzie również ze spalania paliwa (oleju
napędowego) w komorach silnikowych maszyn budowlanych (koparek) oraz samochodów
ciężarowych przywożących materiały budowlane. Wielkość emisji dla tych źródeł przyjęto w
oparciu o dane zawarte w publikacji CORINAIR pn. Raport techniczny nr 12/2013”

ECOPLAN Radosław Kowalczyk ; 52-200 Wysoka, ul. Nektarowa 13 ; Tel. 606 757 918

86

RAPORT O ODDZIAŁYWANIU NA ŚRODOWISKO PRZEDSIĘWZIĘCIA POLEGAJĄCEGO NA PRZEBUDOWIE I ROZBUDOWIE FERMY DROBIU W MIEJSCOWOŚCI
RACŁAWICE ŚLĄSKIE

(http://www.eea.europa.eu//publications/emep-eea-guidebook-2013) opublikowany przez
Europejską Agencje Środowiska (EEA), i przedstawiono w tabeli 7.5-3.
Tabela 7.5-3

Wskaźniki emisji ze spalania oleju napędowego.
NOx*

Kategoria pojazdu
Koparki, ładowarki
Samochody ciężarowe

32,792
33,37

HC**
g/kg paliwa
10,722
3,385
7,58
1,92
CO

PM=PM10=PM2.5
2,086
0,94

*udział dwutlenku azotu w sumie tlenków azotu (NO2/NOx) - 14 % (dla
normy Euro III i IV), w obliczeniach przyjęto wskaźnik emisji
odpowiednio 4,6 g/kg paliwa i 4,7 g/kg paliwa
**wskaźnik obejmuję sumę wszystkich węglowodorów, w obliczeniach
przyjęto wartości dopuszczalne dla węglowodorów aromatycznych,
dla których wyznaczono mniejsze wartości odniesienia niż w
przypadku węglowodorów alifatycznych.

Łącznie w ciągu godziny na terenie inwestycji, maszyny oraz samochody ciężarowe
nie powinny zużywać więcej niż 30 dm3 oleju napędowego (25 dm3 – koparki, 5 dm3 –
samochody ciężarowe). Przy uwzględnieniu gęstości oleju na poziomie 0,845 kg/dm3
maksymalna emisja nie powinna przekraczać wartości podanych w tabelach 7.5-4 i 7.5-5.
Tabela 7.5-4 Emisja maksymalna ze spalania oleju w komorze
silnikowej koparek.
L.p.
1
2
3
4
5

Substancja zanieczyszczająca
Dwutlenek azotu
Tlenek węgla
Węglowodory
Dwutlenek siarki
Pył zawieszony PM10 = PM2.5

Tabela 7.5-5
L.p.
1
2
3
4
5

Emisja max [kg/h]
0,09660
0,22516
0,07109
0,00021
0,04381

Emisja maksymalna ze spalania oleju w komorze
silnikowej samochodów ciężarowych.

Substancja zanieczyszczająca
Dwutlenek azotu
Tlenek węgla
Węglowodory
Dwutlenek siarki
Pył zawieszony PM10 = PM2.5

Emisja max [kg/h]
0,01974
0,03184
0,00806
0,00004
0,00395

Emisja zanieczyszczeń powietrza na etapie realizacji inwestycji, będzie miała
charakter emisji niezorganizowanej, o niedużym zasięgu oraz będzie występować okresowo,
z różnym natężeniem, w sposób przemijający (np. ograniczenia prac w godzinach nocnych).
Niekorzystne oddziaływanie etapu budowy będzie krótkotrwałe i ustające po zakończeniu
prac, dlatego należy uznać, że ten etap nie spowoduje trwałych negatywnych zmian w
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powietrzu atmosferycznym. Tym samym emisja z tego etapu nie została wzięta pod uwagę
przy obliczeniach rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń.
7.5.6. Emisja zanieczyszczeń na etapie funkcjonowania inwestycji
Głównymi źródłami substancji emitowanych do otoczenia z terenu rozbudowywanej
fermy będą utrzymywane w budynkach inwentarskich zwierzęta. W rezultacie ich
utrzymywania emitowane będą takie substancje jak: amoniak (NH3), siarkowodór (H2S), pył –
w tym pył zawieszony PM10 i PM2.5, a także powstające w czasie ogrzewania budynków
substancje będące wynikiem spalania gazu LPG: dwutlenek siarki (SO2), dwutlenek azotu
(NO2), tlenek węgla (CO) oraz zanieczyszczenia pyłowe.
Ponadto okresowo do powietrza emitowane będą:


zanieczyszczenia pyłowe powstające w wyniku napełniania silosów
paszowych;



substancje gazowe emitowane w czasie spalania paliwa w agregacie
prądotwórczym (uruchamianym tylko w czasie braku dostaw prądu).

Na terenie fermy znajdują się także dwa budynki inwentarskie przeznaczone do
chowu trzody chlewnej, wyposażone w urządzenia do podawania paszy i pojenia zwierząt.
W każdej hali znajduje się 500 stanowisk. W rezultacie ich utrzymywania emitowane będą
takie substancje jak: amoniak (NH3), siarkowodór (H2S), pył – w tym pył zawieszony PM10 i
PM2.5.
Chów drobiu
Docelowo na terenie fermy, chów drobiu będzie się odbywać w jedenastu
specjalistycznych halach, wyposażonych w urządzenia do pojenia i zadawania paszy, o
łącznej obsadzie początkowej 355 500 szt. (Kurniki 1 do 7 - 16 500 każdy, Kurniki 8 do 11 –
60 000 każdy). Każda hala zostanie wyposażona w dwa typy wentylatorów:
 Kurniki 1 do 7
- 5 wentylatorów ściennych podstawowych - o wydajności 12 100 m3/h, każdy o
średnicy d=0,63 m, umieszczone w ścianach bocznych budynku inwentarskiego,
z wylotem powietrza na wysokości h=2m;
- 4 wentylatory ścienne wysokowydajne - o wydajności 43 000 m3/h każdy o
średnicy d=1,4m, umieszczone w ścianach bocznych budynków inwentarskich
na wysokości h=0,8m.
 Kurniki 8 do 11
- 15 wentylatorów dachowych podstawowych - o wydajności 16 500 m3/h,
każdy o średnicy d=0,82 m, umieszczone w dachu budynku inwentarskiego, z
wylotem powietrza na wysokości h=7m;
- 14 wentylatorów szczytowych wysokowydajnych - o wydajności 42 000 m3/h
każdy o średnicy d=1,3m, umieszczone w ścianach szczytowych budynków
inwentarskich na wysokości h=1,5m oraz h=3m
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Jeden cykl chowu brojlerów trwa około 45 dni, po którym następuje czyszczenie
kurnika trwające około 10 dni, dlatego też w ciągu roku może odbywać się maksymalnie 6,5
cykli. W związku z czym w niniejszym opracowaniu przyjęto, iż zanieczyszczenia z każdego
kurnika odprowadzane będą do powietrza atmosferycznego wentylatorami podstawowymi
(dachowymi) przez około 7020 godzin w ciągu roku, oraz dodatkowo w czasie wysokich
temperatur wentylatorami wysokowydajnymi (szczytowymi) równolegle z wentylatorami
podstawowymi przez około 350 godzin w ciągu roku.
Na podstawie wymagań w zakresie wentylacji pomieszczeń inwentarskich w
obliczeniach założono, iż praca wentylatorów podstawowych występuje przez cały okres
chowu, a praca wentylatorów pomocniczych występuje okresowo, jedynie w czasie wysokich
temperatur.
Ponadto w obliczeniach przyjęto założenie, iż przez cały cykl chowu w budynkach
znajduje się maksymalna obsada (nie uwzględniono upadków).
W obliczeniach przyjęto przedstawione w tabeli nr 7.5-6 proporcje i założenia,
pozwalające przypisać do każdego z emitorów wielkości odprowadzonego zanieczyszczenia.
Tabela 7.5-6

Proporcje odprowadzania zanieczyszczeń z budynków inwentarskich.

Hale chowu

Źródło emisji

Ilość [szt.]

Wydajność
[m3/h]

Czas pracy
[h]

Średnica
[m]

Wysokość
[m]

Kurnik
nr 1 do 7

Podstawowe

5

12 100

7020

0,53

1

Wysokowydajne
Podstawowe
Podstawowe
Wysokowydajne
Wysokowydajne
Podstawowe
Wysokowydajne
Podstawowe
Wysokowydajne

4
15
15
8
6
15
8
15
4

43 000
16 500
16 500

350
6670

1,4
0,82
0,82
1,3
1,3
0,82
1,3
0,82
1,3

0,8
7
7
1,5
3
7
1,5
7
1,5

Kurnik
nr 8 do 11

42 000
16 500
42 000
16 500
42 000

100
100
150

Emisja amoniaku

Wielkość emisji amoniaku z powyższych obiektów określono w oparciu o „Poradnik
metodyczny w zakresie PRTR – dla instalacji do intensywnego chowu i hodowli drobiu”1
opracowany dla Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie, z którego
wynika, iż emisję amoniaku można oszacować za pomocą bilansu białka, wykorzystując
poniższy wzór:
EaNH3 =[(Zp × Bp% × NB% × k) – (Po × No%)] × X × d
gdzie:
EaNH3 – łączna roczna emisja amoniaku uwalnianego do powietrza [kg/rok],
Zp – ilość paszy podana zwierzętom w ciągu roku [kg/rok],

1

http://www.gios.gov.pl/images/dokumenty/prtr/poradnik_20091026.pdf
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Bp% – średnia zawartość białka w podanej paszy (dla brojlerów waha się w przedziale
17-24% - wartość podstawiona do obliczeń 0,2),
NB% – procentowy udział azotu w białku, przyjmuje się, iż zawartość azotu w białku
wynosi około 16 % - wartość podstawiona do wzoru 0,16 [-],
k – współczynnik konwersji paszy, udział azotu usuwanego z organizmu w całkowitym
azocie pobieranym z paszą (wartość podstawiona do wzoru 0,68 [-],
Po – ilość obornika powstałego w roku [kg/rok],
No% - procentowy udział azotu w oborniku świeżym - wartość podstawiona do wzoru
wg literatury 0,0326 [-],
X – procentowy udział emisji amoniaku w całkowitej emisji azotu z budynków
inwentarskich (dla brojlerów waha się w przedziale 0,13-0,20 - wartość podstawiona
do obliczeń 0,16),
d – współczynnik przeliczeniowy ilości azotu na ilość amoniaku, wynoszący 1,22.

Obliczenie rocznego zużycia paszy oraz powstałego obornika w oparciu o „Poradnik
metodyczny w zakresie PRTR – dla instalacji do intensywnego chowu i hodowli drobiu”:
Zp = 355 500 szt./cała ferma × 6,5 cykli w ciągu roku × 4,07 kg/szt. ≈ 9 405 Mg/rok,
Po = 355 500 szt./cała ferma × 6,5 cykli w ciągu roku × 1,98 kg/szt. ≈ 4 575 Mg/rok,
gdzie:
4,07 kg – zużycie paszy przypadające na jednego brojlera w ciągu
jednego cyklu (45 dni), [na podstawie poradnika zużycie wynosi 3,8
kg/cykl trwający 42 dni],
1,98 kg – ilość obornika przypadająca na jednego brojlera w ciągu
jednego cyklu (45 dni) [przedział z poradnika 1,7-2,0 dla cyklu
trwającego 42 dni]

W obliczeniach przyjęto średnie wartości z w/w przedziałów w celu wykazania
uśrednionej sytuacji (jednak w praktyce wartości uzależnione są od wieku ptaków i przez
pewien okres emisja z kurników będzie zdecydowanie mniejsza).
Podstawiając do wzoru wyliczone zużycie paszy oraz ilość powstałego obornika,
obliczono emisję amoniaku z fermy:
EaNH3=[(9 405 ×0,2×0,16×0,68) – (4 575 ×0,0326)]×0,16×1,22 = 10,835 Mg/rok.

Z uwagi, iż na fermie stosowne będą środki, powodujące zmniejszenie emisji
gazów, emisja amoniaku będzie znacznie mniejsza. Na rynku dostępne są obecnie różne
środki ograniczające emisję amoniaku (za przykład mogą tu posłużyć środki do suchej
dezynfekcji, których stosowanie może obniżyć emisję amoniaku do atmosfery nawet do 70%,
czy tez dodatki do pasz obniżające emisje o około 50%). Na potrzeby niniejszej dokumentacji,
do obliczeń rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w powietrzu, emisja amoniaku została
zmniejszona o 50%.
10,835 kg/rok x 50% = 5,4175 Mg/rok
Emisja siarkowodoru

W przypadku emisji siarkowodoru, jak podaje „Dokument Referencyjny BREF” emisja
siarkowodoru w budynkach, w których odbywa się hodowla drobiu, występuje w niewielkich
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ilościach około 1ppm. Jak wynika z badań przeprowadzonych przez firmę EKOLAB z Łodzi w
1997 roku na terenie fermy drobiu FERMAHEN w Tuszynie, emisja siarkowodoru H2S
powinna kształtować się na poziomie od 1,2 – 2,4 % całkowitej emisji uwalnianego do
powietrza amoniaku obliczonego metodą bilansu białka. Na potrzeby niniejszych obliczeń
przyjęto wartość 2%.
EaH2S = 0,02 x EaNH3
EaH2S = 0,02 x 5,4175 Mg/rok = 0,10835Mg/rok
Emisja zanieczyszczeń pyłowych

Do wyliczenia emisji zanieczyszczeń pyłowych wykorzystano wskaźniki dotyczące
chowu kur brojlerów podane w poradniku "Emission Inventory Guidebook - Manure
Management2" które zestawiono w tabeli 7.5-7.
Tabela 7.5-7

Wskaźniki emisji zanieczyszczeń pyłowych powstających w budynkach
inwentarskich w czasie prowadzenia chowu
L.p.
1
2
3

Rodzaj zanieczyszczenia

Wskaźnik emisji
[kg/szt./rok]

Pył ogółem
Pył zawieszony PM 10
Pył zawieszony PM 2.5

0,04
0,02
0,002

W obliczeniach przyjęto, iż chów odbywa się przez 7020 godzin. Na podstawie
powyższych danych i wskaźników wyliczono emisję zanieczyszczeń pyłowych z terenu
przedmiotowej fermy wykorzystując poniższy wzór:
EPM = o × Wpył
gdzie:
E – roczna emisja pyłu [kg/rok];
o – obsada [sztuk/ferma];
W pył∙faza – wskaźnik emisji pyłu [kg/ptak/rok].
EPM =0,04 kg/szt./rok × 355 500 szt. / 8760 × 7020 h = 11 395,478 kg/rok = 11,395478Mg/rok

Na potrzeby niniejszych obliczeń, według przyjętych wskaźników przyjmuje się, iż pył
zawieszony PM10 stanowi 21% pyłu ogółem, natomiast pył PM 2,5 to 1,6% pyłu ogółem.

2

https://www.eea.europa.eu/publications/emep-eea-guidebook-2016/part-b-sectoral-guidance-chapters/4agriculture/3-b-manure-management-2016/view
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Tabela 7.5-8

Lokalizacja

Kurnik 1 – 7
(went. podst.)

Kurnik 1 – 7
(went. podst.
oraz went.
szczytowe)

Kurnik 8 – 11
(went. podst.)

Kurniki 8-11
(went podst.
oraz
wszystkie
szczytowe)

Kurniki 8-11
(went podst.
oraz 8
szczytowych)

Zestawienie emisji przypadającej na jeden emitor (wentylator) w czasie chowu drobiu

Nr emitorów
E1.1 do E1.5
E2.1 do E2.5
E3.1 do E3.5
E4.1 do E4.5
E5.1 do E5.6
E6.1 do E6.5
E7.1 do E7.5
E1.1 do E1.5
E2.1 do E2.5
E3.1 do E3.5
E4.1 do E4.5
E5.1 do E5.6
E6.1 do E6.5
E7.1 do E7.5
E1.6 do E1.9
E2.6 do E2.9
E3.6 do E3.9
E4.6 do E4.9
E5.6 do E5.9
E6.6 do E6.9
E7.6 do E7.9
E8.1 do E8.15
E9.1 do E9.15
E10.1 do E10.15
E11.1 do E11.15

Czas
[h]

6670

kg/h

Mg/rok

0,00199

0,00716

0,0477572

Siarkowodór

0,0000398

0,0001433

0,0009558

Pył

0,004186

0,01507

0,1005169

Pył PM 2,5

0,00006697

0,0002411

0,001608

Pył PM 10

0,00088

0,00316

0,0210772

0,00052

0,001864

0,0006524

0,00001036

0,0000373

0,000013055

0,00109

0,00392

0,001372

Pył PM 2,5

0,0000174

0,0000627

0,0000219

Pył PM 10

0,0002286

0,000823

0,005489

Amoniak

0,00184

0,00662

0,002317

Siarkowodór

0,0000368

0,0001325

0,0000464

Pył

0,003869

0,01393

0,0048755

Pył PM 2,5

0,0000619

0,0002229

0,000078

Pył PM10

0,000813

0,002926

0,0010241

Amoniak

0,002408

0,00868

0,0578289

Siarkowodór

0,0000483

0,0001738

0,001159

Pył
Pył PM 2,5
Pył PM 10
Amoniak
Siarkowodór
Pył
Pył PM 2,5
Pył PM 10
Amoniak
Siarkowodór
Pył
Pył PM 2,5
Pył PM 10
Amoniak
Siarkowodór
Pył
Pył PM 2,5
Pył PM 10
Amoniak
Siarkowodór
Pył
Pył PM 2,5
Pył PM 10

0,00507
0,0000812
0,001067
0,000714
0,0000143
0,001503
0,000024
0,00032
0,001819
0,0000364
0,003825
0,0000612
0,0008
0,00102
0,00002047
0,002153
0,000034
0,0004519
0,002606
0,000052
0,00548
0,00008764
0,00115

0,01826
0,0002922
0,00384
0,002572
0,0000515
0,00541
0,0000866
0,001136
0,00655
0,000131
0,01377
0,0002204
0,002892
0,00368
0,0000737
0,00775
0,000124
0,001627
0,00938
0,0001876
0,01972
0,0003155
0,00414

0,12179
0,001949
0,0256128
0,0002572
0,00000515
0,000541
0,00000866
0,0001136
0,000655
0,0000131
0,001377
0,00002204
0,0002892
0,000368
0,00000737
0,000775
0,0000124
0,0001627
0,000938
0,00001876
0,001972
0,00003155
0,000414

Siarkowodór
Pył

350

6670

100
E8.16 do E8.29
E9.16 do E9.29
E10.16 do E10.29
E11.16 do E11.29
E8.1 do E8.15
E9.1 do E9.15
E10.1 do E10.15
E11.1 do E11.15
100

Wielkość emisji
g/s

Amoniak

E8.1 do E8.15
E9.1 do E9.15
E10.1 do E10.15
E11.1 do E11.15

E8.16 do E8.23
E9.16 do E9.23
E10.16 do E10.23
E11.16 do E11.23

Substancja
zanieczyszczaj
ąca
Amoniak
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E8.1 do E8.15
E9.1 do E9.15
E10.1 do E10.15
E11.1 do E11.15

Kurniki 8-11
(went podst.
oraz 4
szczytowe)

150
E8.16 do E8.19
E9.16 do E9.19
E10.16 do E10.19
E11.16 do E11.19

Amoniak
Siarkowodór
Pył
Pył PM 2.5
Pył PM 10
Amoniak
Siarkowodór
Pył
Pył PM 2.5
Pył PM 10

0,001436
0,00002875
0,00302
0,00004836
0,0006347
0,003658
0,00007317
0,007692
0,000123
0,001617

0,00517
0,0001035
0,01088
0,0001741
0,002285
0,01317
0,0002634
0,02769
0,000443
0,00582

0,0007755
0,000015525
0,001632
0,000026115
0,00034275
0,0019755
0,00003951
0,0041535
0,00006645
0,000873

Emisja zanieczyszczeń pyłowych z silosów paszowych
Do prowadzenia prawidłowego chowu drobiu na terenie przedmiotowej fermy
przewiduje się zainstalowanie łącznie 15 silosów.


przy Kurnikach 1 do 7 - 7 silosów o pojemności 17,5Mg każdy (po jednym
przy każdym kurniku)



przy Kurnikach 8 do 11 – 8 silosów po 22,5Mg każdy (po dwa przy każdym
kurniku)

Na potrzeby niniejszych obliczeń, przyjmuje się emisję związaną z funkcjonowaniem
wszystkich 15 silosów. Silosy wyposażone będą w odpowietrzniki skierowane w dół o
wysokości wylotowej około 1,5 m.
Pasza
na
teren fermy
dowożona
jest
samochodami ciężarowymi
(cysternami/paszowozami), skąd pneumatycznie za pomocą rury wdechowej
transportowana będzie do silosów, z których za pośrednictwem tzw. żmijki będzie
dostarczana do koszy zasypowych wewnątrz budynków inwentarskich.
Emisja zanieczyszczeń pyłowych następuje w wyniku wypychania zapylonego
powietrza wyłącznie podczas załadunku pasz do zbiorników. Proces ten na przestrzeni roku
występuje w okresie kilkudziesięciu godzin. Transport mieszanek do kurników realizowany
jest za pośrednictwem przenośników pneumatycznych.
Na potrzeby obliczeń przyjęto (wobec braku danych ze źródeł krajowych) dane
udostępniane przez Wydział Ochrony Środowiska Stanu Texas Oregon, USA, na potrzeby
pozwoleń na emisję zanieczyszczeń do powietrza (materiały pn. Oregon Dept. of
Environmental Quality Air Contaminant Discharge Permit Application). Wg tego źródła
wskaźniki emisji pyłu paszowego powstającego w czasie czynności manipulowania
granulatami paszowymi wynoszą:
 Wskaźnik emisji pyłu ogółem – 0,0015 kg/Mg;
 Wskaźnik emisji pyłu PM 10 – 0,00036 kg/Mg.
Ponadto w niniejszych obliczeniach przyjęto dodatkowe założenia:
 roczne zużycie paszy - ok. 9 500 Mg;
 czas przeładunku pasz z cysterny do silosów – 20 Mg/h;
 Czas emisji z załadunku jednego silosu wynosić będzie około 32h;
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 w ciągu godziny napełniane mogą być maksymalnie dwa silosy, w
obliczeniach przyjęto jednak najbardziej niekorzystną sytuację, gdy
wszystkie silosy są napełniane jednocześnie;
 pył zawieszony PM2.5 stanowi w całości pył PM 10.
Na tej podstawie obliczono emisje z załadunku pasz na przedmiotowej fermie:
Pył ogółem:
9500Mg/rok x 0,0015kg/Mg = 14,25kg/rok

Na potrzeby niniejszych obliczeń, według przyjętych wskaźników przyjmuje się, iż pył
zawieszony PM10 stanowi 24% pyłu ogółem.
Tabela 7.5-9
Lokalizacja
Silosy paszowe
przy kurnikach
1-11

Emisja maksymalna z napełniania silosów paszowych przypadająca na jeden silos
Wielkość emisji
Symbol Czas
Substancja
emitora
[h]
zanieczyszczająca
g/s
kg/h
Mg/rok
Pył ogółem
0,0082472
0,02969
0,00095
S-1 do
32
PM 10
0,0019777
0,00712
0,000228
S-15
PM 2.5
0,0019777
0,00712
0,000228

Spalanie gazu LPG w nagrzewnicach
Do ogrzewania wszystkich hal chowu, wyposażonych w nagrzewnice gazowe,
wykorzystywany będzie gaz LPG. W kurnikach 1-7 będą znajdowały się po dwie nagrzewnice
o mocy 80 kW każda (łącznie 14 nagrzewnic na siedem hal). W kurnikach 8-11 zainstalowane
zostaną po 4 nagrzewnice o mocy 100kW każda (łącznie 16 nagrzewnic na cztery hale).
Spaliny odprowadzane ze spalania gazu w nagrzewnicach, trafiają bezpośrednio do
pomieszczeń hal chowu, skąd za pośrednictwem wentylatorów dachowych odprowadzane
będą do atmosfery. W okresie wysokich temperatur, kiedy pracują wentylatory
wysokowydajne, nagrzewnice nie pracują.
Z przeprowadzonych obliczeń wynika, iż roczne zużycie gazu LPG, w celu ogrzewania
hal chowu, będzie oscylowało wokół wartości 195m3 (faza ciekła, zał. 1dm3 fazy ciekłej =
0,25m3 fazy gazowej).
Emisję ze spalania gazu LPG, obliczono przyjmując wskaźniki emisji z procesu
energetycznego spalania paliwa sporządzonych przez Krajowy Ośrodek Bilansowania i
Zarządzania Emisjami KOBiZE, które przedstawiono w tabeli 7.5-10.
Tabela 7.5-10

L.p.
1
2
3
4

Wskaźnik emisji ze spalania gazu LPG.
Jednostka
Zanieczyszczenia
Wskaźnik emisji
wskaźnika
Dwutlenek siarki
0,29
Dwutlenek azotu
39
g/GJ
Tlenek węgla
16
Pył zawieszony całkowity TSP
3,1

ECOPLAN Radosław Kowalczyk ; 52-200 Wysoka, ul. Nektarowa 13 ; Tel. 606 757 918

94

RAPORT O ODDZIAŁYWANIU NA ŚRODOWISKO PRZEDSIĘWZIĘCIA POLEGAJĄCEGO NA PRZEBUDOWIE I ROZBUDOWIE FERMY DROBIU W MIEJSCOWOŚCI
RACŁAWICE ŚLĄSKIE

Na podstawie wyżej wymienionych założeń wyliczono emisję zanieczyszczeń ze
spalania gazu w nagrzewnicach, co przedstawia tabela nr. 7.5.6-6
Na podstawie zbioru danych CEIDARS (California Emission Inventory and Reporting
System) udział procentowy pyłu zawieszonego PM10 i PM 2.5 ze spalania gazu stanowi
odpowiednio 2 i 93 % pyłu ogółem.
Tabela 7.5-11
Lokalizacja

Kurniki 1-7

Kurniki 8-11

Emisja przypadająca na jeden emitor (wentylator dachowy).
Wielkość emisji
Czas
Substancja
Symbol emitora
[h]
zanieczyszczająca
g/s
kg/h
E1.1 do E1.5
Dwutlenek siarki
0,0000103
0,0000371
E2.1 do E2.5
Tlenki azotu
0,0013861
0,00499
E3.1 do E3.5
Tlenek węgla
0,0005688
0,002048
E4.1 do E4.5
2000
Pył ogółem
0,0001102
0,000397
E5.1 do E5.6
PM2,5
0,0001025
0,000369
E6.1 do E6.5
E7.1 do E7.5
PM10
0,0001047
0,000377
Dwutlenek siarki
0,0000086 0,00003096
Tlenki azotu
0,0011555
0,00416
E8.1 do E8.15
Tlenek
węgla
0,0004741
0,001707
E9.1 do E9.15
2000
E10.1 do E10.15
Pył ogółem
0,0000919
0,000331
E11.1 do E11.15
PM2,5
0,0000854
0,0003077
PM10
0,0000873
0,0003143

Mg/rok
0,0000742
0,00998
0,0041
0,000793
0,000738
0,000754
0,0000619
0,00832
0,00341
0,000662
0,000615
0,000629

Spalania ON w agregacie prądotwórczym
Praca agregatu prądotwórczego związana jest z występowaniem okresów braku
dostaw prądu. Na terenie fermy zakłada się zainstalowanie agregatu prądotwórczego o mocy
do 300 kW.
Jak wynika z informacji z innych ferm, agregaty prądotwórcze pracują bardzo rzadko,
ponieważ okresy braku dostaw prądu zawsze są na tyle krótkie, iż nie istnieje konieczność ich
uruchamiania. W opracowaniu przyjęto czas emisji na poziomie 6h w roku (comiesięczny 30
minutowy rozruch).
Emisje ze spalania oleju napędowego, obliczono na podstawie wskaźników emisji
podanych przez Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami KOBiZE, które
przedstawiono w tabeli 7.5-12.
Tabela 7.5-12

L.p.
1
2
3
4

Wskaźnik emisji ze spalania oleju napędowego.
Jednostka
Zanieczyszczenia
Wskaźnik emisji
wskaźnika
Dwutlenek siarki
19*s
Dwutlenek azotu
5
kg/m3
Tlenek węgla
0,4
Pył zawieszony całkowity TSP
1

gdzie: s – zawartość siarki w oleju wyrażona w procentach [%], przyjęto na podstawie
KOBiZE - 0,001%,

ECOPLAN Radosław Kowalczyk ; 52-200 Wysoka, ul. Nektarowa 13 ; Tel. 606 757 918

95

RAPORT O ODDZIAŁYWANIU NA ŚRODOWISKO PRZEDSIĘWZIĘCIA POLEGAJĄCEGO NA PRZEBUDOWIE I ROZBUDOWIE FERMY DROBIU W MIEJSCOWOŚCI
RACŁAWICE ŚLĄSKIE

W obliczeniach przyjęto na podstawie zbioru CEIDARS udział procentowy pyłu
zawieszonego PM10 i PM 2.5 ze spalania oleju napędowego odpowiednio 0,9 i 96,7 % pyłu
ogółem i wyliczoną emisję przedstawiono w tabeli 7.5-13.
Tabela 7.5-13
Emisja maksymalna ze spalania oleju napędowego w agregacie prądotwórczym
Wielkość emisji
Symbol
Czas
Substancja
Lokalizacja
emitora
[h]
zanieczyszczająca
g/s
kg/h
Mg/rok
Dwutlenek siarki
0,04861
0,175
0,00105
Dwutlenek azotu
0,04264
0,1535
0,000921
Agregat
Tlenek węgla
0,00341
0,01228
0,0000737
EA
6
prądotwórczy
Pył ogółem
0,008525
0,03069
0,0001842
PM2,5
0,008244
0,02968
0,0001781
PM10
0,008322
0,02996
0,0001797

Emisja z chowu trzody chlewnej
Na terenie gospodarstwa znajdują się dwa budynki inwentarskie, wyposażone w
urządzenia do podawania paszy i pojenia zwierząt, w których odbywa się chów trzody
chlewnej w ilości 1000 sztuk (500szt w jednej chlewni). W chowie stosuje się żywienie z
wykorzystaniem mieszanek paszowych, typowych dla tego sektora produkcji zwierzęcej. W
ciągu roku przewiduje się 3 cykle produkcyjne, przy czym każdy z nich trwał będzie około 3,5
miesiąca.
Emisja zanieczyszczeń atmosferycznych wynikać będzie z prowadzenia chowu trzody
chlewnej oraz przeładunku paszy do silosów.
Proces chowu trzody chlewnej związany jest przede wszystkim z emisją zanieczyszczeń
pochodzących z procesów życiowych trzody oraz substancji powstałych w wyniku przemian
biochemicznych zachodzących w oborniku. Spośród głównych zanieczyszczeń związanych z
tego typu działalnością wymienić należy amoniak, siarkowodór, oraz pyły różnej granulacji w
tym PM10 oraz PM2,5.
Emisja amoniaku
Obliczenia emisji w niniejszym opracowaniu przeprowadzono w oparciu o wskaźniki
zaczerpnięte:


z wytycznych dotyczących praktycznego stosowania konkluzji BAT w zakresie
intensywnego chowu drobiu i trzody chlewnej (2017 r.) w przypadku
amoniaku oraz pyłu;



z opracowania: Measurement and analysis of ammonia and hydrogen sulfide
emissions from a mechanically ventilated swine confinement building in
North Carolina, Blunden, Aneja, Westerman 2007, w przypadku
siarkowodoru;
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Tabela 7.5-14

Zestawienie wskaźników z prowadzenia chowu trzody chlewnej.
Wskaźnik emisji
Jednostka
System chowu
wskaźnika
NH3
Pył ogółem
H2S
Warchlaki
0,03 – 0,7
0,08
g/dzień/DJP*
1,7-4,2
kg/szt./rok
Tuczniki
0,1 – 3,6
0,24
gdzie:

* jednostka odnosi się tylko do siarkowodoru

Do obliczeń przyjęto średnie wartości z podanych zakresów. W przypadku pyłu, w
wytycznych BAT podano wynik badań przeprowadzonych na fermach w Niemczech i w
Holandii. Z uwagi na podobne uwarunkowania klimatyczne w niniejszym opracowaniu
wykorzystano wskaźniki według danych pochodzących z Niemiec. Zgodnie z wytycznymi
dotyczącymi praktycznego stosowania konkluzji BAT przyjęto, iż pył ogółem stanowi w
całości pył PM10, natomiast PM2,5 stanowi ok 5,5% pyłu PM 10 (według CEIDARS).
Ponadto w opracowaniu przyjęto na podstawie informacji dostarczonych przez
Inwestora, iż w ciągu roku odbywają się 3 cykle chowu z krótkimi przerwami na czyszczenie.
W związku z czym w opracowaniu przyjęto czasy obsady chlewni na poziomie 4015 godzin
przez warchlaki oraz 4015 godzin przez tuczniki.
Tabela 7.5-15
Zwierzę
Warchlaki
Tuczniki

Wyliczenia emisji amoniaku z chowu trzody chlewnej
Ilość
Wskaźnik
Wyliczenia
[szt.]
[kg/rok×szt.]
1000
0,365
(1000×0,365×4015/8760)
1000
1,85
(1000×1,85×4015/8760)
Emisja roczna

Emisja [kg/rok]
167,29
847,92
1015,21

Tabela 7.5.6-11
Wyliczenia emisji siarkowodoru z chlewni
Ilość
Współczynnik
Wskaźnik
Zwierzę
Wyliczenia
[szt.]
DJP
[g/dzień/DJP]
Warchlaki
1000
0,07
1,25
(1000×0,07×(1,25/24h)/1000×4015)
Tuczniki
1000
0,14
1,25
(1000×0,14×(1,25/24h)/1000×4015)
Emisja roczna

Tabela 7.5-16 Wyliczenia emisji pyłu z chlewni
Ilość
Wskaźnik
Zwierzę
[szt.]
[kg/rok×szt.]
Warchlaki
1000
0,08
Tuczniki
1000
0,24
Emisja roczna

Wyliczenia
1000×0,08×4015/8760
1000×0,24×4015/8760

Emisja
[kg/rok]
14,638
29,276
43,914

Emisja [kg/rok]
36,67
110
146,67

Na terenie fermy do prawidłowego prowadzenia chowu trzody chlewnej
funkcjonują dwa silosy paszowe o pojemności 20 Mg każdy. Emisja z silosu ma miejsce
jedynie podczas załadunku, a do obliczeń emisji wykorzystano te same wskaźniki jakie brane
były pod uwagę w przypadku załadunku silosów paszowych kurników. Do obliczeń przyjęto
na podstawie danych przekazanych przez Inwestora, iż zużycie roczne paszy na potrzeby
karmienia trzody chlewnej wynosi 1900 Mg. Czas napełniania silosów paszowych przyjmuje
się jako 32h.
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Pył ogółem:
EPM = 1900 Mg × 0,0015 kg/Mg = 2,85 kg/rok
W tabela 7.5-17 zestawiono wielkość emisji powstającej w związku z prowadzoną z
produkcją trzody chlewnej.
Tabela 7.5-17 Emisja z produkcji trzody chlewnej przypadająca na jeden emitor.
Wielkość emisji
Czas
Substancja
Lokalizacja
Symbol emitora
[h]
zanieczyszczająca
g/s
kg/h
Amoniak
0,00176
0,00632
Siarkowodór
0,000076
0,0002736
Chlewnia 1-2
CH1 - CH20
8030
Pył
0,0002538
0,000914
Pył PM 2.5
0,0000139
0,0000503
Pył PM 10
0,0002538
0,000914
Pył
0,01236
0,0445
Silos paszowy
SCh1 – SCh2
32
Pył PM 2.5
0,002969
0,01069
chlewni
Pył PM 10
0,002969
0,01069

Mg/rok
0,0508
0,002197
0,00734
0,000404
0,00734
0,001425
0,000342
0,000342

Zbiorniki LPG
W przypadku emisji podczas załadunku zbiorników gazowych, emisja następuje
podczas odłączania przewodu tankującego. Według badań szacunkowych przeprowadzonych
przez "INDACO" Świdnica - Biuro Studiów i Projektów Ośrodka Rozwoju Inwestycji dla
producenta zbiorników o pojemności 4.2-4.7 hektolitrów wielkość emisji niezorganizowanej
wynosi 50 gramów gazu przy każdym odłączeniu.
Do obliczeń ponadto przyjęto następujące założenia:


Maksymalna ilość rozłączeń w ciągu godziny – 2 razy,



Czas trwania uwalniania się węglowodorów podczas jednego
odłączenia – 10 sekund

Na podstawie powyższych danych i założeń wykonano obliczenia emisji
maksymalnej godzinowej węglowodorów alifatycznych z tego procesu:
(50 g × (2 × 10 sekund) / 3600 sekund = 0,277 g = 0,000277 kg/h
Jak wynika z obliczeń, emisja z napełniania zbiorników magazynowych gazem, jest
śladowa, dlatego pominięto ją w obliczeniach rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń.
Spalanie gazu LPG w kotłowni dla parownika wodnego
Wraz ze zbiornikami gazu LPG zainstalowana zostanie kotłownia kontenerowa dla
parownika wodnego. Będzie ona wyposażona w dwa kotły o mocy 21kW każdy, zasilane
ECOPLAN Radosław Kowalczyk ; 52-200 Wysoka, ul. Nektarowa 13 ; Tel. 606 757 918

98

RAPORT O ODDZIAŁYWANIU NA ŚRODOWISKO PRZEDSIĘWZIĘCIA POLEGAJĄCEGO NA PRZEBUDOWIE I ROZBUDOWIE FERMY DROBIU W MIEJSCOWOŚCI
RACŁAWICE ŚLĄSKIE

gazem LPG. Przewiduje się pracę tylko jednego kotła, drugi traktowany będzie jako kocioł
awaryjny. Nie wyklucza się jednak sytuacji (bardzo niska temperatura powietrza), gdy oba
kotły pracowały będą jednocześnie. W obliczeniach przyjmuje się, iż jeden kocioł będzie
pracował tyle czasu, ile pracują nagrzewnice, drugi przez 100 godzin w ciągu roku. Kotły
wyposażone będą w emitory o średnicy 0,1m o wysokości 2,2m.
Emisję ze spalania gazu LPG, obliczono przyjmując wskaźniki emisji z procesu
energetycznego spalania paliwa sporządzonych przez Krajowy Ośrodek Bilansowania i
Zarządzania Emisjami KOBiZE, które przedstawiono w tabeli 7.5-18.
Tabela 7.5-18

L.p.
1
2
3
4

Wskaźnik emisji ze spalania gazu LPG.
Jednostka
Zanieczyszczenia
Wskaźnik emisji
wskaźnika
Dwutlenek siarki
0,29
Dwutlenek azotu
39
g/GJ
Tlenek węgla
16
Pył zawieszony całkowity TSP
3,1

Na podstawie wyżej wymienionych założeń oraz danych wyliczono emisję
zanieczyszczeń ze spalania gazu w kotłach, co przedstawia tabela nr. 7.5-19.
Na podstawie zbioru danych CEIDARS (California Emission Inventory and Reporting
System) udział procentowy pyłu zawieszonego PM10 i PM 2.5 ze spalania gazu stanowi 100%
pyłu ogółem.
Tabela 7.5-19
Lokalizacja

Kocioł
kotłowni
kontenerowej
dla parownika
wodnego

Emisja maksymalna ze spalania gazu LPG w kotłach ogrzewających zbiorniki gazu.
Wielkość emisji
Czas
Substancja
Symbol emitora
[h]
zanieczyszczająca
g/s
kg/h
Mg/rok
Dwutlenek siarki
0,0000066 0,00002383 0,000002383
Tlenki azotu
0,00089
0,0032
0,00032
Tlenek węgla
0,000365
0,001314
0,0001314
0,0000707
0,0002547
0,00002547
EK1
Pył ogółem
100
5
EK2
0,0000707
0,0002547
0,00002547
PM2,5
5
0,0000707
0,0002547
0,00002547
PM10
5
Dwutlenek siarki
0,0000066 0,00002383
0,00004766
Tlenki azotu
0,00089
0,0032
0,0064
Tlenek węgla
0,000365
0,001314
0,002628
0,0000707
0,0002547
0,0005094
Pył ogółem
EK1
2000
5
0,0000707
0,0002547
0,0005094
PM2,5
5
0,0000707
0,0002547
0,0005094
PM10
5
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Jak wykazały obliczenia, emisja ze spalania gazu LPG w kotłowni kontenerowej dla
parownika wodnego będzie pomijalnie mała, dlatego też nie uwzględniono jej w obliczeniach
rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń.
Ruch pojazdów
Na terenie fermy emisje niezorganizowaną stanowić będą okresowo samochody firm
zewnętrznych (dostawa paszy, odbiór obornika, transport drobiu, wywóz nieczystości
ciekłych, dostawa gazu LPG – pojazdy ciężkie) oraz pracowników i właściciela fermy (pojazdy
lekkie). Eksploatacja pojazdów powoduje emisję zanieczyszczeń, odprowadzanych do
powietrza takich jak dwutlenek azotu, tlenek węgla, węglowodory, dwutlenek siarki oraz
zanieczyszczenia pyłowe.
Przewiduje się ruch pojazdów ciężkich w liczbie około 1000/rok oraz ruch pojazdów
lekkich w ilości 1100/rok. Z uwagi na niewielki czas pracy silników samochodów osobowych
w obliczeniach nie uwzględniono emisji z tych źródeł (emisja pomijalnie mała).
Wielkość emisji dla samochodów ciężarowych przyjęto w oparciu o dane zawarte w
publikacji
CORINAIR
pn.
Raport
techniczny
nr
16/2007”
(http://www.eea.europa.eu/publications/EMEPCORINAIR5) opublikowany przez Europejską
Agencje Środowiska (EEA), i przedstawiono w tabeli 7.5-20.
Tabela 7.5-20

Wskaźniki emisji ze spalania oleju napędowego dla pojazdów ciężkich.

Kategoria pojazdu
Pojazdy ciężarowe

NOx*

CO

HC**

PM 10

PM 2.5

0,86

0,8084

g/kg paliwa
32,99

6,73

1,07

*udział dwutlenku azotu w sumie tlenków azotu (NO2/NOx) - 14 % (dla normy Euro III i
IV), w obliczeniach przyjęto wskaźnik emisji NO2= 4,6 g/kg paliwa
**wskaźnik obejmuję sumę wszystkich węglowodorów, w obliczeniach przyjęto
wartości dopuszczalne dla węglowodorów aromatycznych, dla których
wyznaczono mniejsze wartości odniesienia niż w przypadku węglowodorów
alifatycznych.

Wielkość emisji obliczono ze wzoru:
E = B × Wemisji
gdzie:
E - emisja substancji (kg/h)
B - zużycie paliwa przez pojazdy (kg/h)
Wemisji - wskaźnik emisji (g/kg)
Stosując metodykę EMEP/EEA, emisję SO2 wyznaczono uwzględniając zawartość
siarki w paliwie według wzoru:
E=2×s×B
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gdzie:
E – emisja [kg/h],
s – zawartość wagowa siarki w paliwie [kg/kg],
B – zużycie paliwa [kg/h].
Zawartość siarki w oleju napędowym przyjęto na poziomie 10 mg/kg wg
Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie wymagań
jakościowych dla paliw ciekłych (tekst jednolity: Dz. U. 2015, poz. 1680).
W obliczeniach przyjęto następujące założenia:


gęstość oleju napędowego – 840 g/dm3



prędkość poruszania się samochodów ciężarowych 10 km/h,



zużycie paliwa podczas przejazdu – 30 dm3/100 km,



zużycie paliwa na biegu jałowym – 5 dm3/h,



odcinek przejazdu przez samochody ciężarowe 0,5 km,



czas pracy silnika na biegu jałowym 5 minut /1 pojazd,



w ciągu godziny przejadą maksymalnie 4 samochody.

Zużycie paliwa przypadające na jeden pojazd:
30 dm3 × 500 m / 100000 m = 0,15 dm3/ jeden przejazd + 0,42 dm3 (bieg jałowy) = 0,57 dm3
Czas przejazdu:
500 m × 60 minut / 10000 m dm3 = 3 minuty + 5 minut (bieg jałowy)
Zużycie uśrednione do jednej godziny:
(0,57 dm3 × 8 minut + (0 dm3×52 minut))/60 minut = 0,076 dm3/h × 4 pojazdy = 0,304 dm3/h.
Łącznie w ciągu godziny samochody na terenie fermy mogą być uruchomione 32
minuty co przy uwzględnieniu zakładanej ilości przejazdów wynoszące 1000 pojazdów
rocznie wyliczono iż w ciągu roku na terenie fermy pojazdy mogą być uruchomione 134
godziny. Na tej podstawie wyliczono przedstawioną w tabeli 7.5-21 emisję ze spalania oleju
napędowego w komorach silników samochodów ciężarowych.
Tabela 7.5-21
Lokalizacja

Przejazd po
terenie fermy

Emisja zanieczyszczeń ze spalania paliw w silnikach spalinowych.
Nr
emitorów

Emisja
liniowa

Czas
[h]

134

Wielkość emisji

Substancja
zanieczyszczająca

g/s

kg/h

Mg/rok

Dwutlenek azotu

0,0003263

0,0011747

0,000157

Tlenek węgla

0,0004774

0,0017186

0,0002303

Węglowodory

0,0000759

0,0002732

0,0000366

Dwutlenek siarki

0,0000007

0,0000026

0,00000035

Pył PM10

0,0000610

0,0002196

0,0000294

Pył PM2.5

0,0000573

0,0002064

0,0000277
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Jak wykazały obliczenia, emisja ze spalania oleju napędowego w silnikach
samochodów ciężarowych będzie tak jak w przypadku pojazdów osobowych pomijalnie
mała, dlatego też nie uwzględniono jej w obliczeniach rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń.
7.5.7 Czas emisji
Ponieważ zgodnie z polskim prawem najistotniejsze kryterium stanowi czas
występowania przekroczeń dopuszczalnych stężeń maksymalnych w okresie roku, w
niniejszych obliczeniach przyjęto, iż praca źródeł emisji może odbywać się w następującym
schemacie czasowym:


czas emisji z Kurników 1 - 11(wentylatory podstawowe) 7020h;



czas emisji z Kurników 1-7 (praca wentylatorów podstawowych i
wysokowydajnych) 350h;



czas emisji z Kurników 8-11 (praca wentylatorów podstawowych i
wszystkich wysokowydajnych) 100h;



czas emisji z Kurników 8-11 (praca wentylatorów podstawowych i
wysokowydajnych) 100h;



czas emisji z Kurników 8-11 (praca wentylatorów podstawowych i 4
wysokowydajnych) 150h;



czas emisji z napełniania silosów paszowych 32h;



czas emisji ze spalania gazu w nagrzewnicach 2000 h;



czas emisji ze spalania oleju napędowego w agregacie prądotwórczym 6h;



czas emisji z pracy kotłowni kontenerowej dla parownika wodnego (jeden
kocioł) – 2000h;



czas emisji z pracy kotłowni kontenerowej dla parownika wodnego (dwa
kotły) – 100h;



czas emisji z pracy chlewni – 8030h.

8

7.5.8 Kryterium na opad pyłu
W toku analiz przeprowadzono obliczenia w celu sprawdzenia spełniania warunków
kryterium opadu pyłu, zgodnie z rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 5 grudnia 2002 r.
w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu [Dz. U. z 2003 r. Nr 1,
poz. 12]. Dla emitorów sprawdzono, czy spełnione są jednocześnie następujące warunki
(kryterium opadu pyłu):

1.
2. łączna roczna emisja pyłu nie przekracza 10.000 Mg,
3. emisja kadmu nie przekracza 0,005 % wartości emisji pyłu określonej w lit. 1 i 2,
4. emisja ołowiu nie przekracza 0,05 % wartości emisji pyłu określonej w lit. 1 i 2.
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Na podstawie przeprowadzonych obliczeń z wykorzystaniem programu OPERAT FB,
dla warunku nr 1:
370,6 > 12,41
stwierdzono, iż nie został spełniony pierwszy warunek na opad pyłu. Dokonano więc obliczeń
opadu substancji pyłowych w sieci obliczeniowej, z uwzględnieniem statystyki warunków
meteorologicznych w celu sprawdzenia warunków:
Op  Dp  Rp

Kryterium opadu pyłu uwzględnia emisje wszystkich frakcji substancji pyłowej, w tym
również pył zawieszony.
7.5.9 Metodyka obliczeniowa
Obliczenia rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń przeprowadzono zgodnie z
metodyką obliczeniową zawartą w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia
2010 roku w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu [Dz.U. nr 16,
poz. 87] z wykorzystaniem programu komputerowego „OPERAT FB”.
7.5.10 Charakterystyka techniczna źródeł emitorów
Do obliczeń rozkładu stężeń zanieczyszczeń atmosferycznych w środowisku przyjęto
opisane w tabeli 7.5-22 parametry funkcjonowania źródeł i emitorów zanieczyszczeń.:
 geometryczna wysokość emitora liczona od poziomu terenu – h[m],
 średnica wewnętrzna wylotu emitora – d[m],
 temperatura gazów odlotowych na wylocie emitora – T[K].

Lp.

Tabela 7.5-22 Zestawienie źródeł emitorów.
Symbol
Wysokość Średnica
Nazwa emitora
[m]
[m]
emitora

1.

Kurnik 1 - 7
wentylator
podstawowy

2.

Kurnik 1 - 7
wentylator
wysokowydajny

E1.1 do E1.5
E2.1 do E2.5
E3.1 do E3.5
E4.1 do E4.5
E5.1 do E5.5
E6.1 do E6.5
E7.1 do E7.5
E1.6 do E1.9
E2.6 do E2.9
E3.6 do E3.9
E4.6 do E4.9
E5.6 do E5.9
E6.6 do E6.9
E7.6 do E8.6

Temperatura
gazów [K]

1,0

0,53

293

0,8

1,4

293
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Lp.

Nazwa emitora

3.

Kurnik 1 -7
nagrzewnice

4.

Kurnik 8 - 11
wentylator
podstawowy

5.

Kurnik 8 – 11
wentylator
wysokowydajny

6.

Kurnik 8 – 11
wentylator
wysokowydajny

7.

Kurnik 8 - 11
nagrzewnice

8.
9.
10.

Silos paszowy
Emitor agregatu
prądotwórczego
Emitor chlewni

11.

Silosy paszowe
chlewni

12,

Kotłownia
kontenerowa
dla parownika
wodnego

Symbol
emitora
E1.1 do E1.5
E2.1 do E2.5
E3.1 do E3.5
E4.1 do E4.5
E5.1 do E5.5
E6.1 do E6.5
E7.1 do E7.5
E8.1 do E8.15
E9.1 do E9.15
E10.1 do E10.15
E11.1 do E11.15
E8.16 do E8.23
E9.16 do E9.23
E10.16 do E10.23
E11.16 do E11.23
E8.24 do E8.29
E9.24 do E9.29
E10.24 do E10.29
E11.24 do E11.29
E8.1 do E8.15
E9.1 do E9.15
E10.1 do E10.15
E11.1 do E11.15
S-1 do S-15

Wysokość
[m]

Średnica
[m]

Temperatura
gazów [K]

1,0

0,53

293

7,0

0,82

293

1,5

1,3

293

3

1,3

293

7,0

0,82

293

1,5

0,15

293

EA

5

0,1

293

CH1 do CH20
SCh1
SCh2

2

0,63

293

1

0,53

293

2,2

0,1

293

EK1
EK2

Lokalizację źródeł i ich emitorów przedstawiono na załącznikach graficznych nr 7.5-1a
i 7.5-1b. Lokalizację emitorów na tle granic fermy przedstawiono na załączniku graficznym nr
7.5-1c.
7.5.11 Omówienie wyników obliczeń
Ocenę wpływu instalacji na stan jakości powietrza atmosferycznego przeprowadzono
opierając się o obowiązującą metodykę obliczeniową, oraz standardy jakości środowiska
określone Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie
wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. nr 16 poz. 87, z dn.
03.02.2010).
Obliczenia wykonano z wykorzystaniem programu komputerowego OPERAT FB i
przedstawiono w wersji elektronicznej na płycie CD [ANEKS 5], a rozkład stężeń
średniorocznych i maksymalnych przedstawiono na mapach [patrz: załączniki graficzne 7.5-2
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– 7.5-9]. Przeprowadzone obliczenia przy przyjętych czasach pracy fermy nie wykazały
występowania stężeń powyżej wartości odniesienia dłużej niż przez 0,2 % czasu w ciągu roku
poza terenem fermy.
Pył PM-10
Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych pyłu PM-10 występuje w punkcie
o współrzędnych X = 400 Y = 620 m i wynosi 264,7µg/m3. Nie występuje częstość
przekroczeń stężeń jednogodzinnych. Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje
w punkcie o współrzędnych X = 540 Y = 320 m i wynosi 11,891µg/m3.
Parametr
Stężenie maksymalne µg/m3
Stężenie średnioroczne µg/m3
Częstość przekroczeń D1= 280 µg/m3, %

Wartość
264,7
11,891
0,00

X
m
400
540
-

Y
m
620
320
-

Dwutlenek siarki
Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych dwutlenku siarki występuje w punkcie
o współrzędnych X = 500 Y = 360 m i wynosi 591,1µg/m3. Nie występuje częstość
przekroczeń stężeń jednogodzinnych. Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje
w punkcie o współrzędnych X = 540 Y = 320 m i wynosi 0,078 µg/m3.
Parametr
Stężenie maksymalne µg/m3
Stężenie średnioroczne µg/m3
Częstość przekroczeń D1= 350 µg/m3, %

Wartość
591,1
0,078
0,00

X
m
500
540
-

Y
m
360
320
-

Tlenki azotu
Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych tlenków azotu występuje w punkcie
o współrzędnych X = 500 Y = 360 m i wynosi 518,5 µg/m3. Najwyższa częstość przekroczeń
dla stężeń jednogodzinnych występuje w punkcie o współrzędnych X = 540 Y = 320 m ,
wynosi 0,91 % i przekracza dopuszczalne 0,2%, jednak obszary takie występują jedynie na
terenie należącym do inwestora, w bezpośrednim sąsiedztwie obiektów chowu. Najwyższa
wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 540 Y = 320 m i
wynosi 10,084µg/m3.
Parametr
Stężenie maksymalne µg/m3
Stężenie średnioroczne µg/m3
Częstość przekroczeń D1= 200 µg/m3, %

Wartość
518,5
10,084
0,91
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m
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m
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Tlenek węgla
Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych tlenku węgla występuje w punkcie
o współrzędnych X = 500 Y = 260 m i wynosi 191,7µg/m3. Nie występuje częstość
przekroczeń stężeń jednogodzinnych. Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje
w punkcie o współrzędnych X = 540 Y = 320 m, wynosi 04,136µg/m3.
Parametr
Stężenie maksymalne µg/m3
Stężenie średnioroczne µg/m3
Częstość przekroczeń D1= 30000 µg/m3, %

Wartość
191,7
4,136
0,00

X
m
500
540
-

Y
m
260
320
-

Amoniak
Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych amoniaku występuje w punkcie o współrzędnych
X = 400 Y = 620 m i wynosi 1213,6µg/m3. Najwyższa częstość przekroczeń dla stężeń
jednogodzinnych występuje w punkcie o współrzędnych X = 540 Y = 320 m , wynosi 1,74% i
przekracza dopuszczalną 0,2%, jednak obszary takie występują jedynie na terenie należącym
do inwestora, w bezpośrednim sąsiedztwie obiektów chowu. Najwyższa wartość stężeń
średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 540 Y = 320 m i wynosi
52,271µg/m3.
Parametr
Stężenie maksymalne µg/m3
Stężenie średnioroczne µg/m3
Częstość przekroczeń D1= 400 µg/m3, %

Wartość
1213,6
52,271
1,74

X
m
400
540
500

Y
m
620
320
260

Siarkowodór
Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych siarkowodoru występuje w punkcie
o współrzędnych X = 400 Y = 620 m i wynosi 24,80 µg/m3. Najwyższa częstość przekroczeń
dla stężeń jednogodzinnych występuje w punkcie o współrzędnych X = 400 Y = 620 m ,
wynosi 0,01 % i nie przekracza dopuszczalnej 0,2 %. Najwyższa wartość stężeń
średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 240 Y = 520 m i wynosi
1,8502µg/m3.

Parametr
Stężenie maksymalne µg/m3
Stężenie średnioroczne µg/m3
Częstość przekroczeń D1= 20 µg/m3, %

Wartość
24,80
1,8502
0,01
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m
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Y
m
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Pył zawieszony PM 2,5
Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych pyłu zawieszonego PM 2,5 występuje w punkcie
o współrzędnych X = 360 Y = 460 m i wynosi 188,9 µg/m3. Najwyższa wartość stężeń
średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 540 Y = 320 m i wynosi
1,256µg/m3.

Parametr
Stężenie maksymalne µg/m3
Stężenie średnioroczne µg/m3
Częstość przekroczeń - nie dotyczy , brak D1

Wartość
188,9
1,256
-

X
m
360
540
-

Y
m
460
320
-

Opad pyłu
Obliczenia na opad pyłu wykazały brak miejsc poza terenem fermy gdzie występowałyby
stężenia powyżej 200 g/m2∙rok.

7.5.12 Łączna emisja roczna
W tabeli 7.5-23 zestawiono szacowaną, łączną emisję, jaka w ciągu roku wystąpi w
związku funkcjonowaniem fermy po jej rozbudowie.
Tabela 7.5-23 Zestawienie szacowanej emisji rocznej
Emisja
Nazwa zanieczyszczenia
[Mg/rok]
Pył ogółem
- w tym pył do 2,5 µm
- w tym pył do 10 µm

11,69
0,2603
2,616

Dwutlenek siarki
Tlenki azotu jako NO2
Tlenek węgla
Amoniak
Siarkowodór

0,00741
0,857
0,351
6,46
0,1529

7.5.13 Oddziaływanie substancji odorowych
Zanieczyszczenia gazowe, powodujące pojawienie się uciążliwości zapachowej,
występują najczęściej jako wieloskładnikowe mieszaniny, których dokładny skład chemiczny
trudny jest do określenia. Zasadniczo wielkość emisji związków odorotwórczych nie stanowi
zagrożenia dla środowiska, jednak może być uciążliwa z uwagi na koncentrację zapachu.
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Każda substancja odorotwórcza posiada charakterystyczne minimalne stężenie wyczuwalne
przez zmysł powonienia. Dla większości tych substancji próg wyczuwalności zapachowej leży
znacznie poniżej wartości stężeń dopuszczalnych w powietrzu, określonych odpowiednimi
rozporządzeniami. Subiektywność oceny oraz trudność w jednoznacznym określeniu norm
zapachowych są przyczyną nieokreślenia norm zapachowych w polskim prawodawstwie.
Na przedmiotowej fermie stosowne będą środki powodujące zmniejszenie emisji
odorów. Na rynku dostępne są obecnie różne tego typu środki, ale jako przykład posłużyć
mogą środki do suchej dezynfekcji, których stosowanie może obniżyć emisję amoniaku do
atmosfery nawet do 70%. jak np. Dezosan Wigor, Dryer Cid / Dryer Cid D z linii Cid Lines, czy
też Dekamix lub Actisan z linii Actilith. Środki te działają dezynfekująco i biobójczo.
Odświeżają powietrze i wiążą amoniak z powietrza. Przekłada się to na podniesienie higieny
zwierząt. Actisan zawiera dodatki zapachowe. Środki te dają efekt osuszający bez
formowania się "błota" i efekt "gąbki" wchłaniającej amoniak i gazy.
Na podstawie wyników modelowania oceniono zasięg/uciążliwość zapachową
badanych emitorów, porównując uzyskane wyniki z wartościami dopuszczalnymi według
„Listy substancji związków chemicznych, które są przyczyną uciążliwości zapachowej”
sporządzonej na zlecenie Ministerstwa Środowiska przez zespół autorski pod kierownictwem
prof. dr hab. Jerzego Zwoździaka w 2016r., zgodnie z którą wartości dopuszczalne kształtują
się następująco:
Obszar zabudowy: tereny miejskie, zwarta zabudowa wiejska:
 amoniak – 400 g/m3,
 siarkowodór – 13 g/m3.
Obszar niezabudowany:
 amoniak – 600 g/m3,
 siarkowodór – 20 g/m3.
Jak wynika z obliczeń oraz sporządzonej mapy rozprzestrzeniania się gazów
odorowych (załącznik graficzny 7.5-10), izolinie wyczuwalnych stężeń amoniaku i
siarkowodoru nie obejmują swoim zasięgiem zabudowy mieszkaniowej, toteż należy
stwierdzić, iż przedmiotowa ferma nie będzie oddziaływać znacząco na mieszkańców
miejscowości Racławice Śląskie. Nie można natomiast wykluczyć, iż mieszkańcy w ogóle nie
będą wyczuwać oddziaływania fermy, powinno to jednak ograniczyć się do kilkunastu godzin
w ciągu roku.
7.5.14 Działania minimalizujące wpływ na stan powietrza
Etap realizacji inwestycji
Nie przewiduje się działań minimalizujących oddziaływanie na stan powietrza na etapie
realizacji inwestycji.
Etap eksploatacji inwestycji
Głównym źródłem emisji zanieczyszczeń do powietrza na przedmiotowej fermie będą
budynki inwentarskie, przeznaczone do chowu brojlerów. W celu ograniczenia emisji
ECOPLAN Radosław Kowalczyk ; 52-200 Wysoka, ul. Nektarowa 13 ; Tel. 606 757 918
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zanieczyszczeń z chowu zwierząt na przedmiotowej fermie stosowane będą poniższe
rozwiązania:
 w produkcji, do żywienia zwierząt, stosowane będą właściwie zbilansowane
pasze, których skład dostosowany będzie do wieku stada / etapu produkcji;
 na fermie należy stosować środki dezynfekujące lub dodatki do pasz,
powodujące zmniejszenie emisji gazów (amoniaku), a tym samym odorów;
 hale w których prowadzony będzie chów drobiu, będą czyszczone każdorazowo
po zakończeniu cyklu;
 kurniki wyposażone będą w system wentylacyjny umożliwiający obniżenie
temperatury pomieszczeń, a tym samym temperatury obornika;
 podczas chowu zwierząt ściółka utrzymywana będzie w stanie suchym;
 silosy paszowe wyposażone będą w filtry workowe minimalizujące pylenie
podczas przeładunku paszy
 w celu ogrzewania hal chowu, wykorzystywany będzie gaz LPG, który w
procesie spalania, emituje mniej zanieczyszczeń, w porównaniu do tradycyjnych
paliw.

7.5.15 Wnioski
1. Przedmiotowa instalacja będzie źródłem emisji do powietrza substancji
pochodzących z chowu drobiu (amoniak, siarkowodór, pył) oraz typowych
zanieczyszczeń pochodzących z energetycznego spalania paliw.
2. Przeprowadzona analiza
zanieczyszczenia powietrza
wykazała,
iż
funkcjonowanie przedmiotowej fermy nie będzie powodować przekroczeń
stężeń odniesienia określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia
26 stycznia 2010 roku w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji
w powietrzu [Dz. U. nr 16 poz. 87, z dn. 03.02.2010] przez okres dłuższy niż
0,2% czasu w ciągu roku poza terenem inwestora
3. W obliczeniach rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w środowisku wzięte
zostały pod uwagę zanieczyszczenia, powstające we wszystkich instalacjach
emitujących zanieczyszczenia do powietrza, znajdujących się na terenie fermy,
nie wymagających pozwolenia na emisje do powietrza.
4. Na podstawie wykonanej analizy stwierdzono, iż funkcjonowanie planowanego
przedsięwzięcia nie spowoduje przekroczenia dopuszczalnych stężeń
zanieczyszczenie powietrza przy uwzględnieniu aktualnego stanu, jakości
powietrza, który określił Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu.
5. W/w stwierdzenia są prawdziwe dla danych przyjętych w niniejszej
dokumentacji. Zmiana któregokolwiek parametru może spowodować zmianę
wielkości emisji i imisji zanieczyszczeń w otoczeniu.
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6. Wyklucza się oddziaływanie instalacji o zasięgu transgranicznym. Dopuszczalne
stężenia zanieczyszczeń będą występować w granicy terenu posesji, na której
prowadzona będzie działalność.
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7.6

Ocena przewidywanego oddziaływania na powierzchnię ziemi, z uwzględnieniem
ruchów masowych

7.6.1 Podstawowe definicje
Zgodnie z art. 3 pkt 25 Ustawy POŚ przez: powierzchnię ziemi – rozumie się ukształtowanie terenu, glebę, ziemię oraz wody gruntowe, z tym że:
a) gleba – oznacza górną warstwę litosfery, złożoną z części mineralnych, materii organicznej, wody glebowej, powietrza glebowego i organizmów, obejmującą wierzchnią warstwę gleby i podglebie,
b) ziemia – oznacza górną warstwę litosfery, znajdującą się poniżej gleby, do głębokości oddziaływania człowieka,
c) wody gruntowe – oznaczają wody podziemne (...), które znajdują się w strefie nasycenia i pozostają w bezpośredniej styczności z gruntem lub podglebiem.
7.6.2 Identyfikacja oddziaływań na etapie realizacji przedsięwzięcia
Bezpośrednie przekształcanie (niszczenie) gleb, rzeźby terenu, ziemi

Na potrzeby przedsięwzięcia zostaną przeprowadzone prace budowlane, zwłaszcza
ziemne, w wyniku których należy spodziewać się wystąpienia bezpośredniego oddziaływania
na powierzchnię ziemi, a tym samym współtworzące ją komponenty środowiska przyrodniczego, do których, zgodnie z podaną w rozdziale 7.6.1 definicją należą: gleby, rzeźba (ukształtowanie terenu), powierzchniowe utwory geologiczne oraz wody gruntowe. Do prac/działań
tych należą:
 oczyszczanie i niwelacja terenu,


przeprowadzenie wykopów pod fundamenty obiektów budowlanych i prowadzenie
innych prac ziemnych,

 okresowe magazynowanie materiałów budowlanych,
 poruszanie się i postoje pojazdów oraz maszyn budowlanych.
Z uwagi na degradujący charakter w stosunku do powierzchni ziemi, oddziaływanie
wynikające z powyższych działań budowlanych będzie negatywne.
Bezpośrednie skutki przekształcające powierzchnię ziemi w okresie realizacji planowanego przedsięwzięcia będą pod względem przestrzennym (obszarowym) ograniczone wyłącznie do terenu inwestycji, w związku z czym zasięg oddziaływania należy traktować jako
miejscowy, nie wykraczający poza teren prowadzonych prac.
Czas oddziaływania, a więc w tym przypadku czas prowadzenia prac budowlanych,
należy uznać za krótkookresowy, jednakże skutki bezpośredniego wpływu na powierzchnię
ziemi będą już w zasadzie trwałe. Przywrócenie bowiem pierwotnych warunków gruntowych
(siedliskowych) nie jest możliwe w sposób naturalny i może nastąpić wyłącznie w wyniku
ewentualnych prac rekultywacyjnych. Przy tym oddziaływanie jest odwracalne tylko częściowo. Nie ma bowiem możliwości całkowitego odtworzenia (w sensie stanu naturalnego)
poszczególnych komponentów środowiska budujących powierzchnię ziemi, zwłaszcza gleby.
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Oddziaływanie na jakość gleb i wód gruntowych

Potencjalne oddziaływanie może być związane z powstaniem ewentualnych drobnych
awarii maszyn i pojazdów, podczas których może dojść do bezpośredniego zanieczyszczenia
gruntu olejami i/lub substancjami ropopochodnymi.
W przypadku tego rodzaju zagrożenia obszar objęty oddziaływaniem określić można
jako niewielki, w zasadzie punktowy, i nie wykraczający poza teren prowadzonych prac,
a właściwie miejsca pracy danej maszyny. Poza tym ewentualne awarie mogą być szybko
wykryte i usunięte. W tym przypadku czas negatywnego oddziaływania, tj. bezpośredniego
zanieczyszczenia powierzchni ziemi, należy uznać za chwilowy, ograniczony do czasu zauważenia i usunięcia awarii. Częstotliwość takich sytuacji może być różna i uzależniona od
sprawności technicznej wykorzystywanego sprzętu. Nie przewiduje się jednak, aby była duża
i przyjmuje się, że pojawia się bardzo rzadko – wręcz incydentalnie. Ponadto na potrzeby
przedsięwzięcia nie ma potrzeby wykorzystywania wielu maszyn budowlanych oraz magazynowania paliw na terenie budowy.
Oddziaływanie na wody gruntowe – odwadnianie, zasilanie i warunki krążenia

Oddziaływanie dotyczy przypadku konieczności odwadniania wykopów, a także zmiany zasilania (np. wodami opadowymi) i warunków krążenia (głównie w sytuacji występowania dużych powierzchni utwardzonych, realizacji systemów odwadniania terenu, a także głębokiego fundamentowania). Tego rodzaju oddziaływania byłyby krótkookresowe, miejscowe
pod względem zasięgu przestrzennego.
7.6.3 Identyfikacja oddziaływań na etapie funkcjonowania przedsięwzięcia
Okres funkcjonowania przedsięwzięcia nie wiąże się z możliwością powstania dodatkowych zmian mechanicznych powierzchni terenu, w tym zmian gleb, jakie towarzyszą realizacji prac budowlanych. Na tym etapie występuje natomiast potencjalna możliwość pojawienia się następujących negatywnych oddziaływań:
Zanieczyszczenie powierzchni ziemi (a dalej i wód gruntowych) w wyniku ewentualnego nieprawidłowego przechowywania oraz wykorzystania odchodów zwierząt.

Konieczność zapewnienia stosownej gospodarki odchodami zwierząt (obornik) powstającymi na fermie będzie dotyczyć całego okresu jej funkcjonowania. Zatem oddziaływanie należy uznać za długookresowe, ale i jednocześnie odwracalne. W przypadku bowiem
zaprzestania działalności ewentualne oddziaływanie ustaje. Zasięg oddziaływania w tym
przypadku może być różny w zależności od zastosowanego rozwiązania. Nieprawidłowe magazynowanie obornika może skutkować bezpośrednim zanieczyszczeniem gleby w miejscu
magazynowania, ale w przypadku wystąpienia zanieczyszczenia wód gruntowych, zagrożenie
obniżenia jakości wód mogłoby być już lokalne, a nawet ponadlokalne. Taka sama sytuacja
dotyczy przypadku rolniczego wykorzystywania powstającego obornika. Zbyt duże dawki
nawozów mogą skutkować niekorzystnym wpływem na gleby (np. przenawożenie gleb),
a także całe otaczające środowisko przyrodnicze, w tym zwłaszcza na jakość wód.
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Zanieczyszczenie powierzchni ziemi (a dalej i wód gruntowych) w wyniku ewentualnego prowadzenia nieprawidłowej gospodarki ściekowej.

Nieprawidłowa gospodarka ściekami może stwarzać zagrożenie zanieczyszczenia ziemi i wód gruntowych w przypadku przedostawania się substancji zanieczyszczających do
środowiska. Oddziaływanie byłoby w tym przypadku długookresowe o zasięgu miejscowym,
a w skrajnym przypadku lokalnym (poza granicami fermy), w zależności od ilości zanieczyszczeń i ich rodzajów.
Oddziaływanie na wody gruntowe – ujmowanie wód, zasilanie i warunki krążenia

Oddziaływanie dotyczy sytuacji, w której ewentualne pobory wód, a także zmiany zasilania (np. wodami opadowymi) i warunków krążenia (głównie w sytuacji występowania
dużych powierzchni utwardzonych, realizacji systemów odwadniania terenu, a także głębokiego fundamentowania), mogłyby skutkować negatywnym wpływem na środowisko. Oddziaływanie ma charakter długookresowy, wynikający z okresu funkcjonowania przedsięwzięcia. Skutki obszarowe ocenia się na miejscowe do lokalnych.
7.6.4 Ocena oddziaływania na etapie realizacji przedsięwzięcia
Skutki obszarowe

Jak przedstawiono w podrozdziale 7.6.2 planowane przedsięwzięcie będzie wiązać się
z bezpośrednimi skutkami na powierzchnię ziemi, które to skutki należy określić jako negatywne, a które zasadniczo związane będą z pracami ziemnymi, a także innymi (poruszanie się
maszyn budowlanych, magazynowanie materiałów budowlanych i mas ziemnych itp.), towarzyszącymi realizacji inwestycji.
Przedsięwzięcie będzie realizowane w obrębie fermy, której powierzchnia całkowita
wynosi 9,95 ha. Prace budowlane, a zwłaszcza ziemne, które mogłyby mieć wpływ na powierzchnię ziemi, nie będą realizowane na całej powierzchni fermy. Przyjmuje się, że budowa
będzie realizowana na obszarze ok. 4,0 ha, przy czym największych bezpośrednich zmian
powierzchni ziemi i komponentów przyrodniczych z nią związanych należy spodziewać się
w północnej części fermy.
Oddziaływanie na gleby – przekształcenia bezpośrednie

Projektowana inwestycja położona jest na obszarze o częściowo tylko zachowanej naturalnej warstwie glebowej. W dużym stopniu są to bowiem tereny zabudowane, utwardzone lub o gruntach antropogenicznych (nasypowych). Tylko częściowo zachowały się w granicach fermy gleby naturalne stanowiące czarnoziemy zbudowane z lessów. Dotyczy to zwłaszcza centralnej części fermy użytkowanej aktualnie rolniczo (grunt orny).
Zarówno gleby naturalne, jak i gleby i grunty antropogeniczne, w wyniku prac budowlanych ulegną usunięciu bądź silnemu przekształceniu – teren będzie w przewadze
utwardzony (zabudowa, drogi i place wewnętrzne). Niemniej utrata, bądź przekształcenie,
gleb w wyniku planowanej rozbudowy fermy nie będzie istotna dla funkcjonowania lokalnego środowiska przyrodniczego, o czym należy wnioskować na podstawie następujących
czynników:


Inwestycja obejmie przekształceniami gleby wysokiej wartości użytkowej, należące do
klasy II, stanowiące czarnoziemy. Jednakże w rejonie Racławic Śląskich oraz całej
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gminy Głogówek, są to gleby dość powszechne, co wynika z faktu, iż w gminie przeważają tereny pokryte warstwą lessów. Utrata małej części tych gleb nie będzie oddziaływaniem znaczącym.
 Prace związane z przekształceniami powierzchni ziemi (prace ziemne) będą, zgodnie
z powyższymi informacjami, obejmować gleby mineralne. Nie stwierdzono występowania gleb pochodzenia organicznego w obszarze przewidywanych przekształceń lub
też w sąsiedztwie, stanowiących zwykle wartościowe przyrodniczo siedliska, które
wskazane byłoby chronić przed przekształcaniem i degradacją;


Nie wystąpią bezpośrednie skutki dla gleb na terenach sąsiadujących z działkami, na
których realizowane będzie przedsięwzięcie. Przyległe grunty będą mogły być użytkowane tak jak jest to obecnie, czyli rolniczo.

Generalnie powierzchnia terenu zostanie przekształcona ze względu na konieczność
przeprowadzenia prac ziemnych i budowlanych. Mając jednak na uwadze powyższe, nie
przewiduje się, aby zagrożenie bezpośrednie dla gleb było duże, a jednocześnie istotne.
Wskazuje się przy tym na możliwość podjęcia działań minimalizujących w zakresie gleb, co
przedstawiono w rozdziale 7.6.7.
Oddziaływanie na gleby i wody gruntowe - Jakość gleb i wód gruntowych

Obszar budują gleby słabo przepuszczalne, a obszar wysoczyzny zasilany jest w wodę
za pośrednictwem opadów atmosferycznych, przy czym gleby lessowe cechuje duży możliwy
stopień spływu powierzchniowego. W związku ze słabą przepuszczalnością gruntów obszar
wykazuje mały stopień potencjalnego zagrożenia zanieczyszczeniami wód podziemnych, tj.
migracja zanieczyszczeń w głąb profilu glebowego jest ograniczona.
Teren podczas prowadzonych prac budowlanych może zostać przypadkowo zanieczyszczony substancjami ropopochodnymi powstałymi jako wycieki z maszyn i urządzeń.
Jednak zgodnie z informacjami z rozdziału 7.6.2 oddziaływanie, jeżeli w ogóle wystąpi, będzie
krótkookresowe i całkowicie nieistotne, a przy tym możliwe do wyeliminowania, co przedstawiono w rozdziale 7.6.7. poza tym warunki gruntowo-wodne ograniczają możliwość szybkiego rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń.
Oddziaływanie na wody gruntowe – odwadnianie, zasilanie i warunki krążenia

Teren, na którym realizowana będzie zabudowa nie jest podmokły, a przy tym odznacza się brakiem występowania wód gruntowych w poziomie posadowienia obiektów, czy też
do głębokości prowadzenia wykopów. Pierwszy poziom wód podziemnych występuje głęboko. Poza tym planowana zabudowa nie wymaga głębokiego fundamentowania zwłaszcza, że
będzie realizowana jako naziemna, niepodpiwniczona.
Nie wystąpi konieczność odwadniania wykopów, ani też naruszenie pierwszego poziomu wód podziemnych w wyniku prac fundamentowych i jakichkolwiek innych prac ziemnych. Tym samym zakłócenie przepływów wód na etapie budowy nie wystąpi.
Zasilanie wód podziemnych w wodę odbywa się za pośrednictwem opadów atmosferycznych. Wody opadowe będą w okresie budowlanym swobodnie wsiąkać w ziemię. Dlatego też można uznać, że warunki zasilania nie ulegną zmianie.
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Oddziaływanie na rzeźbę terenu - bezpośrednie przekształcanie rzeźby terenu, w tym wpływ na
występowanie ruchów masowych

W przypadku rzeźby terenu występuje bardzo korzystne uwarunkowanie, gdyż teren
odznacza się brakiem szczególnie cennych lokalnie lub ponadlokalnie elementów i form
rzeźby, które byłyby zagrożone przekształceniami bezpośrednimi (np. naturalne krawędzie
geomorfologiczne, zwłaszcza dolinne, wydmy, torfowiska, ostańcowe wzniesienia, kemy
itp.). Zatem wartość obszaru pod względem występowania form rzeźby terenu jest niska.
Ponadto teren inwestycji jest pod względem geomorfologicznym mało zróżnicowany,
odznacza się małymi miejscowymi deniwelacjami, gdyż jest słabo nachylony, a poza tym nie
jest to teren podmokły, związany z gruntami organicznymi, przez co nie występują ograniczenia geomorfologiczne dla prowadzenia prac budowlanych, zwłaszcza ziemnych.
Nie stwierdzono śladów występowania intensywnych ruchów masowych, które mogły
w późniejszym okresie funkcjonowania przedsięwzięcia stanowić dla niego zagrożenie. Ograniczenia w tym zakresie nie występują, zatem z tą cechą środowiska nie wiąże się jakiekolwiek oddziaływanie przedsięwzięcia.
Lessy należą do gruntów podatnych na erozję wodną, np. podczas występowania
opadów, zwłaszcza intensywnych, teren prowadzenia wykopów może być erodowany. Jednakże prace budowlane nie będą długookresowe i krótkotrwałe procesy erozji nie powinny
mieć znaczenia dla lokalnego środowiska. Przede wszystkim teren inwestycji zostanie ostatecznie zabudowany i ukształtowany na potrzeby gospodarstwa, a ewentualna erozja lessów
na terenie budowy nie będzie wpływać na grunty otaczające fermę.
Prace ziemne w związku z charakterem przedsięwzięcia będą dość ograniczone. Zabudowa będzie realizowana bez podpiwniczenia, w nawiązaniu do istniejących rzędnych terenu (o czym można wnioskować między innymi na podstawie obserwacji obecnej już na
fermie zabudowy, a także obserwacji innych ferm drobiu funkcjonujących na obszarze województwa opolskiego), i tym samym nie wymaga istotnych zmian w zakresie istniejących, naturalnych rzędnych wysokościowych. Przede wszystkim inwestycja nie wymaga realizacji wyodrębniających się wizualnie w krajobrazie zagłębień lub wysokich nasypów. Po zakończeniu
budowy teren będzie posiadać rzędne wysokościowe zbliżone do obecnych.
Generalnie, mając na uwadze wymienione uwarunkowania geomorfologiczne, a także
zakres przewidywanych zmian powierzchni ziemi, nie należy prognozować wystąpienia istotnego zagrożenia dla naturalnej rzeźby terenu.
Oddziaływanie na utwory i zasoby geologiczne

Charakter i wielkość projektowanych zmian nie stwarzają przesłanek do prognozowania istotnych przekształceń w zakresie powierzchniowych utworów geologicznych. Zagrożona
przekształceniami jest jedynie wierzchnia warstwa gruntu, stanowiąca od powierzchni osady
czwartorzędowe, tj. głównie lessy i gliny lessopodobne.
Realizacja poszczególnych budynków, przyłączy oraz nawierzchni nie wymaga istotnych zmian głębokościowych gruntu, lecz jedynie zdarcia wierzchniej warstwy, przeprowadzenia wykopów pod fundamenty, niwelacji oraz stabilizacji gruntem nasypowym (głównie
piaski, żwir, tłuczeń itp.). Zakładane zmiany powierzchni ziemi nie będą wymagać przekształceń większych pod względem głębokościowym niż 0,5 – 1,5 m (maksymalnie 2,0 m), co nale-

ECOPLAN RADOSŁAW KOWALCZYK ; 52-200 WYSOKA, UL. NEKTAROWA 13 ; TEL. 606 757 918

115

RAPORT O ODDZIAŁYWANIU NA ŚRODOWISKO PRZEDSIĘWZIĘCIA POLEGAJĄCEGO NA PRZEBUDOWIE I ROZBUDOWIE FERMY DROBIU W MIEJSCOWOŚCI
RACŁAWICE ŚLĄSKIE

ży traktować jako oddziaływanie minimalne (fundamenty budynków, zbiornik magazynowy
ścieków, podziemna infrastruktura przyłączeniowa).
Ponadto teren inwestycji położony jest poza obszarami podlegającymi wpływom
związanym z eksploatacją górniczą (brak terenów górniczych i zidentyfikowanych złóż surowców mineralnych w zasięgu oddziaływania przedsięwzięcia), w związku z czym, realizacja
przedsięwzięcia nie wywołuje oddziaływania na zasoby geologiczne środowiska.
Podsumowując należy stwierdzić, iż zmiany warunków geologicznych nie będą miały
znaczenia dla funkcjonowania lokalnego środowiska przyrodniczego. Tym samym nie wystąpią istotne negatywne oddziaływania w odniesieniu do tego komponentu środowiska na
etapie realizacji inwestycji.
Podsumowanie oceny oddziaływania na etapie prac budowlanych

Tabela 7.6-1 stanowi podsumowanie ocen przeprowadzonych w odniesieniu do poszczególnych cech i elementów środowiska związanych z powierzchnią ziemi na etapie budowlanym.
Tabela 7.6-1 Ocena wartości (walorów) oraz ocena potencjalnego oddziaływania
na cechy i elementy powierzchni ziemi
L.p.

Cecha/element środowiska gruntowego

1

Wartość użytkowa gleb

2

Występowanie gleb pochodzenia organicznego

3

Jakość gleb i wód gruntowych
(stopień wrażliwości terenu na zanieczyszczenia)
Formy rzeźby i struktury geomorfologiczne

4
5

7

Geozagrożenia - Obszary występowania ruchów
masowych
Geozagrożenia - Obszary występowania innych niż
ruchy masowe intensywnych procesów geodynamicznych
Występowanie złóż surowców mineralnych

8

Zasilanie i warunki krążenia wód gruntowych

6

Klasyfikacja
(wartość
cechy)

Ocena potencjalnego
oddziaływania (przed realizacją
działań łagodzących)

Duża

Małe/średnie

Brak

Brak

Niska

Małe

Niska

Małe

Brak

Brak

Duża

Małe

Brak

Brak

Niska

Brak

Skala oddziaływania: brak, małe, średnie, duże/znaczące

7.6.5 Ocena oddziaływania na etapie funkcjonowania przedsięwzięcia
Z okresem funkcjonowania inwestycji nie wiążą się jakiekolwiek bezpośrednie mechaniczne przekształcenia powierzchni ziemi w zakresie wszelkich rozpatrywanych w tym
rozdziale komponentów środowiska przyrodniczego. Zmiany mechaniczne środowiska gruntowego zostaną przeprowadzone wyłącznie w trakcie realizacji planowanego przedsięwzięcia.
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Z normalnym funkcjonowaniem fermy pojawia się natomiast możliwość wystąpienia
potencjalnych negatywnych oddziaływań powodujących zanieczyszczenie gruntu (a dalej
również wód gruntowych) w przypadku:


nieprawidłowego przechowywania odchodów zwierząt (obornik ptasi),



nieprawidłowego wykorzystania odchodów zwierząt (np. jako nawozy naturalne na
gruntach rolnych),



nieprawidłowej gospodarki ściekowej.
Potencjalnie możliwe jest również:

 oddziaływanie na wody gruntowe w sytuacji ujmowanie wód, zmiany warunków zasilania i krążenia wód.
Zanieczyszczenie powierzchni ziemi (i wód gruntowych) w związku z przechowywaniem odchodów
zwierząt

Na fermie prowadzony jest, i będzie po rozbudowie, ściołowy system chowu drobiu,
zatem utrzymywanie kur będzie się wiązać z powstawaniem obornika. W okresie chowu nie
usuwa się obornika z kurników. Z uwagi na okres procesu produkcyjnego usuwanie obornika
może odbywać się maksymalnie 6 razy w roku. Po zakończeniu cyklu produkcyjnego obornik
zostanie usunięty i załadowany bezpośrednio na pojazdy wywożące go poza teren fermy.
Ładowanie obornika do transportu będzie odbywać się w sposób nie powodujący zanieczyszczenia gruntu (ładowanie bezpośrednio przy bramie kurnika, gdzie teren będzie utwardzony,
szybkie sprzątnięcie terenu w przypadku nieumyślnego rozrzutu przy załadunku). Należy
również zaznaczyć, że posadzka kurników będzie całkowicie szczelna, co zapobiegnie ewentualnemu zanieczyszczaniu gruntu w czasie chowu.
Obornik nie będzie magazynowany na terenie fermy, lecz będzie zbywany zewnętrznym podmiotom (np. w celu rolniczego wykorzystania jako nawóz naturalny). W takim wypadku obowiązki związane z właściwym przechowywaniem obornika stanowiącego nawóz
naturalny, wynikające z Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia
wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu (Dz.U. z dnia 12 lipca 2018 r. poz. 1339), spadają na podmioty przyjmujące nawóz naturalny.
Tym samym należy uznać, że postępowanie z obornikiem w gospodarstwie nie stwarza sytuacji negatywnego oddziaływania na środowisko gruntowo-wodne.
W okresie cyklu produkcyjnego nie powstają ścieki czy jakiekolwiek inne odcieki. Ponadto po zakończeniu chowu czyszczenie kurników będzie się odbywało metodą na sucho,
bez użycia wody, a tym samym bez powstawania odcieków, w stosunku do których konieczne byłoby ich magazynowanie oraz właściwe zagospodarowanie.
Zanieczyszczenie powierzchni ziemi (i wód gruntowych) w związku z wykorzystaniem odchodów
zwierząt

Jak już wskazano wcześniej powstający w związku z funkcjonowaniem instalacji obornik kurzy będzie zbywany zewnętrznym odbiorcom i nie będzie rolniczo wykorzystywany na
gruntach rolnych właściciela/inwestora gospodarstwa.
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Do właściwego, tj. bezpiecznego dla środowiska, zagospodarowania obornika będą
tym samym zobligowani ich odbiorcy, np. zgodnie z Programem działań mających na celu
zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu (Dz.U. z dnia 12 lipca 2018 r. poz. 1339) w sytuacji, gdy
obornik będzie stosowany jako nawóz naturalny.
Zanieczyszczenie powierzchni ziemi (i wód gruntowych) w związku z gospodarką ściekami

W odniesieniu do ścieków zagrożenie dla powierzchni ziemi nie wystąpi z uwagi na
następujące uwarunkowania i przewidywane na fermie rozwiązania:


Na fermie ścieki bytowe są i będą gromadzone w szczelnym zbiorniku wybieralnym, skąd będą wywożone wozem asenizacyjnym do oczyszczalni ścieków;



Czyszczenie kurników będzie się odbywało metodą na sucho, bez użycia wody,
a tym samym bez powstawania odcieków;



Wody opadowe będą wsiąkały w grunt w sposób niezorganizowany, gdyż teren
nie zostanie wyposażony w kanalizację deszczową wewnętrzną. Nie powoduje to
obciążenia środowiska zanieczyszczeniami, zwłaszcza, że na fermie nie będzie
prowadzony intensywny ruch komunikacyjny;



Wszelkie substancje wykorzystywane na fermie, które mogłyby stwarzać zagrożenie dla powierzchni ziemi, będą przechowywane w szczelnych pojemnikach,
w obrębie zabudowy, bez bezpośredniego kontaktu z powierzchnią ziemi.

Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, że z terenu fermy nie będą odprowadzane do gruntu ścieki lub substancje, które mogłyby powodować lokalne zanieczyszczenie
środowiska glebowego i wód gruntowych.
Oddziaływanie na wody gruntowe – pobór, zasilanie i warunki krążenia

Okres funkcjonowania zakładu nie stwarza zagrożenia dla swobodnych przepływów
wód gruntowych, gdyż nie wiąże się z realizacją podziemnych konstrukcji, które mogłyby
stanowić barierę dla przepływu takich wód.
Okres funkcjonowania nie wiąże się również ze zmianą zasilania wód gruntowych
w granicach fermy. Wody opadowe będą bowiem swobodnie wsiąkać w grunt i nie będą
zbierane i odprowadzane systemami zbiorczymi.
Ferma jest zaopatrywana w wodę z własnej studni oraz z wodociągu. Z uwagi na pobór wód z ujęcia gospodarstwa, który nie będzie przekraczać wartości dozwolonych pozwoleniem wodno prawnym, a także wspomniane częściowe zapewnienie wody z sieci gminnej,
nie przewiduje się negatywnego wpływu na wody gruntowe.
Można tym samym uznać, że warunki zasilania i krążenia wód gruntowych nie ulegną
większej, a zwłaszcza znaczącej, zmianie.
Podsumowanie:

Generalnie z terenu fermy nie będą odprowadzane (czy też deponowane) do gruntu
odchody zwierzęce i ścieki lub odcieki, które mogłyby powodować lokalne zanieczyszczenie
środowiska glebowego i wód gruntowych. Ostatecznie zatem należy uznać, że nie wystąpi
z tego tytułu negatywne oddziaływanie na środowisko gruntowo-wodne.
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7.6.6 Ocena oddziaływania na etapie likwidacji przedsięwzięcia
Ewentualna likwidacja przedsięwzięcia wiąże się z zaprzestaniem chowu oraz rozbiórką zabudowy. Dotyczy to wyłącznie terenu w obrębie fermy, czyli terenu całkowicie już przekształconego siedliskowo w okresie jej realizacji. Zaprzestanie działalności oraz pozostawienie obiektów nie generuje negatywnego wpływu na powierzchnię ziemi. Z kolei ewentualna
rozbiórka zabudowy wymaga usunięcia gruzu i wszelkich innych materiałów odpadowych
mogących zanieczyszczać powierzchnię ziemi, a także podjęcia ewentualnych prac rekultywacyjnych – oddziaływanie pozytywne.
7.6.7 Działania łagodzące
Etap realizacji przedsięwzięcia:
 Podczas realizacji przedsięwzięcia należy ciągle kontrolować oraz natychmiast usuwać
wszelkie usterki sprzętu technicznego powodujące powstawanie niekontrolowanych
wycieków substancji ropopochodnych, zapobiegając tym samym ewentualnemu lokalnemu zanieczyszczeniu terenu. Skuteczność ochrony przed zanieczyszczeniem ropopochodnymi uzależniona będzie od stanu technicznego maszyn i pojazdów oraz
zaangażowania pracowników. Dlatego też pracownicy (obsługujący maszyny i pojazdy) muszą prowadzić stały nadzór nad bieżącym wykonaniem prac budowlanych
i stanem urządzeń.


W przypadku, gdyby grunt został zanieczyszczony substancjami ropopochodnymi
z pracujących maszyn lub innymi substancjami, będzie on natychmiast usunięty i zakwalifikowany jako odpad.

 Na wypadek powstania wycieków i zanieczyszczenia gruntu substancjami ropopochodnymi teren prowadzenia prac należy wyposażyć w środki (sorbenty) umożliwiające zebranie ewentualnych wycieków.


Rodzime masy ziemne wydobyte i przemieszczane podczas realizacji przedsięwzięcia
należy w miarę możliwości wykorzystać na miejscu w celu niwelacji terenu i kształtowania wewnętrznych terenów zielonych. Dotyczy w szczególności humusowej warstwy gleby, którą należy zdjąć przed rozpoczęciem zasadniczych prac ziemnych, a następnie rozplantować na projektowanych terenach zielonych. Tego typu działanie należy uwzględnić w projekcie budowlanym oraz zastosować podczas bieżących prac, co
pozwoli na skuteczną minimalizację negatywnego wpływu na glebę – ograniczenie
konieczności wykorzystania gruntów nie należących do miejscowych.

 Substancje wykorzystywane w procesie budowlanym, które mogłyby zanieczyścić
środowisko gruntowo-wodne, będą: magazynowane w oryginalnych opakowaniach
i pojemnikach (opakowaniach producenta) zamkniętych hermetycznie, w miejscu
wydzielonym, na terenie suchym, zniwelowanym i utwardzonym, jeżeli będą tego
wymagać na europaletach, bez bezpośredniego kontaktu z powierzchnią ziemi. Teren
magazynowania będzie uformowany w taki sposób, aby nie był możliwy dopływ wód
opadowych z terenu przyległego. W przypadku substancji wymagających ochrony
przed czynnikami atmosferycznymi (promieniowanie słoneczne, opady atmosferyczne, wiatr), będą one dodatkowo magazynowane w miejscu zabezpieczonym i osłoniętym przed warunkami klimatycznymi.
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Etap funkcjonowania przedsięwzięcia:
 Należy utrzymać ciągłą czystość na terenie fermy, w tym zwłaszcza w odniesieniu do
obornika, który w razie ewentualnego rozsypania podczas jego załadunku i transportu, należy niezwłocznie sprzątać.
 Czyszczenie kurników będzie się odbywało metodą na sucho, bez użycia wody, a tym
samym bez powstawania odcieków.
 Powstające na fermie ścieki bytowe będą magazynowane w szczelnym zbiorniku wybieralnym, bez możliwości zanieczyszczenia terenu.
 Na powierzchni ziemi i terenach otwartych w obrębie fermy nie będą gromadzone
żadne substancje niebezpieczne, które poprzez wody opadowe mogłyby być wymyte
i mogłyby przenikać do gruntu.
 Obornik powstający podczas chowu drobiu nie będzie magazynowany na terenie
fermy, lecz będzie w całości zbywany zewnętrznym odbiorcom, każdorazowo po zakończeniu procesu chowu. W związku z tym odchody zwierząt nie będą stosowane na
gruntach rolnych należących do właściciela gospodarstwa jako nawóz naturalny.
W sytuacji rolniczego wykorzystywania odchodów zwierząt przez odbiorców, spada
na nich odpowiedzialność za prawidłowe (bezpieczne dla środowiska) gospodarowanie nawozem naturalnym - zgodnie z Programem działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu.
7.6.8 Podsumowanie i ocena oddziaływania po zastosowaniu działań łagodzących
 Okres realizacji przedsięwzięcia będzie się wiązał z bezpośrednimi negatywnymi skutkami na glebę, rzeźbę oraz powierzchniowe utwory geologiczne, powodując przekształcenie powierzchni ziemi na obszarze wynoszącym około 4,0 ha.
 W stosunku do żadnej z objętych oceną cech środowiska, związanych z wymienionymi
komponentami powierzchni ziemi nie stwierdzono, aby wystąpiła możliwość pojawienia się istotnych negatywnych oddziaływań na etapie realizacji przedsięwzięcia.
 Ogólny wpływ przedsięwzięcia na gleby, rzeźbę, powierzchniowe utwory geologiczne
oraz wody gruntowe, będzie na etapie budowlanym mały, zwłaszcza że: brak jest
w rejonie inwestycji gleb pochodzenia organicznego, przekształceniu ulegnie mały
areał gleb wysokiej wartości użytkowej (klasy II), które dominują obszarowo w rejonie
Racławic Śląskich, nie występują szczególne ograniczenia geomorfologiczne w obszarze przedsięwzięcia, w tym intensywne ruchy masowe oraz wartościowe lokalnie
i ponadlokalnie formy rzeźby terenu, woda gruntowa nie będzie naruszana w trakcie
prac ziemnych, brak jest również zagrożenia dla zasobów surowców mineralnych.
 W okresie funkcjonowania fermy z jej terenu nie będą odprowadzane do gruntu odchody zwierzęce lub ścieki, a także inne substancje chemiczne w sposób, który mógłby powodować lokalne zanieczyszczenie powierzchni ziemi, w tym wód gruntowych.
Tym samym okres porealizacyjny nie będzie skutkować negatywnym wpływem na
środowisko gruntowo-wodne w obrębie fermy oraz poza jej granicami.
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7.7

Ocena przewidywanego oddziaływania na krajobraz

7.7.1 Identyfikacja oddziaływań
Zagrożenia krajobrazu jakie należy rozpatrzyć są dwojakiego rodzaju. Dotyczą:


potencjalnych zmian w jego strukturze oraz



zmian w postrzeganiu krajobrazu, tj. zmian wizualnych (wizualno-estetycznych).

Zmiana struktury krajobrazu, polegająca na bezpośrednim wpływie na kompozycję
jego poszczególnych elementów i obiektów go tworzących (głównie w odniesieniu do obiektów przyrodniczych), dotyczy okresu realizacji przedsięwzięcia. Z kolei w przypadku oddziaływań wizualnych należy mówić o okresie funkcjonowania inwestycji.
Zmiana struktury krajobrazu może wynikać przede wszystkim z przewidywanych prac
budowlanych (wstępne prace oczyszczające teren, prace ziemne, układanie nowych nawierzchni, wznoszenie nowych obiektów budowlanych itp.), mających wpływ bezpośredni na
przekształcanie powierzchni ziemi, a tym samym na poszczególne fragmenty terenu i sposób
jego pokrycia.
Natomiast wpływ wizualny na krajobraz dotyczy funkcjonowania w przestrzeni elementów i obiektów antropogenicznych (lub przyrodniczych wprowadzonych przez człowieka), które mogą w sposób negatywny, bądź pozytywny, oddziaływać na środowisko. W tym
przypadku oddziaływanie będzie dotyczyło istnienia w krajobrazie obiektów kubaturowych
wchodzących w skład fermy – budynki inwentarskie, silosy paszowe. W stosunku do sytuacji
istniejącej oddziaływanie wizualne należy traktować jako negatywne.
7.7.2 Zasięg przestrzenny i czasowy oddziaływań
Oddziaływanie na strukturę krajobrazu oraz na jego aspekty wizualne wynika wprawdzie z krótkotrwałych działań budowlanych, jednakże wnosi skutki o charakterze długookresowym, związanym z czasem funkcjonowania inwestycji, a nawet z okresem po inwestycyjnym (występowanie obiektów i ogólnie terenów antropogenicznie przeobrażonych krajobrazowo). Istnieje jednakże możliwość podjęcia prac rozbiórkowych obiektów fermy po okresie
jej funkcjonowania. Prace takie mogłyby doprowadzić do przywrócenia obecnych warunków
krajobrazowych, a nawet do ogólnego polepszenia sytuacji krajobrazowej w odniesieniu do
sytuacji obecnej. Można zatem stwierdzić, iż w rozpatrywanym przypadku oddziaływanie jest
odwracalne.
Podczas gdy wpływ na strukturę krajobrazu będzie pod względem zasięgu przestrzennego ściśle miejscowy, ograniczony do terenu objętego pracami budowlanymi, w przypadku oddziaływania wizualnego zasięg przestrzenny może być już większy, wykraczający
poza granice lokalizacji przedsięwzięcia - zasięg miejscowy lub lokalny. Zasięg ten uzależniony jest w dużym stopniu od występowania w otoczeniu obiektów przesłaniających.
7.7.3 Ocena oddziaływania w okresie realizacji przedsięwzięcia
Istotę/znaczenie zmian przewidywanych w krajobrazie należy uzależnić przede
wszystkim od wartości i walorów krajobrazu, na które wpływ mają takie czynniki jak:


status ochronny obszaru (występowanie obszarów objętych ochroną krajobrazową),
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wartość przyrodnicza tworzących go elementów i ich zróżnicowanie,



stopień naturalności, czy też antropogenicznego odkształcenia krajobrazu, a także



stopień ingerencji inwestycji we współtworzące krajobraz elementy i obiekty.

W przypadku planowanej inwestycji uwarunkowania i skala potencjalnych zagrożeń
są następujące:


W odniesieniu do wartości ochronnej lokalnego krajobrazu należy stwierdzić, iż teren
inwestycji:
 nie znajduje się w granicach jakiegokolwiek przyrodniczego obszaru objętego
ochroną, w tym chronionego między innymi z uwagi na walory krajobrazowe;
 nie znajduje się w obrębie obszarów proponowanych do ochrony krajobrazowej
– najbliższym jest proponowany Obszar Chronionego Krajobrazu Dolina Osobłogi;
 nie znajduje się w obrębie cennych w skali województwa krajobrazów naturalnych.



Bezpośredni teren inwestycji wobec faktu, iż jest to istniejąca od wielu lat ferma, jest
pozbawiony struktur, czy też obiektów, lokalnie (lub miejscowo) wartościowych przyrodniczo, bądź kwalifikujących się do zachowania z uwagi na szczególną wartość krajobrazową;



Brak jest kolizji inwestycji z takimi strukturami, siedliskami i obiektami jak: kompleksy
leśne, zadrzewienia, łąki i murawy, tereny wodno-błotne z roślinnością torfowiskową
lub szuwarową, cieki i zbiorniki wodne oraz inne wartościowe lokalnie i ponadlokalnie
siedliska roślinne;



W obrębie monokultur rolnych Płaskowyżu Głubczyckiego szczególnego znaczenia
nabiera wszelka zieleń wysoka występująca jako przydrożna i śródpolna, która w takim krajobrazie spełnia szereg funkcji, w tym np. przeciwerozyjną. Planowane przedsięwzięcie nie wymaga likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydrożnych, czy nadwodnych;



Generalnie planowane przedsięwzięcie obejmie mało zróżnicowany fragment krajobrazu w sensie jego struktury, odznaczający się wysokim stopniem przekształcenia,
wynikającym z wieloletniego funkcjonowania jako ferma. Teren ten jest w dużym
stopniu zabudowany i utwardzony, a w mniejszej części odznacza się pokryciem spontaniczną zielenią niską (ruderalna), a w części centralnej fermy również uprawami polnymi. Tym samym struktura miejscowego krajobrazu, jaka będzie podlegać bezpośredniemu oddziaływaniu ze strony przedsięwzięcia, nie jest szczególna i obejmuje
pospolite formy pokrycia terenu (zabudowa, grunty orne, siedliska ruderalne). Przekształcenie tego rodzaju obszaru nie będzie mieć znaczenia dla zachowania struktury
i zróżnicowania lokalnego krajobrazu.

Mając na uwadze powyższe należy uznać, że struktura krajobrazu, zwłaszcza pokrycie
szatą roślinną, nie zostanie obniżona w sposób istotny, gdyż realizacja przedsięwzięcia nie
wpłynie bezpośrednio na wartościowe elementy krajobrazu. Wpływ potencjalny na strukturę
krajobrazu prognozuje się na mały i całkowicie nieistotny.
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7.7.4 Ocena oddziaływania w okresie funkcjonowania przedsięwzięcia
Okres funkcjonowania przedsięwzięcia dotyczy możliwego oddziaływania wizualnego
na lokalny krajobraz, wynikającego z istnienia w krajobrazie struktur antropogenicznych,
a w szczególności stałych obiektów kubaturowych. W przypadku planowanego przedsięwzięcia będą to budynki do hodowli drobiu oraz zlokalizowane przy nich silosy paszowe. Obiekty
te mogą być widoczne z odległości wykraczających poza granicę przedsięwzięcia. Jak już
wspomniano wcześniej, będzie to wpływ długookresowy - funkcjonowanie w przestrzeni
(w lokalnym krajobrazie) nowych obiektów antropogenicznych.
W rozpatrywanym wpływie wizualnym wprawdzie negatywnie postrzegany może być
już proces realizacji przedsięwzięcia, w którym odbywa się: ruch maszyn ciężkich, magazynowanie materiałów, wznoszenie obiektów budowlanych itp. Generalnie jednak wizualny
aspekt krajobrazu dotyczy okresu funkcjonowania, kiedy to obiekty są już wzniesione i funkcjonują w przestrzeni (w lokalnym krajobrazie). Projektowane obiekty wchodzące w skład
fermy będą sztucznym elementem krajobrazowym. W kontekście wizualnym krajobrazu wystąpi zatem obniżenie jego wartości – wpływ negatywny.
Lokalne uwarunkowania krajobrazowe terenu inwestycji są z widokowego punktu widzenia następujące:


Wobec bliskiego sąsiedztwa ferma jest widoczna od strony zabudowy miejscowości
Racławice Śląskie (ekspozycja południowa), co wymaga przeprowadzenia szczegółowej oceny potencjalnego oddziaływania. Odbiorcami oddziaływania będą mieszkańcy
wsi;



Oprócz Racławic Śląskich inne najbliższe miejscowości to: Klisino na południowymwschodzie, Dzierżysław na północnym-wschodzie, Laskowice i Nowy Browiniec na
północnym-zachodzie, Wierzch na północy, Pomorzowice na południowymzachodzie;



Z Klisina przez Racławice Śląskie do Laskowic przebiega droga wojewódzka nr 417,
czyli potencjalny ciąg widokowy. Poruszający się po drodze są odbiorcami oddziaływania wizualnego.



Od strony Racławic Śląskich rozciąga się na ekspozycji południowej widok na dolinę
rzeki Osobłogi. W lokalnym krajobrazie jest to podstawowy, cenny składnik krajobrazu. Ponieważ ferma nie znajduje się między wsią a doliną nie zakłóca, i nie będzie
również po rozbudowie, ograniczać widoku na dolinę. Dotyczy to również całego odcinka drogi łączącej Racławice Śląskie i Dzierżysławice.

Mając na uwadze powyższe, przeprowadzono analizę widoków i potencjalnego
wpływu wizualnego przedsięwzięcia ze strony najbliższych miejscowości i dróg głównych,
traktując mieszkańców tych miejscowości jako podstawowych „biorców” oddziaływania.
Analiza uwzględnia oddziaływanie skumulowane, związane z realizacją przedsięwzięcia w obrębie istniejącego już gospodarstwa rolnego.
Racławice Śląskie – widok od strony południowej i południowo-zachodniej
Z uwagi na bliskie sąsiedztwo fermy w stosunku do zabudowy jest ona widoczna dla
mieszkańców wsi już obecnie. Widok ten dotyczy przede wszystkim mieszkańców skrajnych,
północnych posesji. Dla mieszkańców budynków rozmieszczonych wzdłuż ul. Zwycięstwa
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(podstawowa ulica wsi), w tym odcinka drogi 417, ferma nie jest widoczna, lub też jest widoczna w dość ograniczonym stopniu. W przypadku planowanego przedsięwzięcia występuje
korzystne uwarunkowanie, gdyż nowe obiekty fermy zostaną zrealizowane w północnej jej
części, poza istniejącą zabudową patrząc od strony wsi. W konsekwencji nowe budynki i sposób zagospodarowania terenu fermy, mogą pozostać całkowicie niewidoczne dla mieszkańców Racławic Śląskich, tj. w stosunku do sytuacji obecnej wpływ wizualny może nie ulec
zmianie lub widoczne zmiany będą niewielkie. Poza tym nowe obiekty wchodzące w skład
fermy nie będą przesłaniać szczególnych elementów przyrodniczych lub kulturowych (np.
kościół). Dodatkowo ferma jest otoczona przez zieleń wysoką, częściowo izolującą ją wizualnie od otoczenia. W konsekwencji potencjalny wpływ wizualny rozbudowy fermy ocenia się
na mały i nieistotny.
Dzierżysław – widok od strony północno-wschodniej
Analiza widoku od strony wsi wskazuje, że znaczna odległość oraz ukształtowanie terenu powodują, że ferma nie jest i nie będzie również po jej rozbudowie, widoczna – brak
oddziaływania wizualnego na krajobraz.
Klisino - widok od strony południowo-wschodniej oraz widok z drogi wojewódzkiej nr 417 na
odcinku w kierunku Racławic Śląskich
Analiza widoku od strony wsi, a także wzdłuż odcinka drogi wojewódzkiej biegnącego
w kierunku Racławic Śl. wskazuje, że znaczna odległość oraz ukształtowanie terenu i liczna
zieleń wysoka powodują, że ferma nie jest widoczna. Nie wyklucza się, że po rozbudowie
o nowe obiekty, ferma będzie widoczna w bardzo ograniczonym stopniu jako bardzo daleki,
niewyodrębniony widokowo, składnik krajobrazu – brak oddziaływania wizualnego na krajobraz lub wpływ minimalny i nieistotny.
Laskowice, Nowy Browiniec i Wierzch na ekspozycji północnej, oraz widok z drogi wojewódzkiej nr 417 i drogi krajowej nr 40
Analiza widoku od strony wymienionych miejscowości, a także wzdłuż odcinków dróg
głównych je łączących, w tym odcinka drogi wojewódzkiej biegnącego w kierunku Racławic
Śl. wskazuje, że znaczna odległość oraz ukształtowanie terenu powodują, że ferma nie jest
widoczna. Nie wyklucza się jednak, że po rozbudowie o nowe obiekty, ferma będzie widoczna w bardzo ograniczonym stopniu jako bardzo daleki, niewyodrębniony widokowo, składnik
krajobrazu – brak oddziaływania wizualnego na krajobraz lub wpływ minimalny i nieistotny.
Pomorzowice – widok od strony południowo-zachodniej
Analiza widoku od strony wsi wskazuje, że znaczna odległość oraz ukształtowanie terenu powodują, że ferma nie jest i nie będzie również po jej rozbudowie, widoczna – brak
oddziaływania wizualnego na krajobraz.
Podsumowanie:
Mając na uwadze analizy widokowe przeprowadzone z wymienionych miejsc, ostatecznie zagrożenie wizualne krajobrazu prognozuje się jako małe.
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7.7.5 Działania łagodzące
Nie wykazano, aby wystąpiło oddziaływanie negatywne na krajobraz na tyle duże, aby
konieczne było wdrażanie rozwiązań łagodzących.
7.7.6 Podsumowanie i ocena oddziaływania po zastosowaniu działań łagodzących


Wartość przyrodnicza, zwłaszcza struktura i zróżnicowanie elementów lokalnego krajobrazu, zostanie zachowana. Bezpośrednimi zmianami w okresie realizacji inwestycji
zostanie objęty teren mało istotny krajobrazowo, w związku z czym ocenia się, że negatywne oddziaływanie na strukturę krajobrazu będzie małe i nieistotne.



Wystąpią negatywne zmiany istniejących walorów krajobrazowych pod względem wizualno-estetycznym. Jednakże funkcjonowanie fermy po jej rozbudowie, nie wniesie
do krajobrazu zakłóceń wizualnych na tyle dużych, aby można było mówić o wpływie
negatywnie istotnym. Potencjalny wpływ wizualny będzie dotyczył głównie mieszkańców miejscowości Racławice Śląskie.
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7.8

Ocena przewidywanego oddziaływania na roślinność i grzyby

7.8.1 Identyfikacja oddziaływań w okresie realizacji przedsięwzięcia
Działania inwestycyjne, które mogą mieć wpływ na szatę roślinną w okresie budowlanym, dotyczą wstępnego okresu realizacji przedsięwzięcia, kiedy to konieczne będzie przeprowadzenie prac mających ogólny bezpośredni wpływ na siedliska. Dotyczy to bezpośrednich oddziaływań na powierzchnię ziemi: prace oczyszczające teren z zieleni, niwelacyjne
i inne prace ziemne trwale zmieniające warunki siedliskowe, okresowe magazynowanie materiałów, mas ziemnych i odpadów budowlanych, przemieszczanie się maszyn budowlanych,
ewentualne krótkotrwałe niekontrolowane wycieki substancji ropopochodnych z maszyn
i urządzeń. Wymienione prace i działania mogą powodować:
 bezpośrednie zmiany bądź utratę siedlisk roślinnych i zieleni. Dlatego też tego rodzaju
oddziaływanie należy traktować jako negatywne.
Bezpośrednie skutki na szatę roślinną, mogące wystąpić w okresie realizacji planowanego przedsięwzięcia, związane generalnie ze zmianami siedliskowymi, będą pod względem
przestrzennym (obszarowym) ograniczone wyłącznie do terenu objętego inwestycją. Tym
samym pod tym względem zasięg oddziaływania będzie miejscowy.
Czas oddziaływania, a więc czas prowadzenia prac budowlanych, należy uznać za
krótkookresowy (początkowy okres budowlany), jednakże skutki bezpośredniego wpływu na
siedliska roślinne należy traktować jako długookresowe lub wręcz trwałe. W przypadku bowiem zabudowy i utwardzenia terenu nie występuje sytuacja możliwego spontanicznego
powrotu roślinności (za wyjątkiem szeroko rozumianych gatunków ruderalnych) i naturalnego odtworzenia się ekosystemu. Przywrócenie naturalnych warunków siedliskowych może
nastąpić wyłącznie w wyniku ewentualnych prac rozbiórkowych i rekultywacyjnych po okresie funkcjonowania przedsięwzięcia. Należy mieć jednak na uwadze, że w stanie obecnym
teren inwestycji posiada małą wartość przyrodniczą – ferma.
7.8.2 Identyfikacja oddziaływań w okresie funkcjonowania przedsięwzięcia
Inwestycja nie przyczyni się podczas jej funkcjonowania do bezpośrednich oraz pośrednich zagrożeń dla organizmów roślinnych lub też wpływ na lokalną roślinność będzie
pomijalny i nieuchwytny. Potencjalny negatywny wpływ należy wiązać jedynie w przypadku
powstania sytuacji:
 nieprawidłowego przechowywania i wykorzystania powstających odchodów zwierzęcych,
 nieprawidłowego prowadzenia gospodarki ściekowej na terenie fermy.
W każdym powyższym przypadku nieprawidłowo prowadzona gospodarka może
przyczyniać się do niekorzystnego, pośredniego wpływu w odniesieniu do szaty roślinnej otaczającej fermę. W przypadku rozpatrywanego oddziaływania należy raczej mówić o wpływie
długookresowym związanym z okresem prowadzonej działalności, a także z możliwym oddziaływaniem pozamiejscowym – lokalnym. Nieprawidłowa gospodarka np. obornikiem oraz
gospodarka ściekowa może bowiem prowadzić do zmian jakości wód w wyniku spływających
zanieczyszczeń z terenu fermy, a tym samym może powodować pośrednie zmiany w szacie
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roślinnej (zwykle jest to jej ujednolicenie, zubożenie zróżnicowania gatunkowego, rozprzestrzenianie się nitrofilnych gatunków pospolitych).
7.8.3 Ocena oddziaływania na etapie realizacji przedsięwzięcia
Szczególne znaczenie w ocenie potencjalnego oddziaływania na środowisko roślinne
ma lokalizacja inwestycji i zasięg jej oddziaływania w odniesieniu do wartości przyrodniczej
obszaru, a zwłaszcza występowania elementów chronionych i rzadkich, wysokiej różnorodności roślin i siedlisk przyrodniczych, czy też innych osobliwości florystycznych. Uwarunkowania przyrodnicze, głównie florystyczne, są w rejonie planowanego przedsięwzięcia następujące [zgodnie z rozdziałem 5.1.6]:


Nie stwierdzono w obrębie inwestycji występowania siedlisk przyrodniczych podlegających ochronie, a także kwalifikujących się do takiej ochrony. Dotyczy to również
bezpośredniego sąsiedztwa terenu, na którym ferma się znajduje –brak oddziaływania na chronione siedliska przyrodnicze.



Bezpośrednie prace terenowe oraz materiały i dostępne dane przyrodnicze nie potwierdzają występowania w obrębie i najbliższym otoczeniu fermy rzadkich gatunków
roślin, a także gatunków roślin objętych ochroną. Brak jest ponadto występowania
objętych ochroną gatunków grzybów. Zatem brak jest zagrożenia dla chronionych
i rzadkich gatunków.

 Dolina Osobłogi jest korytarzem ekologicznym, w obrębie którego notuje się wiele
stanowisk chronionych gatunków roślin. Jednakże najbliższe zidentyfikowane zostały
w rejonie Dzierżysławic, czyli w odległości około 3,5 km od terenu planowanego
przedsięwzięcia. Na odcinku doliny w rejonie Racławic Śląskich stanowisk chronionych gatunków nie zanotowano. Mając również na uwadze prowadzenie prac budowlanych poza zasięgiem doliny i w odległości co najmniej 300 m od niej, należy wykluczyć jakiekolwiek zagrożenie dla tej struktury przyrodniczej, a zwłaszcza dla występujących w jej obrębie chronionych zasobów florystycznych. Reasumując, planowane
przedsięwzięcie nie ingeruje i nie zakłóci funkcjonowania jakichkolwiek struktur ekologicznych odpowiedzialnych za funkcjonowanie lokalnych i ponadlokalnych układów
przyrodniczych.


Ferma nie znajdzie się na obszarze szczególnym przyrodniczo, zwłaszcza objętym
ochroną w celu zachowania gatunków, siedlisk, ekosystemów, w tym ich różnorodności. Obszarem takim jest natomiast dolina Osobłogi, stanowiąca projektowany Obszar
Chronionego Krajobrazu „Dolina Osobłogi”. Zgodnie z powyższym punktem planowane przedsięwzięcie nie będzie wpływać negatywnie na dolinę.

 W zasięgu oddziaływania inwestycji nie występują obszary torfowiskowe i wodnobłotne, siedliska łąkowe, wodne, murawy i inne szczególne siedliska roślinne, w tym
cenne florystycznie.
 Nie zanotowano w zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia jakiegokolwiek obiektu przyrody ożywionej i nieożywionej (np. starodrzew, głazy narzutowe),
który mógłby kwalifikować się do objęcia ochroną prawną.
 Bezpośredni teren objęty planowanym przedsięwzięciem nie posiada znaczącej wartości przyrodniczej. Jest to funkcjonująca ferma, na której pomiędzy istniejącą zabudową i terenami komunikacji wewnętrznej występują wyłącznie pospolite zbiorowiECOPLAN Radosław Kowalczyk ; 52-200 Wysoka, ul. Nektarowa 13 ; Tel. 606 757 918
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ska segetalne oraz ruderalne. Utrata tego typu roślinności niskiej w wyniku planowanej realizacji przedsięwzięcia nie spowoduje znamiennych strat w środowisku oraz nie
przyczyni się do destabilizacji lokalnych warunków przyrodniczych oraz obniżenia
różnorodności florystycznej gminy Głogówek.
 Drzewa na terenie fermy objętej rozbudową rosną wzdłuż ogrodzenia (z każdej strony) i są to przede wszystkim nasadzone we wcześniejszych latach jesiony wyniosłe.
Realizacja przedsięwzięcia nie wiąże się z usuwaniem tej zieleni.
 W miejscu przewidywanej budowy nowych kurników występują luźno rozmieszczone
krzewy w północnej części fermy. Jest to zieleń spontaniczna, reprezentowana przede
wszystkim przez bez czarny. Nie jest to roślinność, której utrata miałaby zauważalny
wpływ na lokalne zasoby, funkcjonowanie i zróżnicowanie szaty roślinnej.
Ostatecznie należy uznać, że przeobrażenia siedlisk roślinnych w rejonie przedsięwzięcia nie będą miały istotnych negatywnych implikacji dla lokalnych powiązań przyrodniczych, ale i większego znaczenia wpływającego na zubożenie szaty roślinnej obszaru, w tym
jej różnorodność. Negatywny wpływ na roślinność będzie ostatecznie mały i nieistotny.
7.8.4 Ocena oddziaływania na etapie funkcjonowania przedsięwzięcia
Oddziaływania pośrednie na dalej położone ekosystemy, w tym siedliska roślinne,
w warunkach normalnej eksploatacji fermy nie wystąpią w przypadku przestrzegania wymagań związanych z właściwym przechowywaniem i wykorzystaniem powstających odchodów
(obornik), a także właściwym prowadzeniem gospodarki ściekowej.
Jak przedstawiono już w rozdziałach 7.2 (oddziaływanie na wody powierzchniowe
i podziemne), a także 7.6 (oddziaływanie na powierzchnię ziemi), z terenu fermy nie będą
emitowane do otoczenia ścieki, odcieki i inne substancje, mogące stwarzać zagrożenie jakościowe wód i siedlisk.
Odchody pochodzące od zwierząt, w przypadku ich nieprawidłowego rolniczego stosowania, mogą powodować niekorzystne, czasami wręcz poważne zmiany w środowisku, tj.
na polach uprawnych lub na siedliskach dolinnych i siedliskach przyległych do pól. Za najważniejsze mechanizmy działania nawozów naturalnych na środowisko należy uznać: przeazotowanie gleb, degradację wód powierzchniowych, spadek jakości pastwisk, zmiany składu
flory i fauny.
W przypadku niniejszego przedsięwzięcia przewiduje się zbywanie obornika podmiotom zewnętrznym, które mogą między innymi stosować obornik do nawożenia gruntów rolnych jako nawóz naturalny. W takim wypadku właściwe, tj. bezpieczne dla środowiska, magazynowanie oraz rolnicze wykorzystywanie nawozów naturalnych dotyczy odbiorców takich
nawozów - zgodnie z wymogami Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu
zanieczyszczeniu (Dz. U. z 12 lipca 2018 r., poz. 1339).
Ostatecznie zatem należy uznać, że w przypadku zakładanej gospodarki odchodami
zwierząt oraz gospodarki ściekowej na terenie fermy, nie wystąpi z tego tytułu negatywne
oddziaływanie na roślinność, co dotyczy w szczególności siedlisk okolicznych, otaczających
fermę.
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7.8.5 Ocena oddziaływania na etapie likwidacji przedsięwzięcia
Likwidacja przedsięwzięcia, tak samo jak w przypadku etapu budowlanego, miałaby
niewielkie skutki bezpośrednie na szatę roślinną. W przypadku rozbiórki obiektów, pracy
w tym czasie pojazdów ciężkich i realizacji prac ziemnych, zagrożona byłaby jedynie roślinność ruderalna, zarówno pielęgnowana (trawnikowa) jak i spontaniczna, wykształcona
w obrębie terenu inwestycji. Byłyby to niewielkie straty zieleni w skali miejscowej, nie mające żadnego znaczenia dla różnorodności biologicznej i przestrzennych powiązań przyrodniczych.
7.8.6 Działania łagodzące
W przypadku prowadzenia prac budowlanych w rejonie zieleni wysokiej należy:
 drzewa znajdujące się w rejonie prowadzonych prac budowlanych zabezpieczyć przed
uszkodzeniem, w szczególności: pnie drzew należy odeskować, lub zabezpieczyć
w inny sposób, na wysokość co najmniej 2,5 m od poziomu gruntu;
 w miarę możliwości unikać zmian poziomu gruntu w bezpośrednim sąsiedztwie
drzew, odpowiednio profilując teren, tak, aby przy samym drzewie poziom gruntu
pozostał bez zmian;
 unikać parkowania sprzętu budowlanego oraz magazynowania materiałów budowlanych i odpadów pod koronami drzew.
Należy również zaznaczyć, że działania łagodzące w odniesieniu do flory dotyczą tych
samych aspektów, jakie przedstawiono w rozdziale dotyczącym ochrony środowiska wodnego [patrz: rozdz. 7.2] i powierzchni ziemi [patrz: rozdział 7.6], gdyż minimalizacja zagrożeń
dla tych komponentów środowiska przyrodniczego wpływa pośrednio na zmniejszanie potencjalnych skutków na środowisko ożywione.
7.8.7 Podsumowanie i ocena oddziaływania po zastosowaniu działań łagodzących
 Procesy budowlane nie przyczynią się do destabilizacji istniejących układów ekologicznych, nie przyczynią się do przekształcenia cennych przyrodniczo siedlisk, w tym
siedlisk chronionych, nie będą negatywnie wpływać na stanowiska chronionych
i rzadkich gatunków roślin, nie wpłyną w żadnym stopniu na lokalnie wartościowe
ekosystemy i struktury przyrodnicze (dolina Osobłogi).
 Sytuacja siedliskowa, a także zasięg obszarowy skutków bezpośrednich, pozwalają
prognozować, że potencjalne negatywne skutki dla roślinności na etapie realizacji
przedsięwzięcia będą małe i nieistotne. Tym samym nie stwierdza się prawdopodobieństwa wystąpienia istotnych negatywnych oddziaływań w odniesieniu do szaty roślinnej.


Etap funkcjonowania, w wyniku uregulowania i pełnego kontrolowania gospodarki
odchodami zwierząt utrzymywanych na fermie oraz gospodarki ściekowej, nie wiąże
się z występowaniem negatywnych oddziaływań na siedliska roślinne występujące
w otoczeniu fermy.
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7.9

Ocena przewidywanego oddziaływania planowanej inwestycji na faunę

7.9.1 Identyfikacja oddziaływań
Na etapie realizacji inwestycji ingerencja w środowisko będzie wynikała
z zaplanowanych zamierzeń budowlanych. Największy wpływ na zwierzęta będą miały prace
przygotowawcze, tzn. usuwanie warstwy gleby przed przystąpieniem do docelowych prac
ziemnych (wykopów) i prac budowlanych. Prace te będą prowadziły do zniszczenia siedlisk
zwierząt i będą wiązały się z ryzykiem nieumyślnego zabijania zwierząt. Pozostałe
oddziaływania będą towarzyszyły całemu procesowi budowlanemu (z różnym natężeniem na
różnych etapach prac). Na etapie realizacji przedsięwzięcia pojawią się następujące rodzaje
negatywnego oddziaływania na zwierzęta:
 bezpośrednie przekształcenie siedlisk;
 nieumyślne zabijanie zwierząt;
 emisje substancji potencjalnie szkodliwych do środowiska;
 niepokojenie zwierząt wywołane hałasem powstającym w trakcie prac
budowlanych.
Oddziaływania powstające na etapie funkcjonowania przedsięwzięcia będą związane
głównie z emisjami do środowiska, generowanymi przez planowane obiekty. Prognozuje się,
że pojawią się następujące negatywne oddziaływania na zwierzęta:
 emisje substancji potencjalnie szkodliwych do środowiska;
 niepokojenie zwierząt wywołane hałasem.
Na etapie likwidacji przedsięwzięcia oddziaływania będą zbliżone do oddziaływań
okresu realizacji. Przy założeniu likwidacji samej infrastruktury i zrealizowanych obiektów
budowlanych, bez wyraźnej ingerencji w tereny zielone, powstające oddziaływania będą
dotyczyły wyłącznie gatunków synantropijnych. Prognozuje się, że pojawią się następujące
negatywne oddziaływania na zwierzęta:
 bezpośrednie przekształcenie siedlisk;
 nieumyślne zabijanie zwierząt;
 emisje substancji potencjalnie szkodliwych do środowiska;
 niepokojenie zwierząt wywołane hałasem powstającym w trakcie prac
budowlanych.
7.9.2 Zasięg przestrzenny i czasowy oddziaływań
Bezpośrednie zniszczenie siedlisk oraz zjawisko nieumyślnego zabijania zwierząt,
będzie pod względem przestrzennym (obszarowym) ograniczone wyłącznie do terenu
przeznaczonego pod budowę planowanych obiektów. Oddziaływanie to należy uznać więc za
ściśle miejscowe. Odnośnie zaś pozostałych oddziaływań, możliwe jest wystąpienie wpływu
o zasięgu lokalnym, tj. wykraczającym poza teren inwestycji.
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Zasięg czasowy oddziaływania, w przypadku prowadzenia prac inwestycyjnych, należy
uznać za krótkookresowy. Skutki bezpośredniego wpływu na siedliska natomiast, należy
traktować jako długookresowe lub trwałe, gdyż nie będzie możliwe odtworzenie się siedlisk
zwierząt do stanu sprzed inwestycji.
7.9.3 Prognoza i ocena oddziaływania na etapie realizacji przedsięwzięcia
Prace budowlane powodujące bezpośrednie przekształcenie siedlisk
Podczas prowadzenia prac budowlanych przekształceniu poddane zostaną siedliska
zwierząt, których powierzchnia pokrywa się z terenem przeznaczonym pod budowę
zaplanowanych obiektów. Siedliska zostaną przekształcone przede wszystkim w wyniku
prowadzonych prac ziemnych. Oddziaływanie tego typu potencjalnie może powodować
niekorzystne zmiany w zasobach faunistycznych obszaru, gdyż dochodzi wówczas do niemal
całkowitego zniszczenia pewnego fragmentu środowiska. W przypadku omawianej inwestycji
przekształcenie będzie dotyczyło jednak niewielkiej powierzchni, o niskiej wartości
przyrodniczej (grunt orny). Jak wskazuje przedstawiona w poprzednich rozdziałach
charakterystyka faunistyczna, zniszczone zostaną wyłącznie siedliska gatunków bardzo
pospolitych i szeroko rozpowszechnionych w całym kraju. Przekształcenie niewielkiego ich
fragmentu (obszar zajęty przez planowane obiekty) nie wywoła istotnie negatywnego
oddziaływania na lokalną faunę.
Nieumyślne zabijaniem zwierząt, które znalazły się na placu budowy
W fazie realizacji przedsięwzięcia mogą się zdarzyć przypadki nieumyślnego zabijania
pewnej liczby osobników, należących do drobnych, mniej mobilnych gatunków. Największe
prawdopodobieństwo wystąpienia tego typu oddziaływania zachodzi w stosunku do
bezkręgowców, pospolitych gatunków płazów, gadów, drobnych gryzoni oraz ssaków
owadożernych. Biorąc pod uwagę fakt, iż ewentualne straty będą miały charakter niewielkich
ubytków w liczebności zwierząt pospolitych, należy uznać je za mało istotne, nie wpływające
destabilizująco na okoliczną faunę (tzn. na liczebności populacji). Związane jest to przede
wszystkim z następującymi czynnikami:
 prace budowlane nie obejmą rozległego obszaru,
 zasięg oddziaływania ograniczy się do siedlisk nie stanowiących lokalnych szlaków
intensywnego przemieszczania się fauny,
 prace budowlane będą prowadzone na terenach ubogich faunistycznie (niska
różnorodność gatunkowa i mała liczebność populacji).
Emisje substancji potencjalnie szkodliwych do środowiska
Potencjalne zanieczyszczenie środowiska, powstałe w wyniku emisji do powietrza,
którego źródłem będzie emisja spalin powstających w trakcie normalnej pracy maszyn
i pojazdów budowlanych, należy uznać za niewielkie, nie powodujące jakiegokolwiek
zagrożenia w stosunku do fauny zamieszkującej rejon inwestycji. Przemawia za tym
krótkotrwały okres prowadzonych prac, mała ilość substancji jaka może dostać się w ten
sposób do środowiska oraz niewielki zasięg tego oddziaływania, ograniczony do
bezpośredniego sąsiedztwa prowadzonych prac budowlanych.
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Niepokojenie zwierząt wywołane hałasem powstającym w trakcie prac budowlanych
W trakcie realizacji inwestycji, źródłem niekorzystnego oddziaływania będzie hałas
towarzyszący pracom budowlanym. Niekorzystne oddziaływanie akustyczne pojawi się także
w trakcie eksploatacji pojazdów transportowych używanych do przewozu materiałów
budowlanych na plac budowy.
Wpływ powodowany tego rodzaju niekorzystnym oddziaływaniem, zależy w dużej
mierze od wrażliwości organizmów występujących w sąsiedztwie i na terenie inwestycji. Cały
obszar inwestycji należy uznać za teren intensywnie użytkowany przez człowieka, na którym
spotkać można wyłącznie gatunki tolerujące wysoki stopień antropopresji. Użytkowanie
terenu przeznaczonego pod realizację przedsięwzięcia oraz terenów w jego najbliższym
sąsiedztwie, wiąże się z okresową pracą na ich obszarze m.in. maszyn rolniczych oraz
pojazdów kołowych, które generują hałas o stosunkowo wysokim natężeniu. Źródłem
niekorzystnego oddziaływania akustycznego są także okoliczne tereny komunikacyjne (droga
sąsiadująca z terenem inwestycji). Czynniki te, stale oddziaływujące na organizmy
zasiedlające okoliczne obszary, są zatem przez nie tolerowane. Poziom natężenia tego
oddziaływania akustycznego jest z pewnością porównywalny z hałasem powstającym
w trakcie prac budowlanych, które będą prowadzone na etapie realizacji przedsięwzięcia.
Można zatem założyć, iż hałas generowany w trakcie prac budowlanych, będzie miał
niewielki wpływ na występujące w okolicy zwierzęta. Najprawdopodobniej jedyną
niekorzystną zmianą wywołaną tego rodzaju oddziaływaniem będzie chwilowa, całkowicie
odwracalna zmiana rozmieszczenia niewielkiej liczby osobników, należących do gatunków
nieco bardziej wrażliwych na to oddziaływanie (głównie ssaków i ptaków).
Reasumując, niepokojenie zwierząt, zwłaszcza ptaków, wywołane hałasem w trakcie
prac budowlanych, będzie krótkookresowe i nie będzie negatywnie istotne.
7.9.4 Prognoza i ocena oddziaływania na etapie funkcjonowania przedsięwzięcia
Biorąc pod uwagę skalę planowanej inwestycji oraz rodzaje oddziaływań powstające
podczas jej eksploatacji należy stwierdzić, że nie będzie ona źródłem istotnie negatywnego
wpływu na populacje zwierząt zamieszkujących teren inwestycji i jego najbliższą okolicę.
W czasie eksploatacji przedsięwzięcia wpływ na faunę występującą w jej rejonie
będzie miał z pewnością hałas generowany przez ruch transportowy związany
z funkcjonowaniem nowego obiektu. Na oddziaływanie to narażone będą jednak gatunki
mało wrażliwe na tego typu ingerencje w środowisko naturalne, a powstające oddziaływanie
będzie miało niskie natężenie. Obejmie ono swoim zasięgiem jedynie tereny przekształcone
przez działalność człowieka, gdzie spotkać można przede wszystkim gatunki tolerujące
wzmożoną aktywność człowieka i towarzyszące jej zjawiska (zasiedlające bliskie sąsiedztwo
osiedli ludzkich). Ewentualny wzrost antropopresji (związany głównie ze wzmożonym
ruchem kołowym) nie wywoła tak silnej reakcji, jaka miała by miejsce w przypadku gatunków
bardziej wrażliwych, preferujących tereny o wyższym stopniu naturalności. Gdyby pojawiły
się jednak jakiekolwiek zmiany w stosunku do okolicznej fauny to najprawdopodobniej miały
by one charakter znikomy. Pewna liczba osobników należąca do gatunku nieco bardziej
wrażliwych na negatywne oddziaływania akustyczne, mogłaby ewentualnie stronić od
miejsc, gdzie osiąga ono najwyższe natężenie. Biorąc jednak pod uwagę ogromną liczebność
i powszechność tych gatunków w regionie, uznać należy, iż hałas generowany przez ruch
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samochodów nie może powodować zmian w populacjach gatunków zamieszkujących rejon
inwestycji na tyle istotnych, aby mogły powodować ich destabilizację.
Podobny wpływ na lokalną faunę będzie miała emisja zanieczyszczenia
atmosferycznego wywołana funkcjonowaniem fermy oraz ruchem pojazdów
wykorzystywanych w trakcie funkcjonowania omawianego przedsięwzięcia. Stężenia
emitowanych substancji będą na tyle niskie, iż nie należy się spodziewać jakiegokolwiek
osłabienia kondycji populacji organizmów zamieszkujących okolice planowanej do
rozbudowy fermy.
7.9.5 Prognoza i ocena oddziaływania na etapie likwidacji przedsięwzięcia
Na etapie likwidacji przedsięwzięcia nie pojawią się istotnie negatywne oddziaływania
na faunę. Charakter oddziaływań, ich natężenie i zasięg, będzie zbliżony do oddziaływań
z okresu realizacji. Na oddziaływanie ze strony inwestycji będzie zatem narażony niemal
wyłącznie sam teren inwestycji. Ponieważ będzie obszar silnie antropogenicznie
przekształcony, o małej atrakcyjności dla cennych gatunków zwierząt, na omawiane
oddziaływanie narażone będą nieliczne gatunki należące do pospolitych i szeroko
rozpowszechnionych w kraju.
7.9.6 Oddziaływanie skumulowane na faunę
Nie prognozuje się, aby doszło do kumulowania się oddziaływań planowanego
przedsięwzięcia z innymi oddziaływaniami, w stopniu prowadzącym do powstania istotnie
negatywnego wpływu na faunę. Oddziaływanie planowanej inwestycji na każdym z etapów
przedsięwzięcia będzie miało silnie ograniczony zasięg i będzie dotyczyło siedlisk silnie
antropogenicznie przekształconych, na których występują głównie synantropijne gatunki
zwierząt. Kumulowanie się oddziaływań z innych źródeł będzie dotyczyło zatem jedynie
najbliższego sąsiedztwa przedsięwzięcia. Jedyna ingerencja w środowisko występująca
w otoczeniu omawianej inwestycji to chów prowadzony w istniejących obiektach, racjonalna
gospodarka rolna i funkcjonowanie sąsiedniej drogi. Pozostałe tereny będące źródłem
potencjalnie niekorzystnych oddziaływań na środowisko (tereny zabudowane, przemysłowe,
itp.) znajdują się poza zasięgiem oddziaływań omawianej inwestycji.
7.9.7 Działania minimalizujące i łagodzące
Ponieważ na etapie realizacji, funkcjonowania i likwidacji inwestycji nie zachodzi
ryzyko wystąpienia oddziaływań istotnie negatywnych, nie planuje się wykonywania żadnych
działań minimalizujących czy łagodzących oddziaływania na faunę. Podstawowe działania
minimalizujące wpływ inwestycji na środowisko przyrodnicze, mające pozytywny wpływ
także na lokalne populacje zwierząt, przedstawiono w poprzednich rozdziałach.
7.9.8 Podsumowanie i ocena oddziaływania po zastosowaniu działań łagodzących


W trakcie realizacji planowanej inwestycji nie wystąpi jakakolwiek ingerencja
w siedliska cennych gatunków zwierząt, ani też bezpośrednie oddziaływanie na
rzadkie gatunki zwierząt. Negatywne oddziaływanie będzie dotyczyło jedynie
gatunków pospolitych i licznych na terenie województwa i całego kraju.



Biorąc pod uwagę skalę planowanej inwestycji oraz rodzaje oddziaływań
powstające podczas jej realizacji, eksploatacji i likwidacji należy stwierdzić, że
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nie będzie ona źródłem istotnie negatywnego wpływu na populacje zwierząt
zamieszkujących teren inwestycji i jego najbliższą okolicę.


Nie prognozuje się, aby doszło do kumulowania się oddziaływań planowanego
przedsięwzięcia z innymi oddziaływaniami, w stopniu prowadzącym do
powstania istotnego negatywnego wpływu na faunę.

ECOPLAN RADOSŁAW KOWALCZYK ; 52-200 WYSOKA, UL. NEKTAROWA 13 ; TEL. 606 757 918

134

RAPORT O ODDZIAŁYWANIU NA ŚRODOWISKO PRZEDSIĘWZIĘCIA POLEGAJĄCEGO NA PRZEBUDOWIE I ROZBUDOWIE FERMY DROBIU W MIEJSCOWOŚCI
RACŁAWICE ŚLĄSKIE

7.10 Ocena przewidywanego oddziaływania na formy ochrony przyrody, o których mowa
w art. 6, ust.1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody,
w tym cele i przedmiot ochrony obszarów Natura 2000, oraz ciągłość łączących
je korytarzy ekologicznych
7.10.1 Ocena oddziaływania na obszary Natura 2000 i łączące je korytarze ekologiczne
Usytuowanie inwestycji na tle najbliższych obszarów NATURA 2000 przedstawiono na
załączniku graficznym nr 5.1-3. Na podstawie tego załącznika oraz warunków przedstawionych w rozdziale 5.1.9 należy stwierdzić, że teren realizacji przedsięwzięcia znajduje się poza
obszarami Natura 2000 i w znacznym od nich oddaleniu, tj. co najmniej 9,5 km.
Zarówno znaczna odległość, jak i zasięg przewidywanych oddziaływań ze strony planowanego przedsięwzięcia, które dotyczyć będą terenu fermy, względnie jej bezpośredniego
sąsiedztwa (hałas, emisja zanieczyszczeń do powietrza), pozwalają wnioskować o braku jakichkolwiek oddziaływań na ostoje Natura 2000.
Zakłócenie spójności sieci Natura 2000 - wpływ na korytarze ekologiczne

Przedsięwzięcie nie jest położone w zasięgu korytarzy ekologicznych wyznaczonych
na terenie Polski jako łączących ostoje Natura 2000. Najbliższy przebiega w bardzo dużej
odległości, tj. co najmniej 14 km.
W związku z tym nie należy mówić o możliwości bezpośredniego ograniczenia funkcjonalności korytarza lub wpływu pośredniego, który mógłby zakłócić możliwość przemieszczania się fauny w obrębie korytarza ekologicznego (również w przypadku hałasu).
Działania łagodzące

Z uwagi na brak negatywnego wpływu, nie zachodzi potrzeba stosowania specyficznych działań i rozwiązań łagodzących (eliminujących, minimalizujących), w odniesieniu do
obszarów Natura 2000.
Podsumowanie i ocena oddziaływania po zastosowaniu działań łagodzących

Nie wystąpią jakiekolwiek, również niekorzystne, oddziaływania na obszary Natura
2000, w tym na przedmioty ochrony oraz integralność wewnętrzną obszarów.
Inwestycja nie będzie realizowana w obrębie i sąsiedztwie korytarzy ekologicznych,
tym samymi nie będzie mieć znaczenia dla funkcjonalności korytarzy, a w konsekwencji dla
spójności sieci Natura 2000.
7.10.2 Ocena oddziaływania na pozostałe formy ochrony przyrody
Planowane przedsięwzięcie znajduje się w bardzo dużej odległości (co najmniej
5,0 km) od jakichkolwiek ustanowionych przyrodniczych obszarów chronionych. Jest to odległość na tyle duża, że realizacja oraz funkcjonowanie przedsięwzięcia nie będą mieć znaczenia dla najbliższego obszaru, jakim jest Obszar Chronionego Krajobrazu Las Głubczycki.
Wymieniony obszar nie będzie zakłócany w sposób bezpośredni lub pośredni, również z uwagi na:
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 brak powiązań obiegu wodnego z terenem inwestycji, a także
 ograniczony możliwy zasięg emisji z terenu fermy, jak i
 brak powiązań przestrzennych w sensie lokalnych i ponadlokalnych korytarzy ekologicznych, np. dolina Osobłogi nie jest korytarzem ekologicznym powiązanym przestrzennie z rozpatrywanym obszarem chronionym.
Reasumując, planowane przedsięwzięcie nie będzie negatywnie wpływać na przyrodnicze obszary chronione.
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7.11 Ocena oddziaływania na zabytki i krajobraz kulturowy, objęte istniejącą
dokumentacją, w szczególności rejestrem lub ewidencją zabytków
7.11.1 Identyfikacja i ocena oddziaływań
Jak stwierdzono w rozdziale 5.2.2 niniejszego raportu, na terenie planowanego
przedsięwzięcia i w jego bezpośrednim otoczeniu, nie występują obiekty chronione na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opieki nad zabytkami, w tym stanowiska archeologiczne. W związku z tym oddziaływanie na tego typu obiekty należy wykluczyć.
Obiekty zabytkowe dotyczą terenów zabudowy Racławic Śląskich, czyli generalnie terenów rozciągających się na południe od linii kolejowej. Mając na uwadze, że planowane
przedsięwzięcie będzie realizowane i będzie funkcjonować w granicach istniejącej już fermy,
bez zajmowania terenów sąsiednich, negatywnego oddziaływania na zabytki nie przewiduje
się. Zarówno prace budowlane, jak i funkcjonowanie gospodarstwa, nie będą mieć wpływu
na tereny z nim sąsiadujące w sensie możliwości niszczenia znajdujących się w otoczeniu
obiektów budowlanych lub wpływu na sposób zagospodarowania i użytkowania sąsiadujących terenów. Niezależnie od tego, w bliskim sąsiedztwie fermy nie występują żadne obiekty
zabytkowe, w tym architektoniczne.
Przy jednym z wjazdów na fermę funkcjonujących od strony wschodniej, zlokalizowany jest przydrożny krzyż. Nie jest to zabytek chroniony, niewątpliwie jednak posiadający lokalny walor kulturowy. Przewidywana rozbudowa fermy nie wiąże się z prowadzeniem prac
budowlanych w rejonie wjazdów na fermę, a tym samym przydrożny krzyż nie jest zagrożony
wpływem ze strony inwestycji.
Ocena oddziaływania na krajobraz kulturowy jest przedmiotem rozważań w rozdziale
7.7, gdzie ostatecznie nie stwierdzono, aby wystąpiło istotne zagrożenie dla krajobrazu.
7.11.2 Działania łagodzące
Brak bezpośrednich negatywnych oddziaływań wyklucza konieczność stosowania
szczególnych rozwiązań łagodzących w odniesieniu do ochrony obiektów zabytkowych.
Należy natomiast mieć na uwadze, że ewentualne odkrycie przedmiotów przypuszczalnie zabytkowych w trakcie prowadzenia robót ziemnych wymaga:
 wstrzymania robót mogących uszkodzić lub zniszczyć odkryty przedmiot,
 zabezpieczenia tego przedmiotu i miejsca jego odkrycia,


niezwłocznego powiadomienia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków przed rozpoczęciem dalszych prac.

7.11.3 Podsumowanie i ocena oddziaływania po zastosowaniu działań łagodzących
 Nie wystąpią niekorzystne oddziaływania na zabytki chronione na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, a także zagrożenia w odniesieniu
do innych, nie chronionych, lecz posiadających potencjalny walor kulturowy, obiektów.
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7.12 Ocena oddziaływania na klimat w tym emisje gazów cieplarnianych i oddziaływania
istotne z punktu widzenia dostosowania do zmian klimatu
7.12.1 Wprowadzenie
Proces planowania inwestycji powinien uwzględniać zmiany klimatu, ich łagodzenie
i przystosowanie przedsięwzięcia do tych zmian, w tym odporność na klęski żywiołowe. Jest
to podyktowane zachodzącymi zmianami klimatycznymi i nowymi wymogami Unii Europejskiej w tym zakresie. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/52/EU z 16 kwietnia
2014 r. wprowadza bowiem obowiązek analizowania wpływu na klimat i podatności na
zmiany klimatu w procedurze oceny oddziaływania na środowisko.
Ocena potencjalnego wpływu planowanego przedsięwzięcia na klimat została przeprowadzona na podstawie zaleceń Poradnika przygotowania inwestycji z uwzględnieniem
zmian klimatu, ich łagodzenia i przystosowania do tych zmian oraz odporności na klęski żywiołowe (Ministerstwo Środowiska – Departament Zrównoważonego Rozwoju, Warszawa,
2015) oraz Poradnika dotyczącego włączania problematyki zmian klimatu i różnorodności
biologicznej do oceny oddziaływania na środowisko (dokument zbiorowy opracowany dla
Komisji Europejskiej, 2013).
Tym samym w niniejszym rozdziale przeanalizowano dwa podstawowe zagadnienia
klimatyczne w odniesieniu do planowanego przedsięwzięcia:
 łagodzenie zmian klimatu oraz
 adaptacja do zmian klimatu i odporność na klęski żywiołowe.
7.12.2 Aspekty związane z łagodzeniem zmian klimatu
W zakresie łagodzenia zmian klimatu oddziaływanie danego przedsięwzięcia na klimat
może potencjalnie być związane z:
 bezpośrednimi emisjami gazów cieplarnianych spowodowanymi budową, funkcjonowaniem oraz likwidacją/wyłączeniem przedsięwzięcia z eksploatacji;
 zmianą sposobu użytkowania gruntów (utrata siedlisk zapewniających sekwestrację
dwutlenku węgla);
 pośrednimi emisjami gazów cieplarnianych związanymi z większym zapotrzebowaniem na energię;
 bezpośrednimi lub pośrednimi emisjami gazów cieplarnianych spowodowanymi działaniami towarzyszącymi lub przez infrastrukturę bezpośrednio związaną z realizacją
planowanego przedsięwzięcia (np. transport, gospodarka odpadami).
Należy zatem odpowiedzieć na pytanie, czy przedsięwzięcie wpłynie na emisje gazów
cieplarnianych w związku z czynnikami, które wymieniono powyżej.
Do podstawowych gazów cieplarnianych zalicza się: dwutlenek węgla (CO2), metan
(CH4), podtlenek azotu (N2O), fluorowęglowodory (HFC), perfluorowęglowodory (PFC), sześciofluorek siarki (SF6), trifluorek azotu (NF3).
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Wpływ na sekwestrację CO2
Przedsięwzięcie nie wiąże się z wyłączaniem terenów (np. lasy, łąki, tereny podmokłe)
zapewniających sekwestrację CO2.
Wpływ na bezpośrednie lub pośrednie emisje gazów cieplarnianych
Chów i/lub hodowla drobiu powoduje bezpośrednią emisję gazów cieplarnianych
(dwutlenek węgla, metan, tlenki azotu). Wielkość tych emisji jest ściśle związana z ilością
inwentarza, strukturą i składem odchodów zwierzęcych – w tym przypadku obornika, sposobem ich przechowywania, a także ostatecznego rozdysponowania.
Dodatkowo procesy poboczne, takie jak spalanie paliw w celu ogrzewania kurników,
a także w mniejszym stopniu również w pojazdach wykorzystywanych na fermie, są źródłem
emisji dwutlenku węgla.
Następstwem rozbudowy i funkcjonowania fermy będzie wzrost zapotrzebowania na
energię elektryczną, co skutkuje pośrednią emisją gazów cieplarnianych związaną z koniecznością produkcji energii w elektrowni.
Tym samym można stwierdzić, że funkcjonowanie fermy zwierzęcej wpływa negatywnie na klimat, tj. nie łagodzi zmian klimatu, ze względu na bezpośrednią i pośrednią emisję gazów cieplarnianych do powietrza.
Wielkość emisji gazów cieplarnianych

Emisja z chowu/hodowli drobiu
Aktualny dokument BAT dotyczący chowu drobiu (Decyzja Wykonawcza Komisji (UE)
2017/302 z dnia 15 lutego 2017 r. ustanawiająca konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT) w odniesieniu do intensywnego chowu drobiu lub świń zgodnie
z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE) nie przedstawia wskaźników emisji gazów cieplarnianych, jak i żadnych odniesień odnośnie ewentualnych bezpośrednich
technik minimalizacji takich emisji. Natomiast dokument referencyjny dotyczący Najlepszych
Dostępnych Technik dla intensywnego chowu lub hodowli drobiu lub świń: Best Available
Techniques (BAT) Reference Document for the Intensive Rearing of Poultry and Pigs z 2017
roku, opracowany przez JOINT RESEARCH CENTRE Institute for Prospective Technological
Studies Sustainable Production and Consumption Unit European IPPC Bureau, który stanowi
dokument wyjściowy dla wymienionych konkluzji dotyczących najlepszych dostępnych technik, wskaźniki takie zawiera. Co istotne, w trakcie tworzenia dokumentu wskaźnik metanu
znacząco ulegał zmianie, z pierwotnej wartości 0,078 kg/szt./rok do ostatecznie przyjętego
zakresu 0,004 - 0.006 kg/szt./rok, a więc wielokrotnie niższego.
Wskaźniki emisji gazów cieplarnianych z ferm drobiu różnią się w poszczególnych dokumentach/publikacjach i stanowią wciąż przedmiot badań. W tabeli podano przykłady takich wskaźników.
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Tabela 7.12-1 Wskaźniki emisji gazów cieplarnianych z chowu brojlerów
l.p.
1

2
3

4
5

Źródło
Good Practice Guidance and Uncertainty Management in
National Greenhouse Gas Inventories: https://www.ipccnggip.iges.or.jp
Charakterystyka technologiczna hodowli drobiu i świń
w Unii Europejskiej., MS, Warszawa, 2003
Weryfikacja wartości współczynników emisji amoniaku
i gazów cieplarnianych z produkcji zwierzęcej, Paulina
Mielcarek, Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach, oddział w Poznaniu, WIR, Inżynieria Rolnicza, 2012:
z. 4(139) t.1
Best Available Techniques (BAT) Reference Document for
the Intensive Rearing of Poultry and Pigs - draft 2, 2013
Best Available Techniques (BAT) Reference Document for
the Intensive Rearing of Poultry and Pigs, 2017
(dokument zatwierdzony)

CH4 [kg/szt./rok]

N2O [kg/szt./rok]

0,078

0,6

0.004 - 0.006

0.009 - 0.024

0,08

-

0,078

0.009 - 0.024

0,004 - 0.006

0.009 - 0.032

Aby obliczyć emisje gazów cieplarnianych pochodzących z pomieszczeń chowu brojlerów na fermie w Racławicach Śląskich, przyjęto do obliczeń maksymalne wartości wskaźników z pozycji 5 tabeli, jako pochodzące z dokumentacji najbardziej aktualnej.
Na tej podstawie, przy założeniu utrzymywania na całej fermie przez cały rok 355 500
sztuk brojlerów, można oszacować potencjalną emisję gazów cieplarnianych z kurników na:
metan (CH4): 355 500 szt. * 0,006 kg/szt./rok = 2133 kg/rok
podtlenek azotu (N2O): 355 500 szt. * 0,032 kg/szt./rok = 11 376 kg/rok
Wyrażając emisję metanu i podtlenku azotu w ekwiwalencie CO2 (CO2e), czyli podstawowego gazu cieplarnianego, otrzymujemy:
CH4 * 25 = 2133 kg/rok * 25 = 53 325 kg/rok (53,3 ton CO2e/rok).
N2O *298 = 11 376 kg/rok * 298 = 3 390 048 kg/rok (3 390,0 ton CO2e/rok)
Współczynniki ekwiwalentu (25 i 298) przyjęto zgodnie z GWP (współczynnik ocieplenia globalnego) na podstawie: Poradnika przygotowania inwestycji z uwzględnieniem zmian
klimatu (...), Ministerstwo Środowiska, Warszawa, 2015).
Łączna (skumulowana) emisja gazów cieplarnianych z pomieszczeń chowu drobiu:
CO2e = 53,3 + 3390,0 = 3 443,3 ton/rok
Szacując, że rozbudowa wiąże się ze zwiększeniem obsady drobiu o ok. 76,4% w stosunku do stanu obecnego, o taki też procent ulegnie zwiększeniu emisja CO 2, tj.
o 2630,7 ton/rok. Obecna emisja wynosi ok. 812,6 ton/rok.
Przedstawiona emisja gazów cieplarnianych to emisja, jaka będzie miała miejsce
w wyniku utrzymywania zwierząt w budynkach inwentarskich, natomiast na fermach drobiu
emisja do powietrza ma również miejsce w wyniku magazynowania obornika, a także jego
rolniczego wykorzystywania jako nawozu naturalnego.
W przypadku planowanego przedsięwzięcia należy stwierdzić, że właściciel instalacji
nie będzie stosować obornika jako nawozu naturalnego na własnych gruntach rolnych, lecz
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będzie obornik zbywał zewnętrznym odbiorcom. Nie będzie również magazynować na fermie
obornika.
Należy przez to rozumieć, że emisje metanu i podtlenku azotu będą występować
w miejscach, w których odbiorcy będą przechowywać i rolniczo wykorzystywać obornik jako
nawóz. Zmiany klimatu są problemem globalnym i wpływ emisji nie zależy od lokalizacji źródła emisji. Pozbycie się nawozów naturalnych z terenu fermy nie oznacza automatycznie, że
nie wystąpi emisja gazów cieplarnianych w innym miejscu, tj. w miejscu ich wykorzystania.
Emisja z chowu trzody chlewnej
W celu oszacowania skumulowanego oddziaływania całej fermy uwzględniono również emisję gazów cieplarnianych pochodzącą z funkcjonującego na fermie chowu trzody
chlewnej.
Wskaźniki emisji gazów cieplarnianych dla objętej chowem na fermie trzody chlewnej
(tuczniki), przy założonej metodzie chowu, są następujące:
Źródło 1: Charakterystyka technologiczna hodowli drobiu i świń w Unii Europejskiej.,
MS, Warszawa, 2003
metan (CH4): 2,8 – 4,5 kg/szt./rok
podtlenek azotu (N2O): 0,02 – 0,15 kg/szt./rok
Źródło 2: (Best Available Techniques (BAT) Reference Document for the Intensive Rearing of Poultry and Pigs z 2017 roku, opracowany przez JOINT RESEARCH CENTRE Institute
for Prospective Technological Studies Sustainable Production and Consumption Unit European IPPC Bureau):
metan (CH4): 0,42 – 30,0 kg/szt./rok
podtlenek azotu (N2O): 0,015 – 0,24 kg/szt./rok
Jak widać zakresy emisji gazów cieplarnianych cechuje duża rozbieżność, co znacząco
wpływa na stopień niepewności obliczeń, które mogą w dużym stopniu różnić się od emisji
jakie faktycznie będą miały miejsce. W obliczeniach przyjęto maksymalne wartości podanych
wskaźników.
metan (CH4): 1000 szt. * 30,0 kg/szt./rok = 30000 kg/rok
podtlenek azotu (N2O): 1000 szt. * 0,24 kg/szt./rok = 240 kg/rok
Wyrażając emisję metanu i podtlenku azotu w ekwiwalencie CO2 (CO2e) otrzymujemy:
CH4 * 25 = 30 000 kg/rok * 25 = 750 000 kg/rok (750,0 ton CO2e/rok)
N2O *298 = 240 kg/rok * 298 = 71 520 kg/rok (71,5 ton CO2e/rok)
Łączna emisja gazów cieplarnianych z pomieszczeń chowu trzody chlewnej:
CO2e = 750,0 + 71,5 = 821,5 ton/rok
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Emisja związana z ogrzewaniem pomieszczeń
Aktualnie na fermie ogrzewanie kurników i chlewni prowadzone jest za pomocą kotłów węglowych. W związku z rozbudową na fermie przewiduje się ogrzewanie pomieszczeń
chowu z wykorzystaniem gazu LPG.
Wskaźnik emisji przyjęto zgodnie z dokumentem: Wskaźniki emisji zanieczyszczeń ze
spalania paliw (IOŚ-BIP, Zespół Zarządzania Krajową Bazą KOBiZE, Warszawa, 2015). Dla
gazu płynnego LPG wynosi on: CO2 = 63100 g/GJ.
W ciągu roku na fermie spalane będzie ok. 195 m3 gazu (faza ciekła). Przyjmując przelicznik: 1,0 dm3 (0,001m3) fazy ciekłej = 0,25 m3 fazy gazowej, można obliczyć, że rocznie spalane będzie 48750 m3 gazu LPG w fazie gazowej.
Tym samym szacowana emisja CO2 wyniesie:
E = B x Wo x W
gdzie:
E – emisja substancji
B – zużycie paliwa = 48750 m3
Wo – wartość opałowa = 92000 kJ/m3
W – wskaźnik emisji na gigadżul energii chemicznej zawartej w paliwie = 63100 g/GJ
ECO2 = 48750 m3 * 92000 kJ/m3 * 63,1 kg/ 1000000 kJ
CO2 = 283 003,5 kg = 283 Mg

Emisja związana z zapotrzebowaniem na energię elektryczną
Funkcjonowanie fermy wiąże się z zapotrzebowanie na energię elektryczną. Rozbudowa fermy spowoduje wzrost zapotrzebowania na energię.
Wskaźnik emisji przyjęto zgodnie z dokumentem: Wskaźniki emisyjności CO2, SO2,
NOx, CO i TSP dla energii elektrycznej na podstawie informacji zawartych w Krajowej bazie o
emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji za 2017 rok, (IOŚ-BIP, Zespół Zarządzania
Krajową Bazą KOBiZE, Warszawa, 2018):
wskaźnik emisji CO2 = 778 kg CO2/MWh
Zużycie energii elektrycznej na całej fermie drobiu szacowane jest na ok.
550 MWh/rok.
CO2 = 798 kg/MWh * 550 MWh
CO2 = 438 900 kg = 438,9 Mg
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Roczna emisja całkowita CO2
Emisja dwutlenku węgla stanowi sumę oszacowanych emisji z poszczególnych procesów. W związku z tym roczna emisja całkowita wyniesie:
CO2 = 4264,8 Mg + 283,0 Mg + 438,9 Mg
CO2 = 4 986,7 Mg/rok

Działania minimalizujące

Na łagodzenie zmian klimatu duży wpływ może mieć ewentualne ograniczanie emisji
gazów cieplarnianych poprzez różne rozwiązania stosowane na fermie. Funkcjonowanie fermy wiąże się z następującymi działaniami ograniczającymi emisje:
 Efektywność zużycia energii przekłada się na mniejszą emisję gazów cieplarnianych.
Na terenie fermy efektywność energetyczna opiera się na następujących rozwiązaniach (BAT 8 i 16):
 hale wyposażone zostaną w system wentylacji mechanicznej sterowanej
przez komputer,
 kurniki będą posiadały izolację ścian i sufitów,
 do oświetlenia hal wykorzystywane będą świetlówki energooszczędne.,
 System komputerowego sterowania mikroklimatem, w połączeniu z efektywną wentylacją oraz odpowiednim ociepleniem kurników, oprócz efektywnego zużycia energii
przyczynia się również do optymalizacji ogrzewania pomieszczeń chowu, a tym samym ograniczania nadmiernego zużycia paliwa do ogrzewania i równocześnie emisji
gazów cieplarnianych.
 Pył jest nośnikiem części emisji gazowych, co powoduje, że hodowla/chów ściołowy
wiąże się z emisją takich gazów jak CH4 i N2O. W obniżaniu emisji zanieczyszczeń pyłowych wewnątrz kurników znaczenie mają następujące rozwiązania (BAT 11): wykorzystanie na ściółkę materiału o grubszej strukturze, rozrzucanie świeżej ściółki ręcznie, stosowanie podawania paszy bez ograniczeń.
 Stosowanie środków (np. dodatki do paszy, dodatki do wody lub substancje do stosowania bezpośrednio na ściółkę) ograniczających zagniwanie ściółki, a tym samym
zmniejszających emisję z kurników, w tym emisję gazów cieplarnianych. Rozwiązania
takie mają wysoką skuteczność i mogą ograniczać emisje nawet o 50%.
Podsumowanie

W ogólnym bilansie gazów cieplarnianych emisja z jednego źródła, jakim jest ferma,
nie ma większego znaczenia na zachodzące w klimacie zmiany, niewątpliwie jednak nie przyczynia się do łagodzenia zmian klimatu, gdyż powoduje emisję gazów cieplarnianych.
Wyliczona emisja jest w skali kraju znikoma. W porównaniu z samym tylko sektorem
rolnictwa jest to emisja rzędu 0,01% emisji z tego sektora. Ponadto należy zauważyć, że
w skali kraju rolnictwo jest źródłem emisji zaledwie 0,3% CO2 (Krajowy raport inwentaryzacyjny 2019 Inwentaryzacja gazów cieplarnianych w Polsce dla lat 1988-2017 - Raport syntetyczny (IOŚ-BIP, Warszawa, 2019).
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Również w skali regionu, czy miasta, np. takiego jak Opole, jest to emisja niewielka.
Dla porównania emisja dwutlenku węgla w Opolu, z samego tylko sektora usługowoprzemysłowego, wyniosła w 2016 r. ok. 408000 Mg (Plan gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Opola, Atmoterm S.A, Opole, 2018). Emisja CO2, jaka będzie mieć miejsce na terenie
przedsięwzięcia, stanowi zaledwie niewielki procent (ok. 1,2 %) takiej emisji.
7.12.3 Aspekty związane z adaptacją do zmian klimatu
Przy analizowaniu możliwego wpływu lub związku inwestycji z adaptacją do zmian
klimatu, zwłaszcza uwzględniając ekstremalne zdarzenia klimatyczne, odnoszono się (tam
gdzie było to konieczne) do scenariusza zmian klimatu A1B, który jest najbardziej prawdopodobny (a przy tym jest to scenariusz umiarkowany) i zalecany w Poradniku przygotowania
inwestycji (...).
Na terenie Polski przewidywane jest przede wszystkim nasilanie i zwiększanie częstotliwości ekstremalnych zjawisk pogodowych. W związku z tym adaptacja do zmian klimatu
obejmuje odniesienie się do zagadnień o charakterze zjawisk ekstremalnych i katastrofalnych: fale upałów (w tym pożary); susze (w tym mniejsza dostępność i gorsza jakość wody
i zwiększone zapotrzebowanie na wodę); zarządzanie powodziowe i ekstremalnymi opadami;
burze i silne wiatry (w tym niszczenie budynków i infrastruktury); osuwiska; fale chłodu;
szkody wywołane zamarzaniem i odmarzaniem.
Ocena obejmuje nie tylko stopień dostosowania przedsięwzięcia do ekstremalnych
zjawisk klimatycznych, lecz również innych, nie związanych z przedsięwzięciem, działań/przedsięwzięć mających na celu adaptację do zmian klimatu, z którymi planowana inwestycja może kolidować (osłabiać je lub wzmacniać).
Powodzie
Ferma znajduje się na terenie pozadolinym, tj. niezalewowym i nie narażonym na
okresowe podtapianie - zgodnie z mapami zagrożenia powodziowego (ISOK) oraz lokalnymi
uwarunkowaniami fizjograficznymi. W związku z tym działania adaptacyjne nie są przewidywane.
Osuwiska
Teren fermy jest geomorfologicznie płaski i słabo nachylony, w związku z czym nie
jest zagrożony osuwiskami, a także innymi intensywnymi procesami geodynamicznymi
(zwłaszcza erozja wodna). Również w przyszłości nie należy oczekiwać wzrostu zagrożenia
osuwiskami.
Fale upałów
Zjawiska związane z gwałtownym i długotrwałym wzrostem temperatury są czynnikiem mającym wpływ na fermę drobiu, tj. gospodarstwo jest wrażliwe na ten czynnik w odniesieniu do inwentarza. Utrzymywanie wielu tysięcy kur w kurnikach wymaga stosowania
systemu wentylacji, co ma znaczenie zwłaszcza w okresie letnim. W przypadku bardzo wysokich temperatur system wentylacji musi być na tyle wydajny, żeby nie doszło do masowego
padania stada.
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Przewiduje się wzrost zagrożenia występowania dni upalnych na terenie Polski, w tym
na Opolszczyźnie. Tym samym można oczekiwać, że fale upałów będą w rejonie objętej inwestycją fermy stopniowo się nasilać. W tej sytuacji ważne jest, aby przede wszystkim:
 system wentylacji pomieszczeń hodowlanych mógł w przyszłości pracować ze zwiększoną wydajnością;
 możliwe jest również w sytuacji, gdyby było to konieczne w przyszłości, zainstalowanie w budynkach inwentarskich dodatkowych wentylatorów.
Należy również zaznaczyć, że utrzymujące się przez kilka lub więcej dni wysokie temperatury, zwiększają ryzyko pojawienia się pożarów, co w przypadku kurników mogłoby mieć
fatalne skutki dla drobiu. Dlatego też:
 ferma będzie wyposażona w sprzęt przeciwpożarowy, a także stały dostęp do wody
(wodociąg, studnia).
Tym samym możliwa jest adaptacja przedsięwzięcia do zmiany klimatu w zakresie fali
upałów.
Susze
Długotrwały brak opadów atmosferycznych może przede wszystkim wpłynąć negatywnie na dostępność i zapotrzebowanie na wodę do celów technologicznych (pojenie stada). Przerwanie dostępu do wody zmusza do pozyskiwania wody z innych źródeł, np. dowóz
beczkowozami, co w okresach suszy może być utrudnione. Ponadto okres suszy zwykle powoduje, że zwiększa się zapotrzebowanie ptaków na wodę, która do celów pitnych nie może
być ograniczana, gdyż może powodować zwiększoną śmiertelność zwierząt. Jedyny sposób
ograniczania zagrożenia i tym samym adaptacji na rozpatrywany czynnik klimatyczny, to:
 dywersyfikacja dostarczania wody: ujmowanie z własnej studni, pobór z sieci, dostawy beczkowozami.
Silne wiatry i burze, (w tym niszczenie budynków i infrastruktury)
Konstrukcja budynków, jak i użytych materiałów konstrukcyjnych, pozwalają na opieranie się zabudowy silnym wiatrom. Przede wszystkim są to obiekty jednokondygnacyjne,
niewysokie. Poza tym ferma usytuowana jest w otoczeniu gruntów rolnych, a tym samym
w sytuacji np. porwania przez wiatr elementów wyposażenia fermy, nie występuje zagrożenie dla ludzi i ich mienia, zwłaszcza dla zabudowy zewnętrznej (z wyjątkiem zabudowy znajdującej się na terenie gospodarstwa) – brak takowej w bezpośrednim otoczeniu.
Zabezpieczenie przeciwko wyładowaniom atmosferycznym, które towarzyszą burzom, jest takie samo jak w przypadku każdych innych obiektów budowlanych, czyli:
 zabezpieczenie odgromowe.
Nie można w pełni uniknąć ani przewidzieć takich sytuacji jak np. uszkodzenie wyposażenia fermy w przypadku przewrócenia się sąsiadujących z nią obiektów i infrastruktury
(np. drzewa, gałęzie, silos). Zawsze w takich sytuacjach:
 ewentualne uszkodzenia (np. elewacji budynku) będą natychmiast usuwane.
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Ekstremalne opady
Nie przewiduje się szczególnych rozwiązań mających na celu przystosowanie do ekstremalnych opadów atmosferycznych. Ferma nie jest obiektem szczególnie zagrożonym tego
rodzaju zdarzeniami, zwłaszcza że nie jest to teren podmokły lub położony w lokalnym obniżeniu. Jest mało prawdopodobne, aby intensywne opady atmosferyczne stwarzały zagrożenie dla projektowanej instalacji.
Poza tym zgodnie z informacjami obejmującymi scenariusze klimatyczne Polski w 21
wieku (Adaptacja do zmian klimatu – projekt Klimada, strona internetowa: klimada.mos.gov.pl), liczba dni z opadami ulewnymi nie powinna na obszarze Opolszczyzny wzrastać w najbliższych latach, a może nawet się zmniejszyć.
Intensywne opady śniegu
Ferma jest w małym stopniu wrażliwa na intensywne opady śniegu. Możliwe jest
w takich przypadkach zastosowanie zwyczajowych rozwiązań, jak:
 odśnieżanie terenów komunikacji wewnętrznej, usuwanie nadmiaru śniegu z dachów
kurników.
Poza tym dachy kurników będą dwuspadowe o dużym kącie nachylenia, co ogranicza
gromadzenie się śniegu, który mógłby spowodować uszkodzenie konstrukcji obiektów.
Długotrwałe niskie temperatury (fale chłodu)
Utrzymywanie się przez dłuższy czas niskich temperatur, zwłaszcza poniżej zera, stanowi zagrożenie dla prowadzonej działalności, gdyż kury są wrażliwe na gwałtowne ochłodzenie. Proces technologiczny fermy jest przystosowany do takich zjawisk, gdyż kurniki są
obiektami ogrzewanymi, co jest niezbędne w okresach zimowych:
 Systemy ogrzewania są wystarczające dla sytuacji długotrwałych niskich temperatur.
Oczywiście dłuższe okresy ogrzewania kurników wiążą się jednocześnie z większymi
emisjami gazów cieplarnianych w związku ze spalaniem paliwa w celach grzewczych.
Co istotne, prognozy klimatyczne przewidują w nadchodzących latach spadek liczby
dni z niskimi temperaturami w ciągu roku (z temperaturą minimalną mniejszą od -10°C
i -20°C).
Przewidywany sposób ogrzewania doskonale sprawdza się w obiektach chowu i hodowli drobiu funkcjonujących od lat na terenie województwa i w całej Polsce, w związku
z czym system ten należy uznać za wystarczający.
Szkody wywołane zamarzaniem i odmarzaniem
Wielokrotne przechodzenie przez punkt 0℃, zwłaszcza przy braku pokrywy śnieżnej,
powoduje degradację elewacji zabudowy, instalacji, czy stanu nawierzchni drogowych szkody wywołane zamarzaniem i odmarzaniem. Może to również w pewnym stopniu dotyczyć terenu inwestycji.
Kwestia powinna być przedmiotem projektu budowlanego, gdzie powinno być rozważane użycie odpowiednich materiałów konstrukcyjnych, ale też zależy od właściwie przepro-
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wadzonego procesu budowlanego. Od tych czynników bowiem zależy trwałość zabudowy
i infrastruktury towarzyszącej. Poza tym:
 każdy zauważony przypadek uszkodzenia, czy to elewacji któregoś z budynków, czy
też nawierzchni terenów komunikacyjnych, będzie w miarę możliwości szybko remontowany.
7.12.4 Działania łagodzące
W rozdziale 7.12.2 [patrz: wypunktowania] przedstawiono, jeżeli wystąpiła taka konieczność, rozwiązania mające związek z łagodzeniem zmian klimatu (ograniczanie emisji
gazów cieplarnianych). Z kolei rozwiązania mające związek z adaptacją do zmian klimatu
przedstawiono, tam gdzie było to niezbędne, w rozdziale 7.12.3 [patrz: wypunktowania].
7.12.5 Podsumowanie i ocena oddziaływania po zastosowaniu działań łagodzących
 Funkcjonowanie fermy drobiu nie przyczynia się do łagodzenia zmian klimatu, gdyż
powoduje emisję gazów cieplarnianych w związku z: procesem chowu drobiu, zapotrzebowaniem na energię elektryczną, spalaniem paliw w celach grzewczych.
 Realizacja projektu nie niesie za sobą znaczącego ryzyka klimatycznego, to jest zarówno ryzyka znaczącego wpływu na klimat, jak i ryzyka braku lub niedostatecznego
poziomu odporności na zmiany klimatu.
 W każdym przypadku ekstremalnych zjawisk klimatycznych, w przypadku ich wystąpienia i pojawienia się zagrożenia dla inwestycji (np. zniszczenie budynków
i elementów wyposażenia), oddziaływanie będzie zamykać się w granicach terenu
fermy, a ponadto mogą zostać szybko podjęte działania naprawcze prowadzone przez
krótki okres czasu, zwłaszcza, że kurniki i wyposażenie fermy są obiektami mało
skomplikowanymi konstrukcyjnie.
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7.13 Oddziaływanie przedsięwzięcia na dobra materialne i warunki społeczne
7.13.1 Wstęp
W niniejszym rozdziale przedstawiono potencjalny wpływ planowanego przedsięwzięcia na dobra materialne oraz szeroko pojęte warunki społeczne (środowisko życia ludzi).
Przez dobra materialne, w szerokim ujęciu, należy rozumieć wszystkie środki/przedmioty, które mogą być wykorzystywane bezpośrednio lub pośrednio do zaspokajania
potrzeb ludzkich (służą zaspokajaniu potrzeb lub służą wykorzystaniu lub wytworzeniu innych dóbr materialnych). W szczególności dobra materialne obejmują również nieruchomości oraz wszelkie prywatne zasoby/przedmioty.
Warunki/czynniki społeczne są pojęciem bardzo szerokim, a określają w ogólności
warunki, sytuację lub stan wpływający na życie, dobrobyt i relacje ludzi w społeczeństwie.
W związku z czym dla potrzeb niniejszego raportu przyjęto, iż są to warunki życia ludzi, które
należy w tym przypadku rozumieć jako warunki funkcjonowania lokalnej społeczności
w rejonie przedsięwzięcia, w tym zwłaszcza możliwość korzystania z własnych dóbr materialnych oraz dóbr publicznych, zasobów kulturowych i przyrodniczych (tereny dostępne publicznie, szkoły, parki, tereny sportowe, tereny turystyczne itp.).
Oddziaływanie przedsięwzięcia oznacza tym samym pewne konsekwencje społeczne,
w tym również w sytuacji naruszenia dóbr materialnych.
Mając na uwadze wymienione pojęcia dobra materialnego i warunków społecznych,
analiza potencjalnego oddziaływania przedsięwzięcia odnosi się do następujących kwestii:
 sposoby i możliwość użytkowania terenu,
 wpływ na inne rodzaje działalności gospodarczej,
 wpływ na usługi/obiekty użyteczności publicznej oraz tereny rekreacyjne,
 wpływ na turystykę,
 wpływ na korzystanie z posesji mieszkalnych,
 wartość nieruchomości,
 dostępność do środków komunikacji publicznej, do dróg (np. zmiana układu drogowego) oraz wpływ na potoki ruchu pojazdów.
7.13.2 Ocena potencjalnych oddziaływań
Wpływ na sposoby użytkowania terenu

Przedsięwzięcie nie zmienia użytkowania terenów bezpośrednio z nim sąsiadujących,
a zwłaszcza położonych dalej. Sąsiedztwo bezpośrednie obejmuje głównie tereny rolne, a od
południa również teren kolejowy. Użytkowanie otaczających nieruchomości nie ulegnie
zmianie, zarówno na etapie realizacji jak i funkcjonowania przedsięwzięcia.
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Wpływ na inne rodzaje działalności gospodarczej

Zagadnienie dotyczy kwestii możliwego wpływu na funkcjonowanie innych działalności gospodarczych prowadzonych w sąsiedztwie lub w pobliżu.
Ferma objęta rozbudową znajduje się na uboczu zabudowy wiejskiej i przy założeniu
prowadzenia prac budowlanych w obrębie istniejącej fermy, nie można mówić o jakimkolwiek wpływie na funkcjonowanie innych działalności w okresie realizacji przedsięwzięcia.
Nie występują przesłanki wskazujące, aby inwestycja na etapie działania fermy po
rozbudowie, mogła mieć wpływ na funkcjonowanie najbliższych okolicznych obiektów/zakładów/punktów przemysłowych i usługowych. Dotyczy to zwłaszcza normalnego,
niezakłóconego ich funkcjonowania, wartości majątkowej oraz zdolności zarobkowej (uzyskiwanych dochodów, ruchu klientów itp.).
Usługi/obiekty użyteczności publicznej (szkoły, szpitale, parki, kościoły itp.) oraz rekreacyjne

Na terenie Racławic Śląskich oczywiście obiekty użyteczności publicznej występują.
Należą do nich np.: szkoła wraz z boiskiem, kościół wraz z plebanią i cmentarzem, Ośrodek
Opieki i Rehabilitacji, ośrodek zdrowia, Dom Ludowy, boisko sportowe.
Na terenie przedsięwzięcia i w bezpośrednim sąsiedztwie gospodarstwa (w odległości
co najmniej 200 – 250 m) wymienione obiekty użyteczności publicznej nie występują. Brak
jest również terenów o funkcjach rekreacyjnych lub sportowych. W konsekwencji realizacja
i funkcjonowanie fermy nie wpływa na tego rodzaju obiekty i sposoby ich wykorzystania.
Wpływ na turystykę

Racławice Śląskie, a zwłaszcza rejon lokalizacji przedsięwzięcia, nie mają szczególnego
znaczenia turystycznego w skali gminy, a zwłaszcza województwa (brak bazy noclegowej,
brak usług turystycznych, brak terenów i obiektów zapewniających wypoczynek weekendowy itp.).
Na terenie miejscowości wyznaczono trasę turystyczną przeznaczoną na turystykę
pieszą i rowerową [źródło: http://raclawice.net]. Trasa ma charakter pętli i przebiega w terenie zabudowanym Racławic Śląskich oraz w dolinie Osobłogi, nie zbliżając się na odległość
mniejszą niż 400 m od terenu fermy, na południowy-zachód od niej. W związku z tym inwestycja nie ma znaczenia dla trasy turystycznej i rozmieszczonych wzdłuż niej punktów / atrakcji (dworzec kolejowy, kościół parafialny, Wielki Most Kolejowy, tunel kolejowy, rzeka Osobłoga, zabytkowa architektura).
Wpływ na korzystanie z posesji mieszkalnych

Ograniczenie w korzystaniu z posesji nie obejmuje zagrożenia bezpośredniego, lecz
może potencjalnie mieć charakter pośredni i może dotyczyć sytuacji, gdy np. emisje do powietrza (np. substancje zapachowe), hałas lub procesy prowadzone na terenie zakładu, są
odbierane jako uciążliwe i przeszkadzają w spokojnym odpoczynku w domu lub na terenie
posesji mieszkalnej.
Najbliższa zabudowa dotyczy budynków jednorodzinnych Racławic Śląskich, które
znajdują się w różnej odległości od terenu planowanego przedsięwzięcia.
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Ferma nie będzie źródłem emisji zanieczyszczeń do powietrza, w tym pyłowych, na tyle dużych, aby stanowiły one uciążliwość dla terenów otaczających. Szczegóły odnośnie emisji do powietrza zawiera rozdział 7.5.
Również emitowany na terenie fermy hałas nie będzie na tyle duży, aby był ponadnormatywny, a zwłaszcza na tyle duży, aby stanowił uciążliwość na najbliższych posesjach
mieszkalnych.
Nie wyklucza się natomiast, że mieszkańcy Racławic Śląskich, zwłaszcza blisko położonych posesji, nie będą odczuwać dyskomfortu z racji prowadzonej działalności w odniesieniu
do uciążliwości zapachowej (odory). Z powodu prowadzonej już aktualnie działalności może
jednak wystąpić sytuacja braku faktycznie odczuwalnej różnicy w rozpatrywanym zakresie
w stosunku do stanu istniejącego. Wyniki oceny przedstawione w rozdziale 7.5 nie wskazują,
aby uciążliwość zapachowa była znacząca i przewiduje się, że będzie ograniczona do krótkich
okresów w ciągu roku. Ocena obejmuje jednak jedynie dwie substancje odorowe (amoniak
i siarkowodór), natomiast odory to mieszaniny wieloskładnikowe, których dokładny skład
chemiczny trudny jest do określenia.
Jak wykazują doświadczenia z ferm funkcjonujących w innych rejonach kraju oraz wyniki wielu badań i publikacji, okresowa wyczuwalność zapachów z ferm hodowlanych dotyczy
przynajmniej kilkuset metrów w otoczeniu takiego obiektu, w zależności od warunków
wietrznych, a także stosowanych rozwiązań technologicznych, w tym ograniczających odory.
Reasumując, jest wysoce prawdopodobne, że odczuwanie substancji złowonnych
przez mieszkańców wsi będzie mieć miejsce, przynajmniej okresowo, co może przekładać się
na komfort korzystania z posesji. Natomiast zaznaczyć należy że uciążliwość zapachowa może być niezauważalna (niewyczuwalna) w stosunku do stanu obecnego, związanego z już
funkcjonującą fermą.
W polskim prawie brak jest regulacji dotyczących substancji odorowych.
Wartość nieruchomości

Wpływ na wartość nieruchomości dotyczy przede wszystkim terenów mieszkaniowych, mianowicie sytuacji, w których sprzedaż/kupno nieruchomości uzależniona byłaby od
jej lokalizacji w sąsiedztwie lub pobliżu zakładu. Otoczenie nieruchomości jest jednym
z czynników mających na ogół wpływ na jej wartość.
W przypadku planowanego przedsięwzięcia występuje sytuacja związana z istniejącą
już od wielu lat fermą i funkcjonującą w jej obrębie zabudową hodowlaną i gospodarczą.
Nowe obiekty będą realizowane w północnej części fermy, czyli możliwie daleko od zabudowy oraz za istniejącą już zabudową (od strony wsi). W konsekwencji, nawet jeśli ferma ma
obecnie wpływ na wartość okolicznych nieruchomości, występuje duży stopień prawdopodobieństwa, że jej przebudowa i rozbudowa w obecnych granicach gospodarstwa, nie będzie
tego wpływu zwiększać.
Należy ponadto zaznaczyć, że nie jest możliwe jednoznaczne wskazanie, że to właśnie
planowane przedsięwzięcie mogłoby wpłynąć na cenę nieruchomości mieszkalnej, gdyż ta
uzależniona może być od szeregu innych, niezależnych od siebie czynników, np. lokalizacji
względem innej zabudowy, czy lokalizacji względem większych ośrodków z dostępem do
usług publicznych.
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Wpływ na ruch pojazdów i dostępność komunikacji

Funkcjonowanie zakładu:
 nie ograniczy dostępności ludzi, zwłaszcza mieszkańców Racławic Śląskich, do jakiejkolwiek drogi publicznej;
 nie zmieni kierunków ruchu aktualnie występujących na drogach - układ drogowy nie
ulega zmianie;
 funkcjonowanie przedsięwzięcia nie ma znaczenia dla zbiorowej komunikacji publicznej i dostępność tej komunikacji dla lokalnych mieszkańców;
 dodatkowy ruch pojazdów generowany przez fermę nie będzie na tyle duży, aby miało to znaczenie dla swobodnego przemieszczania się lokalnych mieszkańców po drogach publicznych.
Podsumowanie

Negatywny wpływ na dobra materialne, o ile w ogóle się pojawi, będzie mały i nieistotny. Potencjalnie może on dotyczyć niezakłóconego korzystania z posesji mieszkalnych
z uwagi na substancje złowonne, czy oddziaływania na wartość blisko położonych nieruchomości, tj. wpływu w tych przypadkach nie można jednoznacznie wykluczyć.
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7.14 Określenie przewidywanego oddziaływania na środowisko w przypadku wystąpienia
poważnej awarii przemysłowej oraz katastrofy naturalnej i budowlanej
7.14.1 Oddziaływanie na środowisko w przypadku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej
Przedsięwzięcie, zgodnie z obowiązującymi przepisami, tj. zgodnie z art. 248 z dnia 27
stycznia 2001 r. ustawy Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz.U. z dnia 9 lipca 2020
r., poz. 1219, z późniejszymi zmianami) oraz rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 29
stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku
wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. z dnia 2 lutego 2016 r., poz. 138), nie jest
zaliczone do grupy zakładów o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii
przemysłowej. W związku z tym ustawa nie nakłada obowiązku szacowania skutków z tego
tytułu dla niniejszego przedsięwzięcia.
Przez poważną awarię rozumie się zdarzenie, w szczególności emisję, pożar lub eksplozję, powstałe w trakcie procesu przemysłowego, magazynowania lub transportu, w których występuje jedna lub więcej niebezpiecznych substancji, prowadzące do natychmiastowego powstania zagrożenia życia lub zdrowia ludzi lub środowiska lub powstania takiego
zagrożenia z opóźnieniem.
Z punktu widzenia ochrony środowiska nie przewiduje się występowania na terenie
fermy drobiu nadzwyczajnych zagrożeń dla środowiska o charakterze poważnej awarii. Jednakże ewentualne warunki eksploatacyjne odbiegające od normalnych mogą być związane
z poniższymi czynnikami.
Brak zasilania w energię elektryczną – sporadyczne i krótkotrwałe

Awaria zasilania energetycznego spowoduje wyłączenie oświetlenia, urządzeń wentylacyjnych itp. Krótki okres przerwy w dostawie energii elektrycznej nie spowoduje istotnych
zmian zarówno w środowisku jak i warunków mikroklimatycznych pomieszczeń inwentarskich. Na wypadek dłuższych przerw w dostawie energii elektrycznej gospodarstwo wyposażone zostanie w instalację awaryjnego zaopatrywania w energię elektryczną - agregat prądotwórczy.
Brak zasilania w wodę – awaria

Brak zasilania w wodę może spowodować zakłócenia technologiczne – brak możliwości pojenia zwierząt. W przypadku awarii zaopatrzenia fermy w wodę z jednego źródła, możliwe będzie wykorzystanie źródła drugiego, co jest niezbędne w celu uniknięcia strat w stadzie. W ostateczności dostawa wody może być realizowana poprzez jej dowóz beczkowozami.
Wystąpienie choroby zakaźnej zwierząt i masowe padanie kur

Niewątpliwie sytuacją niebezpieczną dla środowiska może być wystąpienie choroby
zakaźnej zwierząt. W przypadku wystąpienia takich chorób, postępowanie regulowane jest
przepisami weterynaryjnymi, a likwidacja chorób następuje pod nadzorem służb weterynaryjnych.
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W razie konieczności, aby przeciwdziałać ewentualnemu zagrożeniu epidemiologicznemu, na fermie stosowane będą zwyczajowo główne zalecenia Inspekcji Weterynaryjnej –
zgodnie z Wytycznymi Głównego Lekarza Weterynarii dla rolników utrzymujących drób (np.
w przypadku zagrożenia epidemią ptasiej grypy).
Wystąpienie awarii systemu ogrzewania

Przy długotrwałej awarii systemu ogrzewania możliwe jest w okresie zimowym wymarznięcie i padanie stada, zwłaszcza w początkowej fazie cyklu, i co się z tym wiąże konieczność usunięcia padłych kur. W przypadku ewentualnych sytuacji, w których mogłoby
dojść do masowego pomoru czy uboju stada, zasady postępowania ustala Powiatowy Lekarz
Weterynarii. Padłe sztuki przekazywane będą odpowiedniemu przedsiębiorstwu utylizacji
odpadów zwierzęcych.
Pojawieniem się pożarów

Ewentualne wystąpienie pożaru na terenie fermy jest realne jak na terenie każdego
innego obiektu. W celu minimalizacji zagrożenia ferma będzie spełniać wymagane prawem
standardy. Wyposażona będzie w instalację odgromową, podstawowy sprzęt gaśniczy. Ferma przede wszystkim jednak nie jest źródłem większego, tj. ponadprzeciętnego, zagrożenia
pożarem, gdyż z jej funkcjonowaniem nie wiąże się magazynowanie lub wykorzystywanie
substancji łatwopalnych.
Podsumowanie
Biorąc pod uwagę powyższe, z inwestycją nie należy wiązać możliwości powstania sytuacji nadzwyczajnego zagrożenia środowiska, a występowanie sytuacji awaryjnych jest
istotnie zminimalizowane.
7.14.2 Oddziaływanie na środowisko w przypadku wystąpienia katastrofy naturalnej
Przez katastrofę naturalną należy rozumieć zdarzenie związane z działaniem sił natury, w szczególności: wyładowania atmosferyczne, wstrząsy sejsmiczne, silne wiatry, intensywne opady atmosferyczne, długotrwałe występowanie ekstremalnych temperatur, osuwiska ziemi, pożary, susze, powodzie, zjawiska lodowe na rzekach i morzu oraz jeziorach
i zbiornikach wodnych, masowe występowanie szkodników, chorób roślin lub zwierząt albo
chorób zakaźnych albo też działanie innego żywiołu.
Mając powyższe na uwadze należy stwierdzić, że pojawienie się katastrof naturalnych
jest w odniesieniu do planowanego przedsięwzięcia ściśle związane ze zmianami klimatu,
w szczególności z ekstremalnymi zjawiskami klimatycznymi. Zagadnienie to jest przedmiotem rozważań w rozdziale 7.12 niniejszego raportu.
Z kolei za inny rodzaj katastrofy naturalnej zagrażającej fermie można uznać wystąpienie epidemii ptasiej grypy lub jakiejkolwiek innej epidemii zagrażającej inwentarzowi. Epidemia taka mogłaby w skrajnym przypadku doprowadzić do konieczności uboju całego stada,
a następnie do jego właściwego zagospodarowania (np. utylizacji) w celu uniknięcia zagrożenia dla środowiska. Jak już wskazano w rozdziale 7.14.1, aby przeciwdziałać ewentualnemu
zagrożeniu epidemiologicznemu, na fermie stosowane są zwyczajowo główne zalecenia Inspekcji Weterynaryjnej – zgodnie z Wytycznymi Głównego Lekarza Weterynarii dla rolników
utrzymujących drób. Mogą to być następujące zabezpieczenia:
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 ograniczenie dostępu dzikich ptaków do paszy i wody,
 zakaz wstępu na fermę osobom nieupoważnionym,
 zachowanie zasad higieny oraz stosowanie odzieży ochronnej, zmienianej przed każdym kolejnym budynkiem,
 wyłożenie mat dezynfekcyjnych i ich stałe nasączanie oraz odkażanie kół pojazdów
wjeżdżających na teren gospodarstwa.
7.14.3 Oddziaływanie na środowisko w przypadku wystąpienia katastrofy budowlanej
Katastrofą budowlaną jest niezamierzone, gwałtowne zniszczenie obiektu budowlanego lub jego części, a także konstrukcyjnych elementów rusztowań, elementów urządzeń
formujących, ścianek szczelnych i obudowy wykopów. Za katastrofę budowlaną uznaje się
wszelkiego rodzaju szkody związane z zawaleniem się budynku, a powstałe również wskutek
czynników klimatycznych, np.: huraganów, opadów, zalegania śniegu, czy też pożarów.
W przypadku planowanego przedsięwzięcia ewentualna katastrofa budowlana nie
będzie prowadzić do zagrożenia dla otoczenia, w tym dla ludzi. Uszkodzenie lub zniszczenie
zabudowy nie powinno objąć terenów sąsiadujących z fermą. Są to bowiem obiekty niskie,
których ewentualne gwałtowne zniszczenie nie zagraża otoczeniu.
Poza tym na terenie fermy nie będą wykorzystywane substancje chemiczne o właściwościach toksycznych, które mogłyby stwarzać zagrożenie dla terenów otaczających, zwłaszcza zabudowanych, w przypadku wystąpienia katastrofy budowlanej.
Dodatkowo w bezpośrednim sąsiedztwie nie występuje zabudowa mieszkaniowa,
usługowa, biurowa, użyteczności publicznej, czy jakakolwiek inna związana ze stałym lub
długotrwałym przebywaniem ludzi. Otoczenie to grunty orne oraz linia kolejowa. W związku
z tym ewentualne uszkodzenie kurników lub ich zniszczenie nie spowoduje szkód dla zabudowy i ludzi w otoczeniu gospodarstwa.
Projektowane rozwiązania konstrukcyjne, jak i sposób prowadzenia prac budowlanych, nie będą odbiegać od zwyczajowo stosowanych. Zatem stopień zagrożenia katastrofą
budowlaną nie jest wyższy niż w przypadku innych obiektów budowlanych. Należy nadmienić
jednak, że przyczyny katastrof budowlanych mogą być różne: błędy konstrukcyjne, błędy
w czasie wykonawstwa, nieodpowiednie warunki eksploatacji, wypadki losowe, ekstremalne
zjawiska klimatyczne. W każdym przypadku potencjalne zagrożenie powinno ograniczać się
do terenu zakładu, bez wpływu na otoczenie. W skrajnym wypadku może to być kilkanaście
metrów w sąsiedztwie objętego katastrofą budowlaną obiektu.
7.15 Transgraniczne oddziaływanie na środowisko
Realizacja i funkcjonowanie inwestycji nie spowoduje transgranicznego oddziaływania na środowisko. Zasięg poszczególnych przewidywanych oddziaływań nie ma znaczenia
w skali ponadlokalnej, wykraczającej poza bezpośredni rejon lokalizacji fermy. Ponadto teren
inwestycji znajduje się w odległości ponad 2,5 km od najbliższej granicy państwa.
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7.16 Ocena oddziaływania na ludzi
Ocena potencjalnego oddziaływania na ludzi jest w niniejszym rozdziale rozpatrzona
w kontekście wpływu przedsięwzięcia na zdrowie ludzkie. Wpływ ten uwarunkowany jest
w szczególności rodzajami emisji oraz stopniem emisyjności pochodzącej z terenu inwestycji.
Tym samym analiza oddziaływania na ludzi jest pochodną ocen przeprowadzonych w rozdziałach 7.1 - 7.5.
 Promieniowanie elektromagnetyczne
Przedsięwzięcie nie wiąże się z funkcjonowaniem urządzeń, których oddziaływanie
w zakresie promieniowania elektromagnetycznego stanowiłyby zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi [patrz: rozdział 7.3].
 Emisja odpadów
Funkcjonowanie przedsięwzięcia wiąże się z powstawaniem odpadów, jednakże nie
będą to odpady toksyczne, zwłaszcza płynne, które stwarzałyby zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi w przypadku zetknięcia się z nimi lub wdychania oparów.
Jedynym rodzajem odpadu, który jest groźny dla człowieka, są padłe zwierzęta, które
mogą stwarzać zagrożenie bakteriologiczne w przypadku niewłaściwego magazynowania.
Dlatego też na fermie tego rodzaju odpady są magazynowane w urządzeniu chłodniczym/chłodni, a ostatecznie są odbierane przez wyspecjalizowane podmioty gospodarcze do
ich dalszego zagospodarowania. W związku z tym ostatecznie można uznać, że zagrożenie dla
zdrowia ludzi w przypadku odpadów generowanych na fermie nie występuje.
 Emisje zanieczyszczeń do środowiska wodnego i gleby
Ponieważ na fermie gospodarka wodno-ściekowa będzie realizowana w sposób nie
stwarzający zagrożenia dla środowiska gruntowo-wodnego (odprowadzanie ścieków bytowych do szczelnego, wybieralnego zbiornika, brak ścieków z mycia kurników, szczelne posadzki w obiektach chowu itd.), nie przewiduje się zanieczyszczenia środowiska, a tym samym pośrednio zagrożenia dla zdrowia ludzi z tego tytułu. Z terenu fermy nie będą odprowadzane do wód ścieki i substancje, które stwarzałyby zagrożenie dla ich jakości.
Odrębną kwestią jest sposób zagospodarowania powstającego obornika. Zwyczajowo
jest on wykorzystywany na gruntach rolnych jako nawóz naturalny. Niewłaściwe, tj. nadmierne, dawki nawozów pośrednio mogą przekładać się na zdrowie ludzi w sytuacji spożywania przez nich nawożonych płodów rolnych. Przede wszystkim nadmiar azotu występujący
w glebach kumuluje się w tkankach roślin w formie azotanów. Zbyt wysoka ich zawartość jest
szkodliwa dla ludzi, powodując rozliczne schorzenia (np. wielostronne niedotlenienie organizmu). Duża koncentracja odchodów zwierzęcych stanowi również zagrożenie mikrobiologiczne. Dlatego tak ważna jest właściwa gospodarka nawozowa, zgodna z aktualnymi wymogami prawa oraz z najlepszymi dostępnymi technikami w tym zakresie.
W przypadku planowanego przedsięwzięcia obornik nie będzie wykorzystywany na
gruntach rolnych należących do gospodarstwa (właściciela). Nie można natomiast wykluczyć
sytuacji rolniczego ich wykorzystywania przez odbiorców odchodów zwierzęcych. W takiej
sytuacji gospodarka rolna powinna być przez odbiorców nawozów realizowana zgodnie
z wymogami Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu (Dz.
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U. z 12 lipca 2018 r., poz. 1339), zwłaszcza w przypadku odpowiednich dawek nawozowych.
Prawidłowa gospodarka rolna przekłada się pośrednio na korzystny wpływ na zdrowie ludzi,
czy też raczej na brak wpływu negatywnego.
 Emisja hałasu
Emisja hałasu do środowiska może niekorzystnie wpływać na zdrowie ludzi, narażając
ich bezpośrednio na oddziaływanie akustyczne, co pośrednio może skutkować różnymi objawami zdrowotnymi (np. stres, bóle głowy, zmęczenie, problemy ze snem). Negatywne oddziaływanie hałasu na zdrowie i kondycję człowieka dotyczy przede wszystkim dzieci i młodzieży, gdyż są to osoby o większej wrażliwości na dźwięki od osób starszych.
Funkcjonowanie fermy zwierzęcej wiąże się z emisją do otoczenia hałasu, np. z wentylatorów.
Ze względu na różnorodne oddziaływanie hałasu na organizm ludzki, można podzielić
je (w zależności od poziomu dB(A)) na następujące grupy [źródło: Sadowski, Akustyka
w urbanistyce, architekturze i budownictwie, Arkady, Warszawa 1971; Wpływ środowiska
atmosferycznego na zdrowie i samopoczucie człowieka, Teresa Kozłowska-Szczęsna, Barbara
Krawczyk, Magdalena Kuchcik, Polska Akademia Nauk, Warszawa, 2004]:
1) poniżej 35 dB - są dla zdrowia nieszkodliwe;
2) 35-70dB - wpływają ujemnie na organizm, powodując zmęczenie układu nerwowego, obniżenie czułości wzroku, utrudniają zrozumienie mowy, porozumiewanie się, niekorzystnie wpływają na sen i wypoczynek. W tym zakresie mieszczą się obowiązujące obecnie
standardy;
3) 70-85 dB - ciągła ekspozycja na hałasu o takim poziomie wpływa ujemnie na wydajność pracy, działa szkodliwie na zdrowie. Następuje osłabienie słuchu, bóle głowy, zaburzenia nerwowe;
4) 85-130dB - są niebezpieczne dla organizmu, powodując liczne zaburzenia, m.in.
układu krążenia, układu pokarmowego, zmiany ciśnienia krwi i funkcji wydzielniczych żołądka, zawroty głowy i zaburzenia zmysłu równowagi, zawężenie pola widzenia oraz zmiany
percepcji kolorów. Przy długotrwałym oddziaływaniu powstaje niebezpieczeństwo utraty
słuchu;
5) powyżej 130 dB - to hałas dla człowieka bolesny, nawet krótkotrwały może uszkodzić słuch w sposób nieodwracalny. Przebywanie w hałasie o tym poziomie powoduje zaburzenia równowagi, mdłości, choroby organów wewnętrznych i inne.
Na podstawie szkodliwości dla zdrowia wymienionych wielkości hałasu, a także na
podstawie innych dokumentów analizujących temat zagrożenia hałasu dla zdrowia, opracowano tabelę 7.16-1: potencjalnego stopnia zagrożenia dla poszczególnych zakresów poziomów hałasu.
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Tabela 7.16-1 Potencjalny stopień zagrożenia hałasu dla zdrowia ludzi
Poziom hałasu
[dB]
0 - 35

Potencjalny stopień
zagrożenia dla
zdrowia ludzi
Brak

35 - 40

Minimalne

40 - 55

Małe

55 - 65

Średnie

> 65 (70)

Znaczące

Źródła/dokumenty referencyjne stanowiące podstawę
określenia stopnia zagrożenia dla zdrowia ludzi
Akustyka w urbanistyce, architekturze i budownictwie, Sadowski,
Arkady, Warszawa 1971;
Wpływ środowiska atmosferycznego na zdrowie i samopoczucie
człowieka, Teresa Kozłowska-Szczęsna, Barbara Krawczyk, Magdalena Kuchcik, Polska Akademia Nauk, Warszawa, 2004
Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) zaleca obniżenie wskaźników dopuszczalnych poziomów hałasu do wartości 40dB, argumentując, że hałas o niższych poziomach prawdopodobnie również ma szkodliwe skutki dla zdrowia - źródło: Opracowania tematyczne OT-612: Zagrożenie hałasem wybrane zagadnienia,
Biuro Analiz i dokumentacji. Zespół Analiz i Opracowań Tematycznych, Kancelaria Senatu, 2012.
Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku dla dnia (45 - 55)
i nocy (40 - 45)
Badania Federal Interagency Committee on Urban Noise (1992 r.)
Badania Federal Interagency Committee on Urban Noise (1992 r.)
Akustyka w urbanistyce, architekturze i budownictwie, Sadowski,
Arkady, Warszawa 1971;
Wpływ środowiska atmosferycznego na zdrowie i samopoczucie
człowieka, Teresa Kozłowska-Szczęsna, Barbara Krawczyk, Magdalena Kuchcik, Polska Akademia Nauk, Warszawa, 2004

Rozważając zagrożenie hałasem tylko pod względem uszkodzenia lub utraty słuchu
należy stwierdzić, że równoważny poziom dźwięku A (dla hałasu nieustalonego) lub poziom
dźwięku A (dla hałasu ustalonego) przekraczający 80 dB stwarza ryzyko utraty słuchu, tym
większe im dłuższy będzie czas ekspozycji. Z kolei bodźce słabsze od 80 dB nie uszkadzają
narządu słuchu, nawet przy długotrwałym nieprzerwanym działaniu. W przypadku planowanego przedsięwzięcia tak wysoki poziom hałasu o jakim mowa, w żadnym wypadku nie będzie występować poza terenem zakładu, w związku z czym nie przewiduje się uszkodzeń słuchu u ludzi.
Na podstawie danych z tabeli 7.16-1 można założyć, że zachowanie standardów akustycznych, a zwłaszcza poziomu hałasu poniżej 40 dB, gwarantuje brak zagrożenia zdrowotnego dla ludzi lub też niski, nieistotny stopień tego zagrożenia.
Zgodnie z oceną przeprowadzoną w rozdziale 7.1, standardy akustyczne na terenach
chronionych przed hałasem będą w otoczeniu fermy zachowane. Na terenach najbliższej
zabudowy mieszkaniowej przewidywane poziomy hałasu nie przekroczą 30 – 45 dB w ciągu
dnia oraz ok. 35 - 37 dB w porze nocnej.
Podwyższony poziom hałasu, tj. kształtujący się pomiędzy 50 a 60 dB(A), może dotyczyć w rejonie inwestycji co najwyżej bezpośredniego sąsiedztwa kurników, który to obszar
jest wyłącznie rolniczy oraz kolejowy. Brak jest w tej strefie zabudowy mieszkaniowej, terenów rekreacyjnych, turystycznych, sportowych, zdrowotnych i innych preferowanych przez
ludzi lub związanych z intensywnym lub długotrwałym wykorzystywaniem przez ludzi.
Reasumując, potencjalne oddziaływanie hałasu nie będzie mieć skutków zdrowotnych
dla ludzi lub też można traktować je jako małe i nieistotne.
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 Emisje zanieczyszczeń powietrza
Ferma zwierzęca na etapie eksploatacji jest źródłem emisji zanieczyszczeń do powietrza, a tym samym pośrednio może powodować zagrożenia dla zdrowia ludzi z tego tytułu.
Zanieczyszczenia powietrza powodują bowiem szereg chorób, w tym zwłaszcza dróg oddechowych, wzroku, nowotworów.
Zanieczyszczenia powietrza emitowane z terenu fermy obejmują: pyły, amoniak, siarkowodór, metan, dwutlenek azotu, podtlenek azotu, dwutlenek siarki, tlenek węgla. Najbardziej uciążliwymi zanieczyszczeniami są związki amoniaku oraz zanieczyszczenia pyłowe.
Rodzaje zanieczyszczeń powietrza emitowane z terenu zakładu, wraz z opisem podstawowego wpływu na zdrowie tych zanieczyszczeń, przedstawiono w tabeli.
Tabela 7.16-2
Zanieczyszczenie
powietrza
Amoniak

Siarkowodór

Metan

Tlenki azotu - zwłaszcza dwutlenek azotu
Dwutlenek siarki

Tlenek węgla

Emitowane z terenu przedsięwzięcia zanieczyszczenia powietrza i ich wpływ na zdrowie ludzi
Wybrane zagrożenia dla zdrowia
Podrażnienie dróg oddechowych, oczu i błony śluzowej nosa, problemy z oddychaniem, napady kaszlu, uczucie zatykania oddechu, aż do możliwego uduszenia
(w przypadku bardzo wysokich stężeń).
Wchłania się głównie przez płuca i nieznacznie przez skórę. Działanie toksyczne
polega na porażaniu oddychania komórkowego przez blokowanie oksydazy cytochromowej, prowadzi to do ciężkiego niedotlenienia. Hamuje też działanie innych
enzymów zawierających metale oraz wiąże hemoglobinę, zakłócając transport tlenu.
Działa bezpośrednio toksycznie na komórki nerwowe. Przy dużych stężeniach gazu
następuje nagłe zatrzymanie oddechu i utrata przytomności oraz uduszenie w ciągu
kilku minut. Lżejsze zatrucia objawiają się drapaniem w gardle, kaszlem, podrażnieniem spojówek, mdłościami i wymiotami. Skutkami długotrwałego narażenia na
małe ilości siarkowodoru mogą być: bóle i zawroty głowy, łatwe męczenie się, nudności, zmiany zapalne układu oddechowego.
Metan może być absorbowany w ciele w wyniku inhalacji. Może spowodować nasilenie alergii i wrażliwości na chemikalia oraz dolegliwości astmatycznych. Przy niskich stężeniach może powodować ból głowy, zaburzenia orientacji, przyśpieszenie
czynności serca. Przy dużych stężeniach powoduje nudności i wymioty.
Osłabienie funkcji obronnych płuc, zaburzenia wentylacji płuc, mniejsze nasycenie
krwi tlenem i obniżenie zdolności samooczyszczania dróg oddechowych, pobudzenie, niepokój, bezsenność, depresja.
Kurczenie oskrzeli, podrażnienie błon śluzowych dróg oddechowych i spojówek,
przewlekłe zapalenie oskrzeli, zaostrzenie chorób układu krążenia, zmniejszona
odporność płuc na infekcje, chroniczny bronchit.
Ma właściwości silnie trujące dla organizmu człowieka.
Zaburzenia układu nerwowego objawiające się zawrotami głowy, małą sprawnością
manualną oraz spadkiem ogólnej sprawności psychicznej; niedokrwistość;
U osób cierpiących na choroby układu krążenia prowadzi do uszkodzenia mięśnia
sercowego.
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Zanieczyszczenie
powietrza
Pyły (w tym pył PM10,
PM2,5)

Wybrane zagrożenia dla zdrowia
Stopień szkodliwości pyłu zależy od jego składu chemicznego i mineralogicznego
oraz rozmiarów ziaren. Skutki zdrowotne wdychania pyłów o różnym składzie chemicznym są wielorakie. Mogą to być np.: kaszel, trudności z oddychaniem, chroniczny bronchit, pylica, osłabienie czynności płuc.
Na szkodliwe działanie pyłu zawieszonego narażone są przede wszystkim osoby
starsze, zmagające się z chorobami serca, płuc i krążenia, a także kobiety ciężarne,
gdyż pyły zawieszone mogą negatywnie wpływać na rozwój płodu.
Najbardziej toksyczne są pyły zawierające związki metali ciężkich (arsenu, ołowiu,
kadmu, niklu i rtęci).

Występuje kilka przesłanek, które pozwalają wnioskować, że jest mało prawdopodobne, aby pojawił się wpływ na zdrowie ludzi emisji do powietrza w przypadku planowanej
inwestycji:
 Podstawowe znaczenie ma fakt, iż nie przewiduje się wystąpienia przekroczeń dopuszczalnych stężeń zanieczyszczeń poza terenem należącym do Inwestora [patrz:
rozdz. 7.5], tj. poza granicami fermy;
 System ogrzewania kurników funkcjonuje tylko okresowo, tj. w okresach jesiennozimowych, i w tych okresach nie jest to emisja odbiegająca od występującej na terenach zabudowy mieszkaniowej;
 w celu ogrzewania hal chowu wykorzystywany będzie gaz LPG, który w procesie spalania, emituje znacznie mniej zanieczyszczeń w porównaniu do tradycyjnych paliw.
Jest to o tyle istotne, że obecne, węglowe ogrzewanie hal, zostanie zastąpione
ogrzewaniem mniej emisyjnym.
 Stężenie zanieczyszczeń powietrza poza obiektami chowu, w otoczeniu fermy, maleje
wraz z odległością od źródeł emisji, co powoduje, że w odległości kilkudziesięciu metrów prawdopodobnie nie należy już mówić o zagrożeniu, które mogłoby jednoznacznie wywołać skutki zdrowotne.
7.16.1 Podsumowanie
Na podstawie przewidywanych rodzajów emisji oraz ich skali/zasięgu można z dużym
prawdopodobieństwem wnioskować, iż potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzi nie pojawi
się.
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7.17 Oddziaływanie przedsięwzięcia na etapie jego likwidacji
Faza likwidacji wiąże się z zakończeniem działalności. W przypadku zabudowy możliwe jest albo jej pozostawienie w stanie, jaki będzie istniał w tym okresie, ewentualna rozbiórka zabudowy, albo też adaptacja do nowej funkcji. Rozbiórka obiektów i urządzeń wchodzących w skład gospodarstwa generować będzie oddziaływania podobne do wynikających
z etapu budowlanego, ale o mniejszej skali (wielkości) tych oddziaływań.
Szczegółowe charakterystyki obejmujące oddziaływania, jakie mogą pojawić się na
etapie likwidacji przedsięwzięcia, przedstawiono w podrozdziałach rozdziału 7, obejmujących
ocenę oddziaływania w odniesieniu do poszczególnych elementów środowiska.
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8

OPIS METOD PROGNOZOWANIA ORAZ OPIS PRZEWIDYWANYCH ZNACZĄCYCH
ODDZIAŁYWAŃ PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO OBEJMUJĄCY:
BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, WTÓRNE, SKUMULOWANE, KRÓTKO-, ŚREDNIOI DŁUGOTERMINOWE, STAŁE I CHWILOWE ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO,
WYNIKAJĄCE Z ISTNIENIA PRZEDSIĘWZIĘCIA, WYKORZYSTANIA ZASOBÓW
ŚRODOWISKA, EMISJI

8.1

Opis metod prognozowania

8.1.1 Założenia ogólne
Ocena oddziaływania w odniesieniu do poszczególnych elementów środowiska obejmuje następujący tok postępowania:
 Zbieranie i analiza danych bazowych w celu ustalenia wyjściowego stanu środowiska
i kluczowych jego cech/zasobów,
 Identyfikacja i analiza poszczególnych oddziaływań, w tym skumulowanych,
 Ocena istotności oddziaływania,
 Zalecenie odpowiednich środków łagodzących,
 Ocena oddziaływań po uwzględnieniu środków łagodzących,
 Określenie rozwiązań kompensacyjnych (jeśli okażą się konieczne).
Zbieranie i analiza danych bazowych
Dane wyjściowe są gromadzone poprzez:
 analizę materiałów z różnych źródeł [patrz: rozdz. 1.3],
 bezpośrednie prace i badania terenowe,
 konsultacje: z Inwestorem, projektantami, instytucjami itd.,
Analiza materiałów wyjściowych obejmuje również materiały dotyczące planowanego
przedsięwzięcia, jego zakresu, procesów, skali i inne.
Identyfikacja i analiza poszczególnych oddziaływań
Charakterystyka poszczególnych oddziaływań uwzględnia kierunek oddziaływań (czy
są negatywne czy też pozytywne) oraz odnosi się do następujących parametrów/kryteriów
wspólnych: wielkość, zasięg przestrzenny, czas trwania i częstotliwość, odwracalność, prawdopodobieństwo wystąpienia.
Analizę oddziaływań przeprowadza się w kontekście wpływu na oceniany element
środowiska, tj. z uwzględnieniem informacji zidentyfikowanych na etapie zbierania danych
bazowych (np. walorów przyrodniczych lub krajobrazowych).
Potencjalne oddziaływania określa się zgodnie z podanymi w tabeli 8.1-1 kryteriami
oceny.
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Tabela 8.1-1 Kryteria ogólne i rodzaje oddziaływań użyte podczas procesu oceny
Kryteria i rodzaje oddziaływań
Kierunek
Pozytywne
Negatywne
Zasięg przestrzenny/geograficzny
Miejscowe
Lokalne
Ponadlokalne
Regionalne
Okres trwania i częstotliwość
Chwilowe
Krótkookresowe
Średniookresowe
Długookresowe
Trwałe
Jednorazowe
Powtarzalne
Stałe
Odwracalność
Odwracalne
Częściowo odwracalne
Nieodwracalne
Wielkość

Brak
Neutralne / pomijalne
Minimalne
Małe
Średnie
Duże
Inne
Bezpośrednie
Pośrednie

Wtórne
Skumulowane

Prawdopodobieństwo
wystąpienia
Bliskie pewności
Prawdopodobne
Mało prawdopodobne
Bardzo mało prawdopodobne

Charakterystyka oddziaływań
Oddziaływanie polepsza stan elementu środowiska
Oddziaływanie pogarsza stan elementu środowiska
Określa obszar, jaki będzie objęty oddziaływaniem
Teren przedsięwzięcia i jego bezpośrednie sąsiedztwo
Od kilkuset metrów do 2 km w otoczeniu inwestycji
Od 2 do 5 km od terenu inwestycji lub zamykające się w skali gminy
Powyżej 5 km lub o zasięgu pozagminnym
Dotyczy okresu, przez jaki zagrożenie będzie oddziaływać lub jakie będą
skutki oddziaływania
Okres do kilku godzin
Okres od 1 dnia do kilku miesięcy (do 0,5 roku)
Okres od kilku miesięcy do 1 roku
Okres powyżej 1 roku do końca funkcjonowania przedsięwzięcia
Utrzymujące się nawet po okresie funkcjonowania przedsięwzięcia
Występuje tylko jeden raz
Występuje kilka razy lub powtarza się
Występujące w sposób ciągły
Stopień odwracalności oddziaływań
Zmiany dokonane w środowisku można odwrócić
(np. w wyniku rekultywacji)
Możliwe jest częściowe odwrócenia zmian dokonanych w środowisku
Nie można odwrócić zmian dokonanych w środowisku
Określa jak duża część (i wartość) rozpatrywanego elementu środowiska
(np. zasobu środowiska czy populacji) będzie podlegać oddziaływaniu, czy
też, jaki jest stopień tego oddziaływania
Brak
Na tyle niewielkie, że nie ma znaczenia lub jest niemierzalne
Skala oddziaływania jest ustalana w przypadku każdego ocenianego elementu środowiska oddzielnie

Bezpośrednie oddziaływanie na element środowiska
Oddziaływanie na element środowiska poprzez wpływ na inny element
środowiska (np. wpływ na zdrowie ludzi poprzez zanieczyszczanie powietrza)
Oddziaływanie będące pochodną (powstające w następstwie) oddziaływania pierwotnego.
Uwzględniające łączny wpływ wszystkich obiektów i urządzeń stanowiących przedsięwzięcie oraz ewentualnie wpływ innych źródeł zagrożeń
funkcjonujących w otoczeniu (w zasięgu kumulowania się oddziaływań)

>95% szansy na wystąpienie zgodnie z przewidywaniami
50 - 95% szansy na wystąpienie zgodnie z przewidywaniami
5 - 50% szansy na wystąpienie zgodnie z przewidywaniami
<5% szansy na wystąpienie zgodnie z przewidywaniami
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Ocena istotności oddziaływania
Ocena istotności (znaczącego) oddziaływania jest w przypadku każdego ocenianego
elementu środowiska indywidualna. Uwzględnia ona przeanalizowane na etapie analizy oddziaływań kryteria [tabela 8.1-1], przy czym w każdym przypadku mogą być również ustalone
dodatkowe kryteria oceny.
W procesie oceny istotności oddziaływania uwzględniane są dwa podejścia:
 dostępność standardów środowiskowych, wytycznych, norm, wymogów prawnych,
do których należy się odnieść;
 w przypadku braku powyższych ocena bazuje na doświadczeniu zespołu opracowującego raport, pracach terenowych, profesjonalnych osądach i wiedzy eksperckiej, ekspertyzach i badaniach naukowych, popartych obserwacjami porównawczymi innych
przedsięwzięć tego samego rodzaju, zgromadzonych danych, literaturze dotyczącej
przedstawianych problemów itp.
Zalecenie odpowiednich środków łagodzących
Po dokonaniu oceny skutków na środowisko należy podjąć wszelkie próby uniknięcia
i złagodzenia przewidywanych zagrożeń, czyli wskazywane są możliwe do zastosowania działania łagodzące - w rozdziale 9 zebrano wszystkie tego typu działania jakie przewidziano
w odniesieniu do poszczególnych elementów środowiska w podrozdziałach rozdziału 7. Zastosowanie działań łagodzących dotyczy w szczególności przypadków, dla których stwierdzono, że istnieje prawdopodobieństwo wystąpienia istotnych negatywnych oddziaływań.
W celu oszacowania skuteczności przewidywanych działań łagodzących przeprowadzana jest ocena znaczenia skutków, które nie zostaną całkowicie wyeliminowane.
Ocena oddziaływań pozostałych po uwzględnieniu środków łagodzących
Istota oddziaływań jest w tym przypadku analizowana z uwzględnieniem efektywności zastosowanych rozwiązań ograniczających negatywny wpływ, czyli kryterium oceny jest
stopień (wielkość) uzyskanej redukcji zagrożenia.
Ostateczna ocena oddziaływania na środowisko, zwłaszcza po zastosowaniu działań
łagodzących, zawiera jednoznaczne stwierdzenie, że:
 istnieje prawdopodobieństwo wystąpienia istotnych negatywnych oddziaływań,
 nie stwierdza się wystąpienia istotnych czy też znaczących negatywnych oddziaływań,
 brak jest niekorzystnych oddziaływań.
Określenie rozwiązań kompensacyjnych.
Działania mające na celu kompensowanie strat poniesionych w środowisku są wskazywane wyłącznie w przypadku, gdy negatywne oddziaływania pozostają istotne po
uwzględnieniu rozwiązań minimalizujących.
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8.1.2 Metodyka oceny wpływu na środowisko przyrodnicze i kulturowe
Przy prognozie i ocenie zagrożenia powodowanego projektowanym przedsięwzięciem
na przyrodę, a także powierzchnię ziemi, walory krajobrazowe, środowisko kulturowe, ocenę
prowadzono w następujących podstawowych krokach:
 Inwentaryzacja wartościowych (w tym chronionych) obiektów i obszarów przyrodniczych. Prowadzono ją w następujących etapach: etap 1 - zebranie danych wyjściowych z dostępnych materiałów źródłowych, [patrz również: rozdz. 2.2 i 2.3], etap 2 przeprowadzenie własnych prac terenowych, w celu weryfikacji zgromadzonych danych oraz wykazania innych elementów środowiska przyrodniczego wymagających
uwagi lub ewentualnej ochrony;
 Identyfikacja podstawowych procesów, technologii i zakresu działań związanych
z planowanym przedsięwzięciem, zarówno na etapie prac budowlanych jak i w trakcie
funkcjonowania oraz likwidacji;
 Konfrontacja zinwentaryzowanych walorów środowiska przyrodniczego z działaniami
inwestycyjnymi, w celu identyfikacji możliwych oddziaływań na te walory/zasoby
przyrody;
 Prognoza i ocena wpływu na poszczególne komponenty/elementy przyrodnicze występujące w obrębie inwestycji oraz w jej najbliższym otoczeniu narażonym na oddziaływanie, uwarunkowana wartością zinwentaryzowanych wcześniej cech środowiska oraz rodzajami oddziaływań (zgodnie z założeniami ogólnymi przedstawionymi
powyżej).
Powyższe stanowią ogólne podejście do prowadzonych ocen. W przypadku stosowania bardziej szczegółowych metod oceny możliwego wpływu na poszczególne komponenty
środowiska, zostały one przedstawione w rozdziałach odnoszących się do ocen oddziaływania na te komponenty – rozdział 7.6 – 7.12.
8.1.3 Metodyka oceny wpływu na środowisko powodowanego emisjami
Szczegółowy opis metod postępowania, wykorzystanych metodyk obliczeniowych zastosowanych przy określaniu oddziaływania na stan zagrożenia hałasem oraz na stan zanieczyszczenia powietrza, a także innych zastosowanych szczegółowych metodyk oceny, przedstawiono w rozdziałach 7.1 - 7.5.
8.2

Charakterystyka bezpośrednich, pośrednich, wtórnych, krótko-, średnio- i długoterminowych, stałych oraz chwilowych oddziaływań na środowisko

Identyfikacja poszczególnych rodzajów oddziaływań przewidywanych w związku
z realizacją przedsięwzięcia została już uwzględniona podczas prognozowania i ocen dokonywanych dla poszczególnych elementów środowiska w rozdziale 7 raportu. Zatem niniejszy
rozdział ma charakter podsumowujący. Istotne jest, iż w trakcie przeprowadzonej prognozy
oraz oceny oddziaływania, nie stwierdzono ostatecznie jakichkolwiek negatywnych oddziaływań, które mogłyby powodować skutki określane jako znaczące (negatywnie istotne), co
dotyczy zarówno oddziaływań na środowisko życia człowieka, jak i oddziaływań mających
wpływ na środowisko przyrodnicze.
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Charakterystyka oddziaływań na środowisko została przedstawiona w postaci tabeli
8.2-1, w której oprócz charakterystyki oddziaływań w postaci opisowej, wskazano ich charakter w postaci następujących symboli:
Etap inwestycji

R - etap realizacji przedsięwzięcia
F - etap funkcjonowania przedsięwzięcia

Rodzaj oddziaływania

Bp - bezpośrednie, Po - pośrednie, Wt - wtórne

Czas lub skutki oddziaływania

Kr - krótkookresowe, Sr - średniookresowe,
Dł - długookresowe, Tr - trwałe (stałe), Ch - chwilowe.

Oddziaływanie skumulowane

Sk – oddziaływanie skumulowane na danym etapie inwestycji

W tabeli uwzględniono wyłącznie oddziaływania negatywne, w stosunku do których
przeprowadzona ocena oddziaływania wykazała, że faktycznie wystąpią.
Tabela 8.2-1 Zestawienie przewidywanych negatywnych oddziaływań oraz ich
charakteru
Opis oddziaływań

Etap

Rodzaj

Czas
/skutki

Powierzchnia ziemi
Bezpośrednie przekształcenia terenu, w tym gleb i rzeźby, w wyniku prac
ziemnych, które obejmą teren budowy. Oddziaływanie będzie krótkookresowe
(czas prowadzonych prac budowlanych), ale jego skutki będą trwałe.
Ryzyko pogorszenia jakości siedlisk (gleb) na etapie budowy w wyniku niekontrolowanych wycieków z maszyn i urządzeń w przypadku ich awarii. Oddziaływanie jest bezpośrednie, ale chwilowe.
Krajobraz

R

Bp

Tr

R

Bp

Ch

Pogorszenie struktury krajobrazu w wyniku zmian w pokryciu terenu. Wiąże się
ono z wszelkimi pracami budowlanymi skutkującymi zmianami w zagospodarowaniu powierzchni ziemi. Oddziaływanie będzie bezpośrednie i trwałe.
Funkcjonowanie obiektów fermy w lokalnym krajobrazie – zakłócenie wizualne. Obiekty będą nowym składnikiem krajobrazu i będą w bezpośredni sposób
przyczyniać się do obniżenia walorów krajobrazowych w skali lokalnej (poza
inwestycyjnej). Jednocześnie oddziaływanie będzie długookresowe, a także
odwracalne (przynajmniej częściowo), gdyż po okresie funkcjonowania fermy
występuje możliwość rozbiórki zabudowy.
Szata roślinna

R

Bp

Tr

F
Sk

Bp

Dł

Bezpośrednie i trwałe niszczenie siedlisk oraz miejsc występowania roślin
w wyniku prac budowlanych. Oddziaływanie związane z etapem realizacji
przedsięwzięcia, obejmującym prowadzenie prac ziemnych mających ogólny
bezpośredni wpływ na siedliska i/lub gatunki. W zasięgu możliwego oddziaływania nie występują żadne ważne lokalnie lub ponadlokalnie elementy florystyczne, siedliska czy ekosystemy.
Fauna

R

Bp

Tr

Bezpośrednie i trwałe niszczenie siedlisk fauny w wyniku prac budowlanych.
Oddziaływanie związane z etapem realizacji przedsięwzięcia (prowadzenie prac
ziemnych mających ogólny bezpośredni wpływ na siedliska i/lub gatunki).
W zasięgu możliwego oddziaływania nie występują żadne ważne lokalnie lub
ponadlokalnie gatunki, siedliska fauny czy ekosystemy.

R

Bp

Tr
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Opis oddziaływań
Nieumyślne zabijaniem zwierząt, które znalazły się na placu budowy. Dotyczy
to mało mobilnych zwierząt. Oddziaływanie, o ile się pojawi, będzie bezpośrednie i może dotyczyć pospolitych gatunków w stopniu całkowicie nieistotnym dla ich lokalnej populacji.
Niepokojenie zwierząt wywołane hałasem. Oddziaływanie, o ile się pojawi,
będzie bezpośrednie, chwilowe, całkowicie odwracalne. Dotyczy ewentualnej
zmiany rozmieszczenia niewielkiej liczby osobników, należących do gatunków
nieco bardziej wrażliwych na hałas (głównie ssaki i ptaki).
Hałas

R

Bp

Czas
/skutki
Kr

R

Bp

Ch

Hałas nieustalony, powstający na etapie realizacji przedsięwzięcia w wyniku
pracy maszyn i urządzeń budowlanych, prowadzenia prac montażowych itp.
Zmienność hałasu wynika z charakteru prowadzonych prac, czyli wykorzystywania zmiennych rodzajów i ilości źródeł hałasu (pojazdy, urządzenia). Hałas
ma charakter bezpośredniego oddziaływania. Będzie on krótkookresowy, ustający po zaprzestaniu prac.
Hałas z urządzeń i pojazdów funkcjonujących na fermie (np. wentylatory),
który skutkuje bezpośrednim, długookresowym wpływem na środowisko.
Oddziaływanie jest odwracalne, tj. zakończenie działalności wiąże się z eliminacją oddziaływania.
Powietrze

R

Bp

Kr

F
Sk

Bp

Dł

Emisje powstające w wyniku pracy maszyn i urządzeń budowlanych (spalanie
paliw, pylenie). Emisja zanieczyszczeń w tym okresie ma charakter emisji niezorganizowanej. Może występować w różnych miejscach (w granicach terenu
objętego pracami budowlanymi), w różnym czasie i z różnym nasileniem. Niemniej będzie to oddziaływanie krótkookresowe, odwracalne, tj. ustające po
zakończeniu prac.
W okresie funkcjonowania wystąpią emisje gazów i pyłów do powietrza, w tym
odorów, z urządzeń (głównie wentylatory), pojazdów (spalanie paliw) funkcjonujących na fermie, z systemu ogrzewania kurników (spalanie paliwa) oraz
z okresowego napełniania silosów na paszę. Będą to oddziaływania długookresowe, uzależnione od czasu, przez który będzie funkcjonować ferma. Przy tym
należą do odwracalnych – zaprzestanie działalności szybko przywraca korzystny stan jakości powietrza.
Wody powierzchniowe i podziemne

R

Bp

Kr

F
Sk

Bp

Dł

W okresie realizacji inwestycji występuje niewielkie ryzyko pośredniego zanieczyszczenia środowiska wodnego, tj. wód podziemnych, w przypadku nieprzewidzianego uwolnienia do gruntu zanieczyszczeń ropopochodnych z maszyn
i pojazdów budowlanych. Wpływ niewielki wiąże się z faktem, iż oddziaływanie
takie byłoby chwilowe i punktowe pod względem obszarowym, a także możliwe do szybkiej likwidacji (naprawa sprzętu).
Etap funkcjonowania wiąże się z emisją ścieków (bytowe), które ostatecznie
muszą zostać zagospodarowane. Nie będą one jednak bezpośrednio odprowadzane do wód powierzchniowych czy podziemnych, a także do gruntu. Ścieki
bytowe będą gromadzone w zbiorniku, następnie będą odbierane i kierowane
na oczyszczalnię - wpływ pośredni i długookresowy na wody powierzchniowe.
Odpady

R

Po

Ch

F

Po

Dł

Bezpośrednie powstawanie odpadów w wyniku prowadzenia prac budowlanych. Oddziaływanie będzie krótkookresowe, uzależnione od czasu prowadzonych prac.

R

Bp

Kr
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Opis oddziaływań

Etap

Rodzaj

Bezpośrednie powstawanie odpadów podczas działania fermy. Będzie to pływ
długookresowy, uzależniony od czasu funkcjonowania gospodarstwa.
UWAGA: prowadzenie prawidłowej, zgodnej z obowiązującymi wymogami
prawa, gospodarki odpadami (również na etapie budowy), nie spowoduje
negatywnych oddziaływań w odniesieniu do poszczególnych elementów środowiska w rejonie inwestycji. Niemniej samo generowanie odpadów jest formą oddziaływania bezpośredniego.
Klimat

F
Sk

Bp

Czas
/skutki
Dł

Bezpośrednia emisja gazów cieplarnianych (dwutlenek węgla, metan, podtlenek azotu) z obiektów chowu drobiu - oddziaływanie długookresowe na etapie
funkcjonowania.
Zapotrzebowanie na energię elektryczną skutkuje pośrednią, długotrwałą
emisją gazów cieplarnianych związaną z produkcją energii.
Ogrzewanie kurników spowoduje emisje gazów cieplarnianych w wyniku spalania medium grzewczego, co będzie oddziaływaniem bezpośrednim, długookresowym.

F
Sk

Bp

Dł

F
Sk
F
Sk

Po

Dł

Bp

Dł

Charakter i lokalizacja planowanego przedsięwzięcia powodują, że nie przewiduje się
wystąpienia oddziaływań, zwłaszcza negatywnych, na:
 obszary Natura 2000 - planowane przedsięwzięcie znajduje się w znacznym oddaleniu
od wszelkich ostoi Natura 2000;
 inne przyrodnicze obszary objęte ochroną - planowane przedsięwzięcie znajduje się
w znacznym oddaleniu od obszarów chronionych;
 Środowisko kulturowe (zabytki) - brak jest obiektów zabytkowych w rejonie potencjalnego oddziaływania przedsięwzięcia;
 Promieniowanie elektromagnetyczne – brak wykorzystywania urządzeń pracujących
w napięciach mogących skutkować wpływem na środowisko, zwłaszcza na ludzi.
Przedsięwzięcie nie wiąże się z wpływem transgranicznym, nie stanowi również
obiektu przemysłowego, w którym mogą pojawić się zdarzenia o charakterze awarii przemysłowej.
8.3

Charakterystyka oddziaływań skumulowanych

Przeanalizowano możliwe skumulowane oddziaływanie przedsięwzięcia z istniejącymi
już na terenie gospodarstwa rolnego kurnikami do chowu brojlerów oraz obiektami do chowu trzody chlewnej. Skutki takiego oddziaływania zostały uwzględnione podczas ocen przeprowadzonych w rozdziale 7 niniejszego raportu, co dotyczyło w szczególności emisji hałasu,
zanieczyszczeń powietrza, klimatu, krajobrazu.
Wyniki przeprowadzonych ocen wskazują, że realizacja przedsięwzięcia nie przyczyni
się do powstania istotnych negatywnych skutków środowiskowych. Ewentualny wpływ skumulowany w każdym przypadku będzie nieistotny.
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9

OPIS PRZEWIDYWANYCH DZIAŁAŃ MAJĄCYCH NA CELU UNIKANIE, ZAPOBIEGANIE,
OGRANICZENIE 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 O OCHRONIE PRZY-RODY, W TYM PRZEDMIOT I CELE OCHRONY OBSZARU NATURA 2000,
ORAZ CIĄGŁOŚĆ ŁĄCZĄCYCH JE KORYTARZY EKOLOGICZNYCH WRAZ Z OCENĄ ICH
SKUTECZNOŚCI ODPOWIEDNIO NA ETAPACH REALIZACJI, EKSPLOATACJI, UŻYTKOWANIA LUB LIKWIDACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA

Niniejszy rozdział ma charakter podsumowujący, gdyż poniższe rozwiązania zapobiegające i eliminujące powstawanie niekorzystnych oddziaływań zostały już przedstawione
(o ile wystąpiła taka konieczność) podczas oceny zagrożenia każdego z rozpatrywanych elementów środowiska [patrz: rozdział 7].
9.1

Działania mające na celu zapobieganie i zmniejszanie szkodliwych oddziaływań na
środowisko na etapie realizacji przedsięwzięcia

9.1.1 Ochrona powierzchni ziemi
 Podczas realizacji przedsięwzięcia należy ciągle kontrolować oraz natychmiast usuwać
wszelkie usterki sprzętu technicznego powodujące powstawanie niekontrolowanych
wycieków substancji ropopochodnych, zapobiegając tym samym ewentualnemu lokalnemu zanieczyszczeniu terenu. Skuteczność ochrony przed zanieczyszczeniem ropopochodnymi uzależniona będzie od stanu technicznego maszyn i pojazdów oraz
zaangażowania pracowników. Dlatego też pracownicy (obsługujący maszyny i pojazdy) muszą prowadzić stały nadzór nad bieżącym wykonaniem prac budowlanych
i stanem urządzeń.


W przypadku, gdyby grunt został zanieczyszczony substancjami ropopochodnymi
z pracujących maszyn lub innymi substancjami, będzie on natychmiast usunięty i zakwalifikowany jako odpad.

 Na wypadek powstania wycieków i zanieczyszczenia gruntu substancjami ropopochodnymi teren prowadzenia prac należy wyposażyć w środki (sorbenty) umożliwiające zebranie ewentualnych wycieków.


Rodzime masy ziemne wydobyte i przemieszczane podczas realizacji przedsięwzięcia
należy w miarę możliwości wykorzystać na miejscu w celu niwelacji terenu i kształtowania wewnętrznych terenów zielonych. Dotyczy w szczególności humusowej warstwy gleby, którą należy zdjąć przed rozpoczęciem zasadniczych prac ziemnych, a następnie rozplantować na projektowanych terenach zielonych. Tego typu działanie należy uwzględnić w projekcie budowlanym oraz zastosować podczas bieżących prac, co
pozwoli na skuteczną minimalizację negatywnego wpływu na glebę – ograniczenie
konieczności wykorzystania gruntów nie należących do miejscowych.

 Substancje wykorzystywane w procesie budowlanym, które mogłyby zanieczyścić
środowisko gruntowo-wodne, będą: magazynowane w oryginalnych opakowaniach
i pojemnikach (opakowaniach producenta) zamkniętych hermetycznie, w miejscu
wydzielonym, na terenie suchym, zniwelowanym i utwardzonym, jeżeli będą tego
wymagać na europaletach, bez bezpośredniego kontaktu z powierzchnią ziemi. Teren
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magazynowania będzie uformowany w taki sposób, aby nie był możliwy dopływ wód
opadowych z terenu przyległego. W przypadku substancji wymagających ochrony
przed czynnikami atmosferycznymi (promieniowanie słoneczne, opady atmosferyczne, wiatr), będą one dodatkowo magazynowane w miejscu zabezpieczonym i osłoniętym przed warunkami klimatycznymi.
9.1.2 Ochrona środowiska wodnego
 Ewentualne magazynowanie paliw płynnych wykorzystywanych na etapie realizacji
inwestycji należy prowadzić w szczelnych pojemnikach.
 Ewentualne tankowanie/serwisowanie maszyn budowlanych prowadzić należy
w miejscu wyposażonym w szczelną posadzkę, uniemożliwiającą przenikanie ewentualnych zanieczyszczeń do gruntu i wód gruntowych. Miejsce takie wyposażyć należy
ponadto w sorbenty umożliwiające zebranie ewentualnych wycieków.
 Plac budowy wyposażyć należy w sanitariaty przenośne.
9.1.3 Ochrona zabytków
 Ewentualne odkrycie przedmiotów przypuszczalnie zabytkowych w trakcie prowadzenia robót ziemnych wymaga: wstrzymania robót mogących uszkodzić lub zniszczyć
odkryty przedmiot, zabezpieczenia tego przedmiotu i miejsca jego odkrycia, niezwłocznego powiadomienia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków przed rozpoczęciem dalszych prac.
9.1.4 Ochrona środowiska przed odpadami
 Powstające odpady należy magazynować selektywnie.


Odpady niebezpieczne należy magazynować w sposób uniemożliwiający przenikanie
ewentualnych zanieczyszczeń do gruntu.

 Gleba i ziemia, które wydobyte zostaną w ramach realizacji inwestycji, należy w maksymalnym stopniu wykorzystać w miejscu ich powstania np. w celu niwelacji terenu.
9.1.5 Ochrona szaty roślinnej
W przypadku prowadzenia prac budowlanych w rejonie zieleni wysokiej należy:
 drzewa znajdujące się w rejonie prowadzonych prac budowlanych zabezpieczyć przed
uszkodzeniem, w szczególności: pnie drzew należy odeskować, lub zabezpieczyć
w inny sposób, na wysokość co najmniej 2,5 m od poziomu gruntu;
 w miarę możliwości unikać zmian poziomu gruntu w bezpośrednim sąsiedztwie
drzew, odpowiednio profilując teren, tak, aby przy samym drzewie poziom gruntu
pozostał bez zmian;
 unikać parkowania sprzętu budowlanego oraz magazynowania materiałów budowlanych i odpadów pod koronami drzew.
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9.2

Działania mające na celu zapobieganie i zmniejszanie szkodliwych oddziaływań na
środowisko na etapie funkcjonowania przedsięwzięcia

9.2.1 Ochrona powierzchni ziemi
 Należy utrzymać ciągłą czystość na terenie fermy, w tym zwłaszcza w odniesieniu do
obornika, który w razie ewentualnego rozsypania podczas jego załadunku i transportu, należy niezwłocznie sprzątać.
 Czyszczenie kurników będzie się odbywało metodą na sucho, bez użycia wody, a tym
samym bez powstawania odcieków.
 Powstające na fermie ścieki bytowe będą magazynowane w szczelnym zbiorniku wybieralnym, bez możliwości zanieczyszczenia terenu.
 Na powierzchni ziemi i terenach otwartych w obrębie fermy nie będą gromadzone
żadne substancje niebezpieczne, które poprzez wody opadowe mogłyby być wymyte
i mogłyby przenikać do gruntu.
 Obornik powstający podczas chowu drobiu nie będzie magazynowany na terenie
fermy, lecz będzie w całości zbywany zewnętrznym odbiorcom, każdorazowo po zakończeniu procesu chowu.
 Odchody zwierząt (obornik) nie będą stosowane na gruntach rolnych należących do
właściciela gospodarstwa jako nawóz naturalny. W sytuacji rolniczego wykorzystywania odchodów zwierząt przez odbiorców, spada na nich odpowiedzialność za prawidłowe (bezpieczne dla środowiska) gospodarowanie nawozem naturalnym - zgodnie
z Programem działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami
pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu.
9.2.2 Ochrona środowiska wodnego - wód powierzchniowych i podziemnych
 Pobór wody prowadzić należy z ujęcia własnego, alternatywnie z wodociągu zewnętrznego.
 Posadzki hal produkcyjnych, miejsca magazynowania odpadów, padliny, wykonać należy jako szczelne.
 Do dezynfekcji kurników należy wykorzystywać środki biodegradowalne.
 Proces dezynfekcji kurników należy prowadzić w sposób niepowodujący powstawania
ścieków.
 Powstające na terenie fermy ścieki bytowe odprowadzać należy do okresowo opróżnianego zbiornika wybieralnego.
 Wjazd do każdej z hal produkcyjnych wykonać należy w formie betonowej, szczelnej
płyty.
9.2.3 Ochrona klimatu
Funkcjonowanie zakładu wiąże się z następującymi działaniami ograniczającymi emisje gazów cieplarnianych:
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 Efektywność zużycia energii przekłada się na mniejszą emisję gazów cieplarnianych.
Na terenie fermy efektywność energetyczna opierać się będzie na następujących
rozwiązaniach (zgodnymi z BAT 8 i 16):
 hale wyposażone zostaną w system wentylacji mechanicznej sterowanej
przez komputer,
 kurniki będą posiadały izolację ścian i dachów,
 do oświetlenia hal wykorzystywane będą świetlówki energooszczędne.
 System komputerowego sterowania mikroklimatem, w połączeniu z efektywną wentylacją oraz odpowiednim ociepleniem kurników, oprócz efektywnego zużycia energii
przyczynia się również do optymalizacji ogrzewania pomieszczeń chowu, a tym samym ograniczania nadmiernego zużycia paliwa do ogrzewania i równocześnie emisji
gazów cieplarnianych.
 Pył jest nośnikiem części emisji gazowych, co powoduje, że hodowla/chów ściołowy
wiąże się z emisją takich gazów jak CH4 i N2O. W obniżaniu emisji zanieczyszczeń pyłowych wewnątrz kurników znaczenie mają następujące rozwiązania (BAT 11): wykorzystanie na ściółkę materiału o grubszej strukturze, rozrzucanie świeżej ściółki ręcznie, stosowanie podawania paszy bez ograniczeń.
 Stosowanie środków (np. dodatki do paszy, dodatki do wody lub substancje do stosowania bezpośrednio na ściółkę) ograniczających zagniwanie ściółki, a tym samym
zmniejszających emisję z kurników, w tym emisję gazów cieplarnianych. Rozwiązania
takie mają wysoką skuteczność i mogą ograniczać emisje nawet o 50%.
Adaptacja do zmian klimatu:
 Fale upałów, susze – stosowanie wydajnego systemu wentylacyjnego, który w razie
konieczności może zostać rozbudowany lub unowocześniony, tak aby mógł w przyszłości pracować ze zwiększoną wydajnością; utrzymywanie stałego dostępu drobiu
do wody; możliwość dostarczania wody z innych źródeł na wypadek awarii (ujmowanie z własnej studni, pobór z sieci, dostawy beczkowozami).
 Silne wiatry, burze - kwestia opierania się obiektów silnym wiatrom, mianowicie konstrukcja obiektów, jak i użyte materiały budowlane, powinna być przedmiotem projektu budowlanego, gdzie czynnik ten powinien zostać uwzględniony; przeprowadzane będą okresowe kontrole stanu technicznego obiektów budowlanych; realizowane
będą na bieżąco prace remontowe w przypadku zniszczeń, zauważenia uszkodzeń
budynków i innego wyposażenia; zabezpieczenie odgromowe.
 Intensywne opady śniegu - odśnieżanie terenów komunikacji wewnętrznej, usuwanie
nadmiaru śniegu z dachów kurników.
 Fale chłodu – wykorzystywanie systemów ogrzewania hal chowu wystarczających
w sytuacjach długotrwałych niskich temperatur.
 Szkody wywołane zamarzaniem i odmarzaniem - każdy zauważony przypadek uszkodzenia, czy to elewacji budynku, czy też nawierzchni terenów komunikacyjnych, będzie w miarę możliwości szybko remontowany.
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9.2.4 Ochrona przed odpadami
 Obornik powstający na terenie fermy należy wywozić poza jej teren bezpośrednio po
jego wygarnięciu z kurników.
 Na terenie fermy należy wyznaczyć miejsce magazynowania odpadów, do którego nie
będą miały dostępu osoby postronne.
 Odpady powstające na terenie fermy należy gromadzić z zachowaniem segregacji.
 Magazynowanie odpadów należy prowadzić w sposób, który zabezpieczy je przed
niekorzystnym wpływem czynników atmosferycznych.
 Odpady należy przekazywać do ich dalszego zagospodarowania wyspecjalizowanym,
posiadającym odpowiednie uprawnienia podmiotom.
9.2.5 Ochrona przed zanieczyszczeniem powietrza
Głównym źródłem emisji zanieczyszczeń do powietrza będą budynki inwentarskie
przeznaczone do chowu brojlerów. W celu ograniczenia emisji zanieczyszczeń stosowane
będą poniższe rozwiązania:
 w produkcji, do żywienia zwierząt, stosowane będą właściwie zbilansowane pasze,
których skład dostosowany będzie do wieku stada / etapu produkcji;
 na fermie należy stosować środki dezynfekujące lub dodatki do pasz, powodujące
zmniejszenie emisji gazów (amoniaku), a tym samym odorów;
 hale, w których prowadzony będzie chów drobiu, będą czyszczone każdorazowo po
zakończeniu cyklu;
 kurniki wyposażone będą w system wentylacyjny umożliwiający obniżenie temperatury pomieszczeń, a tym samym temperatury obornika;
 podczas chowu zwierząt ściółka utrzymywana będzie w stanie suchym;
 silosy paszowe wyposażone będą w filtry workowe minimalizujące pylenie podczas
przeładunku paszy;
 w celu ogrzewania hal chowu wykorzystywany będzie gaz LPG, który w procesie spalania emituje mniej zanieczyszczeń w porównaniu do tradycyjnych paliw.
9.2.6 Ochrona przed hałasem
Rozwiązania przyjęte ostatecznie w projekcie budowlanym muszą pozwolić na dochowanie standardów akustycznych - zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia
14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (tekst jednolity: Dz. U. z dnia 22.01.2014 r., poz. 112).
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9.3

Działania mające na celu kompensowanie szkodliwych oddziaływań na środowisko

Zakres przewidywanych oddziaływań wynikających z realizacji i funkcjonowania planowanego przedsięwzięcia będzie na tyle mały, że nie powoduje konieczności podejmowania
działań kompensacyjnych. Poza tym wymienione w rozdziałach 91 i 9.2 rozwiązania minimalizujące oraz eliminujące zagrożenia będą skuteczne w ochronie środowiska, co tym samym
pozwala stwierdzić, że nie występuje sytuacja przeprowadzania działań kompensacyjnych.

ECOPLAN Radosław Kowalczyk ; 52-200 Wysoka, ul. Nektarowa 13 ; Tel. 606 757 918

173

RAPORT O ODDZIAŁYWANIU NA ŚRODOWISKO PRZEDSIĘWZIĘCIA POLEGAJĄCEGO NA PRZEBUDOWIE I ROZBUDOWIE FERMY DROBIU W MIEJSCOWOŚCI
RACŁAWICE ŚLĄSKIE

10

OKREŚLENIE POTRZEBY USTANOWIENIA OBSZARU OGRANICZONEGO UŻYTKOWANIA W ROZUMIENIU PRZEPISÓW USTAWY Z DNIA 27 KWIETNIA 2001 – PRAWO
OCHRONY ŚRODOWISKA ORAZ OKREŚLENIE GRANIC TAKIEGO OBSZARU, OGRANICZEŃ W ZAKRESIE PRZEZNACZENIA TERENU, WYMAGAŃ TECHNICZNYCH DOTYCZĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH I SPOSOBÓW KORZYSTANIA Z NICH

Zgodzie z treścią art.135 ust.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz.U. z dnia 9 lipca 2020 r., poz. 1219, z późn. zm.) obszar ograniczonego użytkowania można utworzyć dla: oczyszczalni ścieków, składowiska odpadów komunalnych, kompostowni, trasy komunikacyjnej, lotniska, linii i stacji elektroenergetycznej,
obiektów sieci gazowej oraz instalacji radiokomunikacyjnej, radionawigacyjnej i radiolokacyjnej.
W związku z tym nie istnieje formalna możliwość utworzenia obszaru ograniczonego
użytkowania dla planowanego przedsięwzięcia.
Jedyną możliwością minimalizowania jakichkolwiek oddziaływań na środowisko są
wyłącznie rozwiązania techniczne i technologiczne. Tylko ich zastosowanie, w przypadku
każdego rodzaju oddziaływania, jest dopuszczalne i możliwe z formalnego punktu widzenia.

11 ANALIZA MOŻLIWYCH KONFLIKTÓW SPOŁECZNYCH ZWIĄZANYCH Z PLANOWANYM
PRZEDSIĘWZIĘCIEM
Przeanalizowano możliwość pojawienia się konfliktów społecznych w następujących
kwestiach:
 Wpływ na użytkowników (zarządzający, gospodarujący, właściciele, instytucje i firmy
posiadające koncesje lub zezwolenia na użytkowanie oraz eksploatacje itp.) zasobów
naturalnych środowiska;
 Pojawienie się ewentualnych protestów ze strony środowisk zajmujących się ekologią
i ochroną przyrody, zwłaszcza w sytuacji oddziaływania na chronione obszary (w tym
Natura 2000);
 Pojawienie się ewentualnych protestów lokalnej społeczności, w sensie zdrowia
i bezpieczeństwa, a także innych uciążliwości, zwłaszcza w odniesieniu do ludzi
mieszkających w pobliżu.
Nie przewiduje się wystąpienia konfliktów społecznych wynikających z roszczeń właścicieli okolicznych gruntów, gdyż przyległe do fermy tereny to głównie grunty rolnicze oraz
teren kolejowy, a funkcjonowanie fermy nie ma znaczenia dla użytkowania tych gruntów,
gdyż nie stwarza ona zagrożenia związanego z możliwością obniżenia potencjału rolniczego
gleb.
Inwestycja nie wiąże się z ograniczeniem użytkowania innych zasobów naturalnych
niż gleby w miejscu jej lokalizacji przez innych użytkowników, co zwłaszcza dotyczy: zasobów
geologicznych (na terenie inwestycji nie występują złoża surowców naturalnych); zasobów
leśnych (inwestycja nie ingeruje w siedliska leśne); zasobów wodnych (pobór wody do celów
technologicznych nie ograniczy eksploatacji wody przez innych użytkowników) – na terenie
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Racławic Śląskich znajduje się ujęcie wody podziemnej wodociągu komunalnego. Dla ujęcia
wyznaczono strefę ochrony bezpośredniej obejmującą teren studni o pow. ok. 0,5 ha. Jest to
teren położony w odległości ok. 1,2 km od terenu fermy, poza zasięgiem oddziaływania fermy, również w sytuacji eksploatacji własnego ujęcia wody. Zatem z tego tytułu, konflikty
(z zarządcami, właścicielami czy instytucjami posiadającymi koncesje na eksploatacje zasobów itp.) nie występują.
Teren planowanego przedsięwzięcia nie posiada wysokich walorów przyrodniczych,
w tym nie znajduje się w obrębie istniejących i projektowanych form ochrony przyrody. Inwestycja w szczególności nie stwarza zagrożenia dla obszarów Natura 2000, a także nie
wpłynie negatywnie na inne chronione lub cenne elementy przyrodnicze (gatunki, siedliska,
obiekty). Tym samym, nie przewiduje się wystąpienia sytuacji konfliktowych ze strony organizacji ekologicznych lub też sytuacje konfliktowe są mało prawdopodobne.
Przy fermach chowu i hodowli zwierząt często pojawiają się konflikty z lokalną społecznością, tj. z mieszkańcami najbliższych miejscowości. Obawy zwykle dotyczą następujących kwestii:
 ciężkiego ruchu kołowego związanego z fermą, który może być prowadzony przez tereny zabudowane,
 zanieczyszczenia środowiska, zwłaszcza hałasem, emisjami do powietrza, do wód powierzchniowych i podziemnych, powodowanego funkcjonowaniem fermy i nawożeniem gruntów rolnych,
 pojawiających się uciążliwych odorów dla mieszkańców,
 obawy o zdrowie związanej funkcjonowaniem fermy i z rolniczym wykorzystywaniem
odchodów zwierząt jako nawozów naturalnych.
W przypadku objętej inwestycją fermy ważny jest fakt, iż jest ona usytuowana poza
zabudową Racławic Śląskich oraz funkcjonuje w lokalnej przestrzeni od wielu już lat, wpisując
się w świadomość mieszkańców miejscowości. Jest to bowiem teren dawnego PGR-u. Planowana rozbudowa gospodarstwa będzie realizowana wyłącznie w obecnych jego granicach,
bez zajmowania terenów sąsiednich, co w pewnym stopniu redukuje pojawienie się ewentualnych konfliktów z lokalną społecznością.
Ruch pojazdów na/z terenu fermy, tak jak obecnie, będzie realizowany terenami zabudowanymi, gdyż zabudowa znajduje się przy drodze dojazdowej do fermy i przy głównej
drodze prowadzącej przez Racławice Śląskie (ul. Zwycięstwa). Rozbudowa fermy o nowe kurniki będzie wiązać się ze wzrostem liczby/kursów pojazdów dojeżdżających na fermę oraz ją
opuszczających (np. dowóz paszy, wywóz obornika, wywóz/dowóz kur). Uciążliwość ruchu
kołowego związanego z funkcjonowaniem fermy nie będzie duża, gdyż ferma nie wiąże się ze
znacznym zwiększeniem natężenia ruchu pojazdów po lokalnych drogach. Faktyczny codzienny ruch komunikacyjny będzie niewielki, tj. liczba kursów wszystkich pojazdów ciężkich
może wynieść jedynie kilka. Tym samym występuje małe prawdopodobieństwo, aby rozpatrywana kwestia stanowiła przedmiot konfliktów z lokalną społecznością.
Ferma będzie powodować emisje zanieczyszczeń powietrza oraz emisję hałasu. Nie
powinna jednak stanowić uciążliwości w tym zakresie dla ludzi mieszkających w Racławicach
Śląskich. Jest to tym zasadniejsze, że jak wskazano w rozdziałach 7.1 i 7.5, uciążliwość przedsięwzięcia nie będzie ponadnormatywna. Zatem konflikty na tym tle z dużym prawdopodoECOPLAN Radosław Kowalczyk ; 52-200 Wysoka, ul. Nektarowa 13 ; Tel. 606 757 918
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bieństwem nie powinny mieć miejsca lub też nie będą uzasadnione w przypadku spełnienia
przez fermę obowiązujących standardów.
Ewentualna obawa o zdrowie lub zanieczyszczenie środowiska w wyniku rolniczego
wykorzystywania nawozów naturalnych, w tym przypadku obornika, będzie nieuzasadniona,
gdyż nie przewiduje się rolniczego wykorzystania powstającego obornika na gruntach rolnych należących do fermy/inwestora. Należy jednak zaznaczyć, że obornik będzie zgodnie
z prawem zbywany zewnętrznym odbiorcom, a w takim wypadku ich właściwe, tj. bezpieczne dla środowiska zagospodarowanie, będzie uzależnione od odbiorcy, do czego jest on zobligowany. Istotne jest, że obornik może być zagospodarowany w różny sposób, w tym
głównie rolniczo, a w takim wypadku odbiorca nawozu powinien prowadzić gospodarkę nawozową na podstawie Planu nawożenia, czyli w dostosowaniu dawek nawozowych do konkretnych gruntów rolnych i przewidywanych na nich upraw. Jest to rozwiązanie optymalne
w sensie zapewnienia bezpiecznych warunków funkcjonowania środowiska, w tym również
dla człowieka.
Na terenie fermy z kolei nie przewiduje się negatywnego oddziaływania na środowisko wodne w jej granicach i tym samym w otoczeniu, co wynika z szeregu czynników,
z których najważniejsze to: zbiornik szczelny do magazynowania ścieków bytowych, brak
odcieków z mycia kurników (czyszczenie na sucho), brak magazynowania obornika na fermie,
szczelne powierzchnie chowu drobiu.
Uciążliwość zapachowa stanowi zwykle problem, który jest trudny do ograniczenia.
W rozdziale 7.5 przedstawiono ocenę w kontekście emisji odorów i ich potencjalnego wpływu na najbliższą zabudowę mieszkaniową. Zgodnie z wynikami oceny uciążliwość zapachowa
będzie ograniczona i nie będzie istotna, niemniej może mieć miejsce. W tym aspekcie zatem
nie można wykluczyć konfliktów z lokalną społecznością. Należy jednak zaznaczyć, że uciążliwość zapachowa nie jest w polskim prawie unormowana.
W tej kwestii istotne jest, że właściciel będzie stosować środki w kurnikach w celu
ograniczenia emisji amoniaku, który jest główną substancją odorową. Takie rozwiązanie
przyczynia się w bardzo dużym stopniu do redukcji oddziaływania złowonnego z kurników.
Podsumowanie:
Powyższe pozwalają stwierdzić, że inwestycja jest mało konfliktowa w stosunku do
wykorzystywanych zasobów środowiska, walorów przyrody i krajobrazu oraz użytkowania
terenu w jej otoczeniu, tj. nie rodzi konfliktów z właścicielami, użytkownikami czy organizacjami zajmującymi się wymienionymi kwestiami lub korzystającymi z lokalnych zasobów środowiska.
Natomiast z uwagi na bliskie usytuowanie względem zabudowy Racławic Śląskich
ferma jest potencjalnie konfliktowa dla lokalnej społeczności, głównie w odniesieniu do
mieszkańców najbliższej zabudowy, tj. nie można wykluczyć konfliktów na tle: ruchu pojazdów ciężkich, odorów, emisji pochodzących z terenu fermy, mimo zachowania obowiązujących standardów, zasad bezpieczeństwa i najlepszych dostępnych technik.
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12 PROPOZYCJE MONITORINGU ODDZIAŁYWANIA PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA NA
ETAPIE JEGO REALIZACJI I EKSPLOATACJI LUB UŻYTKOWANIA, W SZCZEGÓLNOŚCI NA
FORMY OCHRONY PRZYRODY, O KTÓRYCH MOWA W ART.6 UST.1 USTAWY Z DNIA 16
KWIETNIA 2004 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
12.1

Monitoring oddziaływania na etapie budowy

Etap realizacji przedsięwzięcia związany jest, zwłaszcza w zakresie: emisji zanieczyszczeń powietrza, emisji hałasu, emisji odpadów, emisji ścieków, z oddziaływaniami przemijającymi i krótkotrwałymi, których natężenie nie powoduje zagrożeń środowiska na tyle istotnych, aby zachodziła konieczność prowadzenia monitoringu oddziaływań na tym etapie.
12.2

Monitoring oddziaływania na etapie eksploatacji lub użytkowania

Wyniki przeprowadzonych ocen nie stwierdziły potrzeby prowadzenia szczególnego
monitoringu w odniesieniu do poszczególnych elementów środowiska na tym etapie.
Nie wyklucza to monitorowania zużywanych zasobów oraz emitowanych substancji
(np. odpadów), który to obowiązek wynika z przepisów szczegółowych.
Konieczne jest natomiast przeprowadzenie wstępnych badań poziomu hałasu w środowisku zgodnie z ustawą z dnia 27.04.2001 Prawo ochrony środowiska oraz zgodnie z metodyką referencyjną określoną w załączniku nr 7 do Rozporządzenia Ministra Środowiska
z dnia 30 października 2014 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody (Dz. U. z dnia 7 listopada 2014 r.)
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13.

WSKAZANIE TRUDNOŚCI WYNIKAJĄCYCH Z NIEDOSTATKÓW TECHNIKI I LUK WE
WSPÓŁCZESNEJ WIEDZY, JAKIE NAPOTKANO OPRACOWUJĄC RAPORT

Ocena oddziaływania inwestycji na środowisko przyrodnicze (ożywione
i nieożywione) oraz kulturowe została wykonana w oparciu o bezpośrednie prace terenowe
poparte analizą przyrodniczych materiałów archiwalnych oraz strategicznych dokumentów
miejscowych (np. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gminy Głogówek). To z kolei powoduje, że nie stwierdzono specjalnych trudności przy
opracowywaniu oceny na poszczególne komponenty środowiska przyrodniczego, tj.: gleby,
rzeźbę terenu, powierzchniowe utwory geologiczne, faunę, florę, wody gruntowe,
powiązanie między tymi elementami, krajobraz kulturowy i zabytki. Jednocześnie próg
subiektywności i stopień niepewności prowadzonych ocen został znacząco zredukowany.
Wynika to również z faktu, iż teren inwestycji aktualnie nie przedstawia większych walorów
przyrodniczych. Uzyskane materiały w porównaniu z planowanym rodzajem działalności
pozwoliły zyskać możliwie dokładne prognozy i oceny w odniesieniu do cech przyrodniczych
obszaru, w tym w miarę jednoznaczne zmiany, w tym ewentualne straty przyrodnicze.
Ocena potencjalnego wpływu wizualnego na krajobraz jest zawsze obarczona
pewnym stopniem subiektywności. Dzieje się tak, gdyż oddziaływanie na wizualnoestetyczne walory krajobrazu jest ostatecznie zagadnieniem niemierzalnym, niezależnie od
przyjętych metodyk i kryteriów oceny. Dla różnych odbiorców oddziaływania
(obserwatorów) walory krajobrazu, w tym obiekty będące dziełem człowieka, mogą być
odmiennie postrzegane. Co więcej, percepcja krajobrazu, również zmienionego przez
inwestycję, może być przez różnych odbiorców postrzegana zarówno w sposób pozytywny
jak i negatywny.
Wpływ na zdrowie ludzi substancji, jakie będą emitowane do powietrza, wciąż
w wielu przypadkach nie został jednoznacznie zbadany, zwłaszcza w sytuacjach
występowania niskich stężeń zanieczyszczeń i długich, wieloletnich ekspozycji na
zanieczyszczenia. Ponadto potencjalny wpływ na zdrowie może być wynikiem synergii kilku
lub kilkunastu zanieczyszczeń powietrza, co stanowi znaczącą trudność w ocenie możliwego
wpływu na zdrowie ludzi.
Ewentualne trudności (np.: błędy oszacowania prognoz, ograniczenia
oprogramowania komputerowego użytego w analizach), jakie mogły pojawić się w trakcie
procesu prognozowania i oceniania, zostały przedstawione w stosownych podrozdziałach
dotyczących oceny oddziaływania na odrębne elementy środowiska – patrz: rozdział 7.
Wskaźniki emisji gazów cieplarnianych z chowu i hodowli drobiu wciąż stanowią
przedmiot analiz i nie są jednoznaczne, co stanowi problem w oszacowaniu emisji
pochodzących z fermy. Dlatego też oszacowania emisji gazów cieplarnianych na podstawie
wskaźników nie powinno się traktować jako wynik ostateczny, lecz raczej przybliżony.
W ocenie przedstawionej w rozdziale 7.5 odniesiono się do dwóch substancji
odorowych (amoniak i siarkowodór), dla których określone są wartości dopuszczalne.
Natomiast oddziaływanie substancji złowonnych to zwykle łączny wpływ wielu tego typu
związków chemicznych, dla których stosownych norm i wartości dopuszczalnych nie ma, co
stanowi trudność procesie oddziaływania odorów na środowisko.
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14 WNIOSKI
14.1

Wnioski wynikające z przeprowadzonych ocen i prognoz

1.

Planowane przedsięwzięcie będzie polegać na przebudowie i rozbudowie fermy drobiu (chów brojlerów) zlokalizowanej na gruntach miejscowości Racławice Śląskie,
w gminie Głogówek. Rozbudowa wiąże się z przystosowaniem fermy do chowu łącznie 355 500 sztuk drobiu, co stanowi 1422 DJP.

2.

Analiza i ocena cech poszczególnych elementów środowiska i ich zagrożeń, na terenie
objętym oddziaływaniem przedsięwzięcia, pozwala na sformułowanie następujących
wniosków:
 Okres realizacji przedsięwzięcia będzie się wiązał z bezpośrednimi negatywnymi skutkami na glebę, rzeźbę oraz powierzchniowe utwory geologiczne, powodując przekształcenie powierzchni ziemi na obszarze wynoszącym około 4,0 ha.
 W stosunku do żadnej z objętych oceną cech środowiska, związanych z wymienionymi
komponentami powierzchni ziemi nie stwierdzono, aby wystąpiła możliwość pojawienia się istotnych negatywnych oddziaływań na etapie realizacji przedsięwzięcia.
 Ogólny wpływ przedsięwzięcia na gleby, rzeźbę, powierzchniowe utwory geologiczne
oraz wody gruntowe, będzie na etapie budowlanym mały, zwłaszcza że: brak jest
w rejonie inwestycji gleb pochodzenia organicznego, przekształceniu ulegnie mały
areał gleb wysokiej wartości użytkowej (klasy II), które dominują obszarowo w rejonie
Racławic Śląskich, nie występują szczególne ograniczenia geomorfologiczne w obszarze przedsięwzięcia, w tym intensywne ruchy masowe oraz wartościowe lokalnie
i ponadlokalnie formy rzeźby terenu, woda gruntowa nie będzie naruszana w trakcie
prac ziemnych, brak jest również zagrożenia dla zasobów surowców mineralnych.
 W okresie funkcjonowania fermy z jej terenu nie będą odprowadzane do gruntu odchody zwierzęce lub ścieki, a także inne substancje chemiczne w sposób, który mógłby powodować lokalne zanieczyszczenie powierzchni ziemi, w tym wód gruntowych.
Tym samym okres porealizacyjny nie będzie skutkować negatywnym wpływem na
środowisko gruntowo-wodne w obrębie fermy oraz poza jej granicami.
 Wartość przyrodnicza, zwłaszcza struktura i zróżnicowanie elementów lokalnego krajobrazu, zostanie zachowana. Bezpośrednimi zmianami w okresie realizacji inwestycji
zostanie objęty teren mało istotny krajobrazowo, w związku z czym ocenia się, że negatywne oddziaływanie na strukturę krajobrazu będzie małe i nieistotne.
 Wystąpią negatywne zmiany istniejących walorów krajobrazowych pod względem wizualno-estetycznym. Jednakże funkcjonowanie fermy po jej rozbudowie, nie wniesie
do krajobrazu zakłóceń wizualnych na tyle dużych, aby można było mówić o wpływie
negatywnie istotnym. Potencjalny wpływ wizualny będzie dotyczył głównie mieszkańców miejscowości Racławice Śląskie.
 Procesy budowlane nie przyczynią się do destabilizacji istniejących układów ekologicznych, nie przyczynią się do przekształcenia cennych przyrodniczo siedlisk, w tym
siedlisk chronionych, nie będą negatywnie wpływać na stanowiska chronionych
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i rzadkich gatunków roślin, nie wpłyną w żadnym stopniu na lokalnie wartościowe
ekosystemy i struktury przyrodnicze (dolina Osobłogi).
 Sytuacja siedliskowa, a także zasięg obszarowy skutków bezpośrednich, pozwalają
prognozować, że potencjalne negatywne skutki dla roślinności na etapie realizacji
przedsięwzięcia będą małe i nieistotne. Tym samym nie stwierdza się prawdopodobieństwa wystąpienia istotnych negatywnych oddziaływań w odniesieniu do szaty roślinnej.


Etap funkcjonowania, w wyniku uregulowania i pełnego kontrolowania gospodarki
odchodami zwierząt utrzymywanych na fermie oraz gospodarki ściekowej, nie wiąże
się z występowaniem negatywnych oddziaływań na siedliska roślinne występujące
w otoczeniu fermy.



W trakcie realizacji inwestycji nie wystąpi jakakolwiek ingerencja w siedliska cennych
gatunków zwierząt, ani też bezpośrednie oddziaływanie na rzadkie gatunki. Negatywne oddziaływanie będzie dotyczyło jedynie gatunków pospolitych i licznych na terenie gminy, województwa i całego kraju.

 Biorąc pod uwagę skalę planowanej inwestycji oraz rodzaje oddziaływań powstających podczas jej realizacji, eksploatacji i likwidacji należy stwierdzić, że nie będzie ona
źródłem istotnego negatywnego wpływu na populacje zwierząt występujących na terenie inwestycji i w najbliższej jej okolicy.
 Nie wystąpią jakiekolwiek, w tym i niekorzystne, oddziaływania na obszary Natura
2000, w tym przedmioty ochrony i spójność wewnętrzną obszarów. Planowane
przedsięwzięcie nie będzie również negatywnie wpływać na inne przyrodnicze obszary chronione.
 Inwestycja nie będzie realizowana w obrębie i sąsiedztwie korytarzy ekologicznych,
tym samymi nie będzie mieć znaczenia dla funkcjonalności korytarzy, a w konsekwencji dla spójności sieci Natura 2000.
 Stwierdzono brak niekorzystnych oddziaływań na zabytki chronione na podstawie
przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
 Funkcjonowanie fermy drobiu nie przyczynia się do łagodzenia zmian klimatu, gdyż
powoduje emisję gazów cieplarnianych w związku z: procesem chowu drobiu, zapotrzebowaniem na energię elektryczną, spalaniem paliw w celach grzewczych.
 Realizacja projektu nie niesie za sobą znaczącego ryzyka klimatycznego, to jest zarówno ryzyka znaczącego wpływu na klimat, jak i ryzyka braku lub niedostatecznego
poziomu odporności na zmiany klimatu.
 W każdym przypadku ekstremalnych zjawisk klimatycznych, w przypadku ich wystąpienia i pojawienia się zagrożenia dla inwestycji (np. zniszczenie budynków
i elementów wyposażenia), oddziaływanie będzie zamykać się w granicach terenu
fermy, a ponadto mogą zostać szybko podjęte działania naprawcze prowadzone przez
krótki okres czasu, zwłaszcza, że kurniki i wyposażenie fermy są obiektami mało
skomplikowanymi konstrukcyjnie.
3.

Przedsięwzięcie nie wiąże się z negatywnym wpływem na dobra materialne, lub też
wpływ taki będzie niewielki i nieistotny, o ile w ogóle się pojawi. Może potencjalnie

ECOPLAN Radosław Kowalczyk ; 52-200 Wysoka, ul. Nektarowa 13 ; Tel. 606 757 918

180

RAPORT O ODDZIAŁYWANIU NA ŚRODOWISKO PRZEDSIĘWZIĘCIA POLEGAJĄCEGO NA PRZEBUDOWIE I ROZBUDOWIE FERMY DROBIU W MIEJSCOWOŚCI
RACŁAWICE ŚLĄSKIE

dotyczyć niezakłóconego korzystania z posesji mieszkalnych (z uwagi na substancje
złowonne), czy oddziaływania na wartość blisko położonych nieruchomości, tj. wpływu w tych przypadkach nie można jednoznacznie wykluczyć.
4.

Na podstawie przewidywanych rodzajów emisji oraz ich skali/zasięgu można z dużym
prawdopodobieństwem wnioskować, iż potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzi nie
pojawi się.

5.

Przedsięwzięcie nie wiąże się z wykorzystywaniem urządzeń stanowiących źródła pola
elektromagnetycznego o częstotliwości 50 Hz, których natężenie składowej elektrycznej lub magnetycznej przekroczyłoby wartości dopuszczalne. Inwestycja nie wiąże się również z wykorzystywaniem urządzeń, które mogłyby stanowić źródło ponadnormatywnego promieniowania elektromagnetycznego w zakresie fal średnich, długich i mikrofal.

6.

Przy założeniu podjęcia działań minimalizujących [patrz: rozdz. 9.1.2 i 9.2.2], nie
przewiduje się oddziaływania projektowanej inwestycji na stan wód powierzchniowych oraz podziemnych. Przedsięwzięcie nie wpłynie również na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych jednolitych części wód zawartych w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry.

7.

Przy założeniu prowadzenia prawidłowej polityki gospodarowania odpadami (magazynowanie selektywne, odbiór odpadów przez wyspecjalizowane jednostki itp.),
w tym spełnieniu wymagań o jakich mowa w rozdziale 9.1.4 i 9.2.4, nie przewiduje się
negatywnego oddziaływania wytwarzanych odpadów pochodzących z projektowanej
instalacji na stan środowiska.

8.

Instalacja będzie źródłem emisji do powietrza substancji pochodzących z hodowli
drobiu (amoniak, siarkowodór, zanieczyszczenia pyłowe) oraz typowych zanieczyszczeń pochodzących z energetycznego spalania paliw.

9.

Przeprowadzona analiza zanieczyszczenia powietrza wykazała, iż funkcjonowanie
projektowanej fermy nie będzie powodować przekroczeń stężeń odniesienia określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 roku w sprawie
wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. nr 16 poz. 87, z dn.
03.02.2010) przez okres dłuższy niż 0,2% czasu w ciągu roku poza terenem inwestora.

10.

W obliczeniach rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń powietrza w środowisku wzięte
zostały pod uwagę zanieczyszczenia powstające we wszystkich instalacjach znajdujących się na terenie fermy, nie wymagających pozwolenia na emisje do powietrza.

11.

Na podstawie wykonanej analizy stwierdzono, iż funkcjonowanie planowanego
przedsięwzięcia nie spowoduje przekroczenia dopuszczalnych stężeń zanieczyszczenie powietrza przy uwzględnieniu aktualnego stanu jakości powietrza, który określił
Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu.

12.

Stwierdzenia przedstawione w powyższych punktach 9 - 11 są prawdziwe dla danych
przyjętych w niniejszej dokumentacji. Zmiana któregokolwiek parametru może spowodować zmianę wielkości emisji i imisji zanieczyszczeń w otoczeniu.

13.

Inwestycja będzie źródłem emisji hałasu w porze dnia i nocy. Na podstawie przeprowadzonych analiz stwierdzono, że realizacja przedsięwzięcia zgodnie z przedstawionymi założeniami nie spowoduje powstawania przekroczeń dopuszczalnych pozio-
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mów hałasu na terenach chronionych, zarówno w porze dziennej, jak i w porze nocnej. Dotyczy to okresu realizacji oraz funkcjonowania fermy.
14.2

Wskazania do decyzji o środowiskowych uwarunkowanych

1.

Planowane przedsięwzięcie wymaga prowadzenia działań łagodzących (eliminujących
i minimalizujących) negatywny wpływ na komponenty środowiska, które należy
uwzględnić podczas realizacji oraz funkcjonowania przedsięwzięcia. Działania te
przedstawiono w rozdziale 9.1 oraz 9.2, a ukierunkowane są w szczególności na
ochronę: powierzchni ziemi, środowiska wodnego, przed odpadami, powietrza.

2.

Przedsięwzięcie nie jest zaliczone do grupy zakładów o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.

3.

Inwestycja w żaden sposób nie będzie oddziaływać transgranicznie na środowisko.

4.

Ferma drobiu nie należy do instalacji, dla których niezbędne byłoby ustanawianie
obszaru ograniczonego użytkowania.

5.

W związku z przewidywanymi zmianami oraz zakładaną zwiększoną obsadą fermy,
będzie ona zobligowana (prowadzący instalację) do aktualizacji pozwolenia zintegrowanego.

6.

Ferma będzie spełniać wymogi odnośnie najlepszych dostępnych technik (BAT) dla
przewidywanej instalacji, wskazanych w Decyzji Wykonawczej Komisji (UE) 2017/302
z dnia 15 lutego 2017 r. ustanawiającej konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych
technik (BAT) w odniesieniu do intensywnego chowu drobiu lub świń zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE.

7.

Wyniki przeprowadzonych ocen nie stwierdziły konieczności wdrażania monitoringu
w odniesieniu do wpływu na poszczególne elementy środowiska.

8.

Zgodnie z art. 76 ustawy z dnia 27.04.2001 Prawo ochrony środowiska tekst jednolity:
Dz. U. 2019 poz. 1396) nowo budowany lub przebudowywany obiekt budowlany, zespół obiektów lub instalacja nie mogą być oddane do użytkowania, jeżeli nie spełniają
wymagań ochrony środowiska. W związku z tym konieczne jest przeprowadzenie
wstępnych badań poziomu hałasu w środowisku zgodnie z metodyką referencyjną
określoną w załączniku nr 7 do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 października 2014 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości
emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody (Dz. U. z dnia 7 listopada 2014 r.)

9.

W związku ze znaczną odległością terenu inwestycji od terenów chronionych oraz
prognozowanym niskim poziomem imisji hałasu, nie stwierdza się konieczności podejmowania celowych działań ograniczających emisję hałasu do środowiska. Jedynym
ograniczeniem są wartości mocy akustycznych jakie przyjęto w założeniach do prognozy i jakie opisano w treści opracowania.

10.

W związku z niewielką skalą oddziaływania akustycznego przedsięwzięcia, nie widzi
się konieczności przeprowadzenia analizy porealizacyjnej w zakresie emisji hałasu,
o której mowa w art. w art. 82 ust. 1 pkt 5 i art. 83. punkt 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.
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11.

Rozwiązania przyjęte ostatecznie w projekcie budowlanym muszą pozwolić na dochowanie standardów akustycznych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska
z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku
(tekst jednolity: Dz. U. z dnia 22.01.2014 r., poz. 112).
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STRESZCZENIE NIESPECJALISTYCZNE

Przedmiot raportu

Planowane przedsięwzięcie polega na przebudowie i rozbudowie fermy drobiu przeznaczonej do chowu brojlerów kurzych, na terenie miejscowości Racławice Śląskie, w gminie
Głogówek. Po realizacji przedsięwzięcia na fermie prowadzony będzie chów łącznie 355 500
sztuk drobiu, co stanowi 1422 DJP (dużych jednostek prze-liczeniowych).
W raporcie dokonano szczegółowego opisu planowanego przedsięwzięcia, identyfikacji i charakterystyki elementów środowiska, obszarów i obiektów objętych ochroną oraz dóbr
kultury występujących w rejonie inwestycji – w zasięgu jej potencjalnego oddziaływania,
a następnie przeprowadzono prognozowanie oraz ocenę potencjalnego wpływu projektowanej inwestycji na zidentyfikowane elementy środowiska, mianowicie na: klimat akustyczny, wody powierzchniowe i podziemne, elektromagnetyczne promieniowanie niejonizujące,
generowanie odpadów, powierzchnię ziemi, w tym rzeźbę terenu i gleby, krajobraz (w tym
krajobraz kulturowy), szatę roślinną i zwierzęta, formy ochrony przyrody, w tym obszary
NATURA 2000, powietrze, środowisko kulturowe, klimat, ludzi. W raporcie przedstawiono
również niezbędne działania minimalizujące oddziaływania negatywne, które uznano za zbyt
uciążliwe dla środowiska.
Lokalizacja przedsięwzięcia

Przedsięwzięcie będzie realizowane w województwie opolskim, w gminie Głogówek,
na gruntach miejscowości Racławice Śląskie, w obrębie istniejącej fermy zajmującej się chowem brojlerów kurzych oraz chowem trzody chlewnej. Ferma znajduje się na działkach ewidencyjnych nr: 255/25, 255/21, 255/19 (obręb ewidencyjny: Racławice Śląskie).
Zagadnienia formalno-prawne, w tym zakres raportu

Planowane przedsięwzięcie jest wymienione w §2 ust.1 pkt 51) Rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 9 listopada 2010 w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać
na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z dnia 18 stycznia 2016 r., poz. 71). Tym samym przedsięwzięcie jest zaliczane do mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obligatoryjne jest sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko. W związku
z tym inwestor wystąpił do Burmistrza Głogówka z wnioskiem o ustalenie zakresu raportu
o oddziaływaniu na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia.
Burmistrz Głogówka w postanowieniu nr MKOS.6220.2.5.2019.GR z dnia 20 września
2019 r. ustalił zakres raportu na zgodny z art.66 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, ze szczególnym uwzględnieniem niektórych aspektów środowiska, mianowicie dotyczących: wpływu na stan powietrza, wpływu na
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klimat, wpływu na środowisko gruntowo-wodne, wpływu na klimat akustyczny, oddziaływań
skumulowanych, a także analizy konfliktów społecznych.
Burmistrz Głogówka swoje postanowienie wydał po uwzględnieniu opinii innych
urzędów, mianowicie: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu, Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.
Źródła informacji i materiały wykorzystane w raporcie, w tym informacje o środowisku wynikające
ze strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

Raport sporządzony został w oparciu o zgromadzone przez zespół go opracowujący
materiały i uzgodnienia, stanowiące dane wyjściowe, w szczególności pochodzące z: bezpośrednich prac terenowych, innych materiałów (tekstowych i graficznych) dotyczących terenu
planowanego przedsięwzięcia, a także jego otoczenia, badań i wyników ocen wykonanych
dla innych obiektów i/lub urządzeń i instalacji tożsamych z objętymi raportem.
W raporcie powołano się na obowiązujące akty prawa polskiego i unijnego, normujące zagadnienia związane bezpośrednio lub pośrednio z ochroną środowiska. Wykorzystano
ponadto dokumentacje związane z rozpatrywanym zagadnieniem (dotyczące technologii
i warunków prowadzenia procesów), instrukcje branżowe i inne materiały, w tym strony internetowe urzędów, organizacji ekologicznych, organizacji zawodowych. Wykorzystano również liczne mapy topograficzne oraz tematyczne w różnych skalach, a także zdjęcia satelitarne oraz geoportale internetowe.
Jeśli było to możliwe, wykorzystano informacje zawarte w dokumentach strategicznych oraz prognozach oddziaływania na środowisko wykonanych do tych dokumentów. Wykorzystano w szczególności: Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Głogówek.
Cele środowiskowe wynikające z istotnych dla przedsięwzięcia dokumentów strategicznych

Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry zawiera szczegółowe cele
środowiskowe dla jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych, w których znajduje się przedsięwzięcie. Ocena przeprowadzona dla inwestycji wykazała, iż ostatecznie nie
ma ona istotnego negatywnego wpływu na cele środowiskowe Planu, a tym samym cele Ramowej Dyrektywy Wodnej.
Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Opolskiego zawiera politykę:
wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich, w której jednym z działań jest: rozbudowa potencjału produkcyjnego w oparciu o lokalną bazę surowców, poprzez między innymi: utrzymanie
i rozwój najbardziej efektywnych kierunków produkcji roślinnej i zwierzęcej. Planowana
w ramach przedsięwzięcia produkcja zwierzęca jest zbieżna z wymienionym działaniem.
Ze względu na charakter przedsięwzięcia odniesiono się do Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu. Program nie zawiera celów środowiskowych. Przedstawia natomiast warunki i zasady przechowywania oraz rolniczego stosowania nawozów naturalnych. Planowane przedsięwzięcie musi funkcjonować w sposób zgodny
z tymi zasadami.
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Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia

Przedsięwzięcie obejmuje:
 zwiększenie obsady w istniejących 6 kurnikach (kurniki 1 – 6) z 14 000 do 16500 szt.
brojlerów,
 zmianę sposobu użytkowania/przebudowę hali magazynowej na kurnik przystosowany do chowu 16500 szt. brojlerów (kurnik nr 7),
 budowę 4 nowych kurników przystosowanych do chowu 60 000 szt. brojlerów każdy
(kurniki nr 8 - 11),
 zmianę systemu ogrzewania kurników z węglowego na ogrzewanie gazowe,
 wymianę wentylatorów w istniejących kurnikach 1 – 6.
 usytuowanie przy nowych kurnikach do 6 zbiorników naziemnych na gaz LPG, a także
przy istniejących kurnikach do 3 zbiorników na gaz LPG;
 montaż do 15 silosów na mieszanki paszowe: po jednym przy kurnikach 1 – 7 oraz po
dwa przy kurnikach 8 - 11;
 realizację dróg wewnętrznych i terenów utwardzonych przy nowych kurnikach.
Po realizacji przedsięwzięcia liczba utrzymywanych brojlerów ulegnie zwiększeniu
z obecnych 84 tys. szt. do 355 500 szt., co stanowi 1422 DJP.
Nowe kurniki zostaną zrealizowane w północnej części istniejącej fermy. Natomiast
obiekt przewidziany do zmiany użytkowania znajduje się w sąsiedztwie istniejących kurników, tj. w południowo-zachodniej części fermy.
Biorąc pod uwagę obsadę fermy oraz liczbę możliwych cykli produkcyjnych (rzutów)
w ciągu roku, maksymalna roczna produkcja może wynieść 2 133 000 sztuk brojlerów, bez
uwzględnienia strat na poziomie kilku procent, które zawsze mają miejsce.
Technologia chowu brojlerów
Średnia długość cyklu chowu brojlerów trwa około 5 do 7 tygodni. W ciągu roku przeprowadza się zmaksymalnie 6 cykli chowu. Proces produkcyjny rozpoczyna się ręcznym zasiedleniem hal jednodniowymi ptakami. Wstawianie kurników odbywa się zazwyczaj
w odstępach czasowych. Ptaki są umieszczane na podłożu stanowiącym ściółkę ze słomy.
Karmienie ptaków odbywa się z zastosowaniem przenośnika i mis pokarmowych, zapewniających minimalne straty paszy. Przenośnik połączony jest z silosem paszowym zlokalizowanym bezpośrednio przy hali. Uzupełnianie silosów odbywa się na bieżąco. Pasza dostarczana jest transportem samochodowym, a załadunek do silosów odbywa się pneumatycznie.
Żywienie odbywa się fazowo z zastosowaniem mieszanek pełnoporcjowych o zmniejszającej
się zawartości białka (w zależności od wieku kur), tzw.: starter, grower, finisher.
Pojenie ptaków odbywa się systemem kropelkowym, co zapobiega rozlewaniu wody
i gniciu ściółki. Nie praktykuje się ograniczania dostępu zwierząt do wody.
Warunki klimatyczne w halach kontrolowane są systemem komputerowym. Temperatura regulowana jest za pomocą instalacji ogrzewania i wentylacji wywiewnej.
W zależności od wieku kurcząt temperatura w kurnikach osiąga wartości w przedziale 30 -
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32°C w pierwszych dniach chowu, do 18 - 21°C w ostatniej fazie cyklu chowu. W halach stosuje się sztuczne oświetlenie.
Po osiągnięciu przez ptaki odpowiednich parametrów wagowych chów zostaje zakończony, a zwierzęta kierowane są do uboju. Załadunek brojlerów na zewnętrzny środek transportu odbywa się ręcznie. Po usunięciu stada następuje dwutygodniowa przerwa, w czasie
której usuwany jest obornik, przeprowadzane jest czyszczenie i dezynfekcja hal oraz zabiegi
mające na celu optymalizację warunków chowu w kolejnym cyklu produkcyjnym.
Proces czyszczenia prowadzony jest na sucho (czyszczenie z wymiataniem). Następnie
przez ok. tydzień hala jest wietrzona, po czym jest dezynfekowana poprzez zamgławianie
odpowiednim preparatem.
W procesie chowu drobiu powstaje obornik składający się z odchodów ptasich
i ściółki. Obornik będzie po każdym rzucie zbywany zewnętrznym odbiorcom.
Skutki dla środowiska w przypadku braku realizacji przedsięwzięcia

Niepodejmowanie przedsięwzięcia zachowuje obecne warunki przyrodnicze. Warunki
te należy określić jako niekorzystne dla pełnienia funkcji przyrodniczych, gdyż teren przedsięwzięcia stanowi istniejące od wielu lat gospodarstwo rolne. Konsekwencją jest już istniejące przekształcenie warunków siedliskowych i krajobrazowych.
Brak realizacji przedsięwzięcia wiąże się z zachowaniem obecnych uciążliwości wynikających z funkcjonowania gospodarstwa rolnego. Dotyczy to np.: hałasu i emisji zanieczyszczeń powietrza, emisji odpadów.
Niepodejmowanie przedsięwzięcia nie powoduje skutków dla środowiska wodnego,
ludzi, przyrody, obszarów chronionych i powierzchni ziemi w związku z obecnym sposobem
użytkowania terenu inwestycji.
Aktualny stan środowiska (uwarunkowania przyrodnicze i kulturowe)

W wyniku prac związanych z identyfikacją walorów środowiska przyrodniczego oraz
kulturowego stwierdzono, iż obszar planowanego przedsięwzięcia cechują następujące uwarunkowania miejscowe oraz lokalne i ponadlokalne:
 Rzeźba terenu i warunki geologiczne
Miejscowe uwarunkowania geomorfologiczne nie ograniczają planowanego przedsięwzięcia, gdyż teren fermy nie posiada szczególnych warunków geomorfologicznych. Jest
to teren płaski i słabo nachylony (wysoczyzna plejstoceńska lessowa), przez co pozbawiony
jest intensywnych procesów geodynamicznych, zwłaszcza ruchów masowych. Teren inwestycji jest w dużym stopniu zantropogenizowany (nasypowy) oraz odznacza się brakiem lokalnie
wartościowych cech rzeźby.
Na terenie fermy, a także w jej najbliższym sąsiedztwie, nie występują udokumentowane lub perspektywiczne złoża surowców mineralnych, czy też inne zasoby geologiczne.
Najbliższe znajdują się w dolinie Osobłogi, poza zasięgiem wpływu inwestycji.


Warunki wodne

Bezpośrednio na terenie fermy nie występują jakiekolwiek cieki i zbiorniki wodne. Nie
jest to również teren podmokły lub narażony na występowanie powodzi. W odległości około
500 m na południe przebiega koryto rzeki Osobłogi.
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Obszar stanowi jednolitą część wód powierzchniowych (JCWP): Osobłoga od Prudnika
do Odry (RW600019117699). Wymieniona JCWP to naturalna część wód, odznaczająca się
złym stanem.
W obrębie przedsięwzięcia woda gruntowa praktycznie nie występuje, a obszar pokrywa miąższa warstwa słabo przepuszczalnych lessów. Pierwszy poziom wód podziemnych
występuje głęboko, w piaskach i żwirach czwartorzędowych pochodzenia wodnolodowcowego.
Teren inwestycji nie znajduje się w obrębie chronionych zbiorników wód podziemnych.
Obszar znajduje się w obrębie jednolitej części wód podziemnych nr 127. Jest to część
wód, która odznacza się dobrym stanem ilościowym oraz dobrym stanem chemicznym.


Warunki glebowe

Na terenie planowanej inwestycji brak jest gleb pochodzenia organicznego, teren
fermy jest w znacznym stopniu pozbawiony naturalnej warstwy glebowej (grunty nasypowe,
utwardzone i zabudowane), w części jednak zachował cechy naturalne, zwłaszcza w centralnej części fermy, gdzie gleby to czarnoziemy II klasy, tj. gleby orne bardzo dobre.


Warunki klimatyczne

Teren lokalizacji fermy cechują korzystne warunki topoklimatyczne, charakterystyczne dla obszarów płaskich i słabo nachylonych, położonych poza obniżeniami dolinnymi. Jest
to obszar odznaczający się dobrymi warunkami solarnymi i większą ilością bezpośredniego
promieniowania słońca, a także dobrym przewietrzaniem. Na obszarze występują wyższe
temperatury maksymalne, niższa wilgotność powietrza, mała częstość zamgleń i poprawne
przewietrzanie, z odpływem chłodnych mas powietrza w kierunku doliny Osobłogi.


Szata roślinna

W rejonie planowanego przedsięwzięcia nie występują chronione siedliska przyrodnicze, chronione lub rzadkie gatunki roślin i grzybów, a także inne szczególne elementy szaty
roślinnej. Wartość florystyczna terenu planowanego przedsięwzięcia jest niska. Występują
na nim wyłącznie zbiorowiska roślinne pospolite – ruderalne i segetalne (towarzyszące
uprawom rolnym).


Fauna

Teren fermy nie ma szczególnych warunków siedliskowych dla występowania zwierząt. Możliwe jest na nim występowanie, czy też okresowe pojawianie się, gatunków pospolitych, tolerujących wysoki stopień antropopresji. Brak jest występowania na terenie fermy
gatunków rzadkich i zagrożonych.


Formy ochrony przyrody, w tym obszary Natura 2000

Na terenie objętym granicami realizacji przedsięwzięcia, ani też w jego bliskim sąsiedztwie, nie występują obszary podlegające ochronie, o których mowa w ustawie z dnia 16
kwietnia 2004r. o ochronie przyrody, co dotyczy również obszarów NATURA 2000.


Powiązania przyrodnicze

Teren fermy nie znajduje się bezpośrednio w obrębie lub w pobliżu któregoś z korytarzy ekologicznych wyznaczonych na terenie Polski jako łączących ostoje Natura 2000.
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W rejonie Racławic Śląskich podstawową strukturą o charakterze korytarza ekologicznego jest dolina Osobłogi (korytarz lokalny). Dolina przebiega w znacznej odległości od
terenu inwestycji, tj. co najmniej 300 m na południe.


Zabytki

Bezpośrednio w zasięgu oddziaływania inwestycji nie stwierdzono występowania
zinwentaryzowanych obiektów zabytkowych objętych ochroną na podstawie przepisów
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
W rejonie jednego z wjazdów na fermę, po wschodniej stronie drogi dojazdowej,
znajduje się przydrożny krzyż. Nie jest to obiekt objęty ochroną, lecz mający lokalny walor
kulturowy.


Krajobraz

Krajobraz terenu fermy i jej bezpośredniego sąsiedztwa nie ma szczególnych walorów, w szczególności: nie podlega ochronie ze względu na walory przyrodniczokrajobrazowe, nie jest to cenny w skali regionu krajobraz naturalny, nie wyróżnia się kulturowo (w sensie pozytywnym), przede wszystkim jednak jest już zainwestowany i od wielu lat
funkcjonuje jako gospodarstwo rolne.
W skali lokalnej, tj. w rejonie Racławic Śląskich, wyższe walory posiada jedynie dolina
Osobłogi, która dodatkowo jest w dokumentach miejscowych wskazana do ochrony jako
projektowany Obszar Chronionego Krajobrazu „Dolina Osobłogi”.
Warianty przedsięwzięcia

Przedsięwzięcie było rozpatrywane w dwóch wariantach podstawowych:
Wariant I - Jest to wariant proponowany przez wnioskodawcę (inwestora), a obejmuje usytuowanie czterech nowych, dużych kurników w północnej części fermy, w sąsiedztwie
istniejących obiektów obejmujących chów trzody chlewnej.
Wariant II - Stanowi racjonalny wariant alternatywny, a obejmuje przesunięcie czterech nowych kurników o około 100 m na południe w porównaniu z wariantem I, czyli dotyczy
realizacji kurników w centralnej części fermy.
Wariant najlepszy dla środowiska
Wariant I oceniono na najkorzystniejszy dla środowiska, przede wszystkim z uwagi na
mniejsze możliwe oddziaływanie w przypadku: powierzchni ziemi, emisji zanieczyszczeń powietrza, emisji hałasu, a także dóbr materialnych w sensie możliwego odczuwania odorów na
terenach posesji mieszkaniowych.
Uzasadnienie proponowanego przez wnioskodawcę wariantu
Nie występują przeciwwskazania w realizacji wariantu I, tj. wariantu proponowanego
przez wnioskodawcę, gdyż:


potencjalne negatywne oddziaływanie wariantu nie będzie duże, a zwłaszcza nie
będzie znaczące w odniesieniu do każdego komponentu/elementu środowiska;
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standardy środowiskowe w odniesieniu do hałasu oraz emisji zanieczyszczeń do
powietrza zostaną zachowane – ferma nie będzie ponadnormatywnie oddziaływać na otoczenie;



w przypadku pozostałych substancji, które będą powstawać w związku funkcjonowaniem fermy (ścieki bytowe, obornik, odpady), będą one magazynowane oraz
zagospodarowane/zbywane w sposób bezpieczny dla środowiska;



w przypadku kilku elementów środowiska zagrożeń nie przewiduje się w ogóle, co
dotyczy: ostoi Natura 2000, korytarzy ekologicznych, zabytków, poważnych awarii, wpływu na zdrowie ludzi, oddziaływań transgranicznych, promieniowania elektromagnetycznego;



z kolei w odniesieniu do innych komponentów środowiska potencjalne negatywne skutki przewiduje się jako niewielkie: szata roślinna, fauna, środowisko wodne,
odpady, dobra materialne.

Porównanie z najlepszymi dostępnymi technikami

W związku z obsadą fermy znacznie przekraczającą 40 tys. sztuk drobiu, wymaga ona
uzyskania/zmiany pozwolenia zintegrowanego, a tym samym porównywania z najlepszymi
dostępnymi technikami (BAT). W raporcie porównanie takie zawarto w tabeli [ANEKS 1],
z której wynika, że ferma będzie funkcjonować w sposób zgodny z BAT, zwłaszcza że technologia chowu brojlerów będzie tożsama z innymi tego typu fermami prowadzonymi na terenie województwa opolskiego i w Polsce.
Przewidywane oddziaływania na środowisko w czasie realizacji przedsięwzięcia
Oddziaływanie na powierzchnię ziemi

Negatywne oddziaływanie na powierzchnię ziemi w okresie realizacji inwestycji wniesie bezpośrednie skutki związane z prowadzeniem prac ziemnych, krótkookresowym magazynowaniem materiałów budowlanych, poruszaniem się i postojem pojazdów i maszyn budowlanych, ewentualnymi wyciekami ropopochodnych w przypadku awarii sprzętu. Skutki
ocenia się na małe i nieistotne, gdyż: dotyczą jedynie terenu w miejscu istniejącego gospodarstwa rolnego; przewiduje się utratę małego areału (w porównaniu do występujących
w otoczeniu) gleb wysokiej wartości użytkowej, tj. klasy II; nie obejmą gleb pochodzenia organicznego; brak jest zagrożenia dla zasobów surowców naturalnych; przekształceniami nie
będą objęte lokalnie lub ponadlokalnie cenne lub wyróżniające się formy rzeźby terenu; nie
zostanie naruszony pierwszy poziom wód podziemnych.
Oddziaływanie na krajobraz

Na etapie realizacji przedsięwzięcia pojawi się niekorzystny wpływ na strukturę lokalnego krajobrazu w wyniku bezpośrednich przekształceń siedliskowych związanych z realizacją kurników. Ze względu jednak na fakt, iż bezpośrednimi zmianami zostanie objęty teren
w obrębie istniejącego gospodarstwa, gdzie pokrycie terenu ma charakter wyłącznie wtórny,
co dotyczy również roślinności, bez szczególnych elementów przyrodniczych i kulturowych,
zwłaszcza w miejscu lokalizacji zabudowy, ocenia się, iż negatywne oddziaływanie na strukturę krajobrazu będzie małe.
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Oddziaływanie na roślinność

Prowadzone w okresie budowy prace, głównie ziemne, spowodują bezpośrednie
niszczenie siedlisk florystycznych w granicach planowanej budowy. Mając jednak na uwadze
bardzo niski potencjał przyrodniczy w rejonie przewidywanych prac stwierdzono, że przedsięwzięcie nie stwarza istotnego zagrożenia dla szaty roślinnej, zwłaszcza z uwagi na brak
zagrożenia dla: lokalnych i ponadlokalnych struktur ekologicznych (dolina Osobłogi), chronionych oraz rzadkich gatunków roślin i grzybów, objętych ochroną siedlisk przyrodniczych
czy jakichkolwiek innych wartościowych siedlisk roślinnych lub elementów szaty roślinnej.
Inwestycja w zakresie skutków bezpośrednich na szatę roślinną zamknie się w obrębie istniejącego od lat gospodarstwa, a właściwie jedynie jego części.
Oddziaływanie na faunę

W odniesieniu do fauny nie stwierdzono, aby negatywny wpływ mógł być w okresie
budowlanym istotny, co uwarunkowane jest głównie faktem, iż nie wystąpi jakakolwiek ingerencja w siedliska cennych gatunków zwierząt, ani też bezpośrednie oddziaływanie na rzadkie gatunki. Negatywne oddziaływanie może pojawić się jedynie w stosunku do gatunków
najbardziej pospolitych i licznych na terenie województwa, kraju czy gminy, które mogą pojawiać się w granicach terenu inwestycji.
Oddziaływanie na przyrodnicze obszary chronione, w tym Natura 2000, a także łączące je korytarze ekologiczne

Inwestycja nie wiąże się z wystąpieniem negatywnych oddziaływań mogących zagrażać obszarom Natura 2000.
Brak jest również jakichkolwiek oddziaływań na korytarze ekologiczne wyznaczone
w celu zachowania spójności sieci obszarów Natura 2000.
Przedsięwzięcie znajduje się w znacznej odległości w stosunku do innych przyrodniczych obszarów chronionych i nie przewiduje się zagrożeń dla tego typu obszarów. Nie zostanie również obniżona funkcjonalność lokalnego korytarza ekologicznego jakim jest dolina
Osobłogi.
Oddziaływanie na środowisko kulturowe (zabytki)

Wszelkie prace będą realizowane poza obiektami zabytkowymi (w bezpośrednim zasięgu prac budowlanych zabytki nie występują). Zatem nie stwierdza się możliwości wystąpienia zagrożenia dla tego typu obiektów kulturowych.
Rozbudowa fermy nie wiąże się z prowadzeniem prac budowlanych w rejonie wjazdów na jej teren. Tym samym zlokalizowany przy jednym z wjazdów przydrożny krzyż (nie
jest to obiekt zabytkowy) nie jest zagrożony wpływem ze strony inwestycji.
Oddziaływanie na wody powierzchniowe i podziemne

Przedsięwzięcie nie będzie na etapie budowlanym powodować przekształcania jakichkolwiek struktur hydrograficznych (cieków, zbiorników wodnych, terenów podmokłych
itp.).
W okresie realizacji inwestycji występuje niewielkie ryzyko pośredniego zanieczyszczenia środowiska wodnego, tj. wód podziemnych, w przypadku nieprzewidzianego uwol-
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nienia do gruntu zanieczyszczeń ropopochodnych z maszyn i pojazdów budowlanych. Wpływ
niewielki wiąże się z faktem, iż oddziaływanie takie byłoby chwilowe i punktowe pod względem obszarowym, a także możliwe do szybkiej likwidacji (naprawa sprzętu).
Na tym etapie inwestycji nie można mówić o zagrożeniu dla celów środowiskowych
jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych.
Zagrożenie odpadami

Etap realizacji przedsięwzięcia spowoduje powstanie odpadów ze względu na konieczność wykonywania prac budowlanych, montażowych, wykończeniowych. Przewiduje się
powstanie odpadów budowlanych w postaci: gruzu betonowo-ceglanego, drewna, gleby
i ziemi, żelaza i stali, kabli i materiałów izolacyjnych, różnego rodzaju opakowań. Wszystkie
odpady powinny być magazynowane selektywnie, a następnie powinny być odebrane przez
wyspecjalizowany zakład (firmę), który zajmie się ich utylizacją. Z kolei wydobyta gleba
i ziemia, jako grunt miejscowy, może być wykorzystana do zasypania wykopów.
Oddziaływanie na stan powietrza

Emisja pochodząca z czynności prowadzonych na etapie prac budowlanych, ze względu na krótkotrwały charakter, nie wpłynie w sposób istotny na pogorszenie warunków aerosanitarnych w sąsiedztwie terenu przeznaczonego pod inwestycję. Emisja zanieczyszczeń
w tym okresie ma charakter emisji niezorganizowanej i może występować w różnych miejscach (w granicach terenu inwestycji) oraz w różnym czasie i z różnym nasileniem, w zależności od wykonywanych prac i używanego sprzętu, jednakże będzie na tyle niska i krótkotrwała, że nie wpłynie na pogorszenie jakości powietrza na tym etapie, zwłaszcza w stopniu
który byłby groźny dla ludzi.
Oddziaływanie akustyczne

Uciążliwość akustyczna na etapie realizacji przedsięwzięcia wiąże się w głównej mierze z wykorzystywaniem maszyn i urządzeń budowlanych, w tym transportowych. Będzie to
hałas nieustalony, który wynika ze zmienności prowadzonych prac i tym samym zmiennych
rodzajów i ilości źródeł hałasu. Wstępne etapy prac wiązać się będą z pracą cięższego sprzętu, podczas gdy etapy późniejsze - z pracą lżejszych, z reguły bardziej cichych urządzeń.
Poziom hałasu powodowany pracami budowlanymi nie może być porównywany ze
standardami określającymi poziom hałasu od instalacji czy też od źródeł o charakterze komunikacyjnym. Ze względu na krótkotrwały charakter oraz brak prac w godzinach nocnych,
hałas prac budowlanych nie powinien być uciążliwy dla terenów mieszkaniowych.
Zagrożenia elektromagnetycznym promieniowaniem niejonizującym

Projektowane przedsięwzięcie nie wymaga wprowadzania na teren budowy urządzeń
lub instalacji, będących źródłem pola elektromagnetycznego, którego natężenie składowej
elektrycznej lub magnetycznej osiągałoby, a zwłaszcza przekroczyłoby, wartości dopuszczalne. Etap budowlany nie wiąże się również z wykorzystywaniem urządzeń, które mogłyby stanowić źródło promieniowania elektromagnetycznego w zakresie fal średnich, długich i mikrofal.
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Przewidywane oddziaływania na środowisko w czasie funkcjonowania przedsięwzięcia
Oddziaływanie na powierzchnię ziemi

Na etapie funkcjonowania inwestycji nie przewiduje się oddziaływań negatywnych na
powierzchnię ziemi - brak wpływu na: warunki glebowe, rzeźbę terenu, wody gruntowe. Wynika to z całkowitego uregulowania gospodarki ściekowej, odpadami oraz gospodarki obornikiem.
Postępowanie z obornikiem na fermie nie stwarza sytuacji negatywnego oddziaływania na środowisko gruntowo-wodne. Obornik nie będzie magazynowany na terenie fermy,
a także nie będzie rolniczo wykorzystywany na gruntach należących do fermy. Całość obornika będzie zbywana zewnętrznym odbiorcom po zakończeniu każdego cyklu chowu.
Z terenu fermy nie będą odprowadzane do gruntu ścieki lub substancje, które mogłyby powodować lokalne zanieczyszczenie środowiska glebowego oraz wód gruntowych.
Oddziaływanie na krajobraz

Etap funkcjonowania obejmuje wizualne oddziaływanie na krajobraz, co będzie
wpływem długookresowym. Wpływ wizualny będzie dotyczył mieszkańców miejscowości
Racławice Śląskie. Biorąc jednak pod uwagę czynniki lokalne, tj. walory krajobrazu, a także
fakt realizacji kurników w sąsiedztwie innych, istniejących już zabudowań fermy, które będą
przesłaniać obiekty nowe, a ponadto brak ograniczania lokalnie cennych widoków (widok
w kierunku doliny Osobłogi), potencjalne oddziaływanie wizualne na lokalny krajobraz będzie nieistotne.
Oddziaływanie na roślinność

Etap funkcjonowania fermy, w wyniku uregulowania i pełnego kontrolowania gospodarki obornikiem oraz gospodarki ściekowej i odpadami, nie wiąże się z występowaniem negatywnych oddziaływań na roślinność.
Oddziaływanie na faunę

Okres funkcjonowania planowanego przedsięwzięcia nie będzie negatywnie oddziaływać na lokalną faunę, zwłaszcza że nowe obiekty będą zlokalizowane w granicach obecnego gospodarstwa rolnego.
Oddziaływanie przedsięwzięcia na obszary chronione w tym obszary Natura 2000

Z uwagi na fakt, iż planowane przedsięwzięcie znajduje się poza ostojami Natura
2000, a także z uwagi na odległość oraz mały możliwy zasięg potencjalnych oddziaływań ze
strony inwestycji, nie wystąpią jakiekolwiek oddziaływania na przedmioty ochrony i spójność
wewnętrzną najbliższej ostoi Natura 2000.
Planowane przedsięwzięcie nie będzie funkcjonować w sposób, który zakłócałby
funkcjonalność lokalnych i ponadlokalnych korytarzy ekologicznych.
Brak jest również zagrożenia dla jakichkolwiek innych przyrodniczych obszarów chronionych.
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Oddziaływanie na środowisko kulturowe

Nie stwierdzono prawdopodobieństwa wystąpienia jakichkolwiek oddziaływań, zarówno negatywnych jak i pozytywnych, w odniesieniu do zabytkowych obiektów kulturowych na tym etapie.
Oddziaływanie na wody powierzchniowe i podziemne

Do gromadzenia ścieków bytowych wykorzystywany będzie istniejący na fermie już
zbiornik, z którego ścieki są odbierane i transportowane na oczyszczalnię.
Ścieki technologiczne nie będą wytwarzane na fermie. Nie będą również powstawać
odcieki z mycia hal, gdyż hale będą po usunięciu stada czyszczone na sucho.
Wody opadowe będą odprowadzane w sposób niezorganizowany, tj. będą swobodnie
spływać i wsiąkać w grunt.
Na zewnątrz obiektów nie będą magazynowane żadne substancje chemiczne, które
mogłyby zanieczyszczać powierzchnię ziemi.
Posadzki kurników są/będą szczelne i nie powstają z nich żadne odcieki.
Podsumowując, z terenu fermy nie będą odprowadzane do wód powierzchniowych
czy podziemnych, a także do gruntu, ścieki lub odcieki. Zagrożenie zanieczyszczenia środowiska wodnego nie występuje.
Nie przewiduje się negatywnego wpływu na osiągnięcie celów środowiskowych zawartych w Planie gospodarowania wodami dorzecza Odry, a tym samym wynikających
z Ramowej Dyrektywy Wodnej.
Zagrożenie odpadami

Na etapie eksploatacji inwestycji powstające odpady będą pochodzić głównie z procesu chowu drobiu oraz w związku z koniecznością serwisowania instalacji. Można spodziewać się powstania w szczególności następujących odpadów: opakowania z papieru i tektury,
opakowania z tworzyw sztucznych, sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania,
zużyte urządzenia, odpady z tworzyw sztucznych.
Największe jednak ilości substancji odpadowej dotyczyć będą zwierząt padłych i ubitych z konieczności, przy czym, zgodnie z zapisami prawa, padłe kury nie stanowią odpadów,
lecz tzw. materiał kategorii II.
Wszystkie odpady powinny być magazynowane selektywnie, a następnie powinny być
odebrane przez wyspecjalizowany zakład, który zajmie się ich utylizacją. Przede wszystkim
Padłe kury będą magazynowane w urządzeniu chłodniczym, bez stwarzania zagrożenia dla
lokalnego środowiska, w tym dla ludzi.
Przy założeniu prowadzenia prawidłowej polityki gospodarowania odpadami (magazynowanie selektywne, odbiór odpadów przez wyspecjalizowane jednostki itp.), zwłaszcza
w zakresie padłych zwierząt, nie przewiduje się wystąpienia niekorzystnego wpływu fermy
na stan środowiska, na etapie jej eksploatacji.
Oddziaływanie na stan powietrza

Instalacja będzie źródłem emisji do powietrza substancji pochodzących z kilku źródeł:
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Chów kur wiąże się w szczególności z emisją: amoniaku, pyłów, siarkowodoru,
metanu. Poza tym do powietrza przenikać będą inne związki, jednakże
o znikomym wpływie na stan zanieczyszczenia powietrza w otoczeniu fermy;



Ogrzewanie kurników powoduje emisję substancji będących wynikiem spalania
paliwa (gaz LPG): dwutlenek siarki, dwutlenek azotu, tlenek węgla, zanieczyszczenia pyłowe;



Ponadto okresowo do powietrza emitowane będą zanieczyszczenia pyłowe powstające w wyniku napełniania silosów paszowych oraz substancje gazowe związane z pracą agregatu prądotwórczego (uruchamianego tylko w czasie braku dostaw prądu): dwutlenek siarki, dwutlenek azotu, tlenek węgla.

Jak wynika z przeprowadzonych analiz i obliczeń, imisja zanieczyszczeń w środowisku
nie będzie powodować przekroczeń stężeń odniesienia określonych w stosownym Rozporządzeniu Ministra Środowiska. Dotyczy to sytuacji uwzględniającej oddziaływanie skumulowane, tj. związane z funkcjonowaniem innych obiektów w obrębie gospodarstwa rolnego, czyli
z uwzględnieniem aktualnego stanu jakości powietrza, który określił Wojewódzki Inspektorat
Ochrony Środowiska.
Oddziaływanie akustyczne

Inwestycja będzie źródłem emisji hałasu zarówno w porze dnia jak i w porze nocy.
Emitorami hałasu będą urządzenia funkcjonujące na fermie, tj. przede wszystkim wentylatory zamontowane w kurnikach (każdy kurnik jest wyposażony w indywidualny, dostosowany
do parametrów technicznych hali, system wentylacyjny), a w mniejszym stopniu inne działania prowadzone na fermie, jak np. napełnianie silosów paszowych (paszowóz wyposażony
w pneumatyczny transport paszy).
Przeprowadzone w raporcie analizy potencjalnego zagrożenia hałasem wszystkich
źródeł hałasu, tj. również już istniejących na terenie fermy (oddziaływanie skumulowane),
pozwalają stwierdzić, że poziom hałasu na terenach chronionych, tj. mieszkaniowych, nie
przekroczy wartości dopuszczalnych. Dotyczy to zarówno dnia jak i nocy.
Zagrożenia elektromagnetycznym promieniowaniem niejonizującym

Funkcjonowanie fermy nie wiąże się z wprowadzeniem na jej teren urządzeń, będących źródłem powstania pól elektromagnetycznych o częstotliwości 50 Hz, których składowe
elektryczne lub magnetyczne przekroczyłyby wartości dopuszczalne, lub urządzeń, które mogłyby stanowić źródło promieniowania elektromagnetycznego w zakresie fal średnich, długich i mikrofal.
Oddziaływanie na klimat

Oddziaływanie na klimat wiąże się przede wszystkim z emisjami gazów cieplarnianych, które będą miały miejsce w związku z chowem drobiu. Takie gazy jak dwutlenek węgla,
metan, podtlenek azotu, są emitowane do otoczenia z kurników przez wentylatory. Ponadto
procesy poboczne, takie jak spalanie paliw (gaz LPG) w celu ogrzewania kurników, a także
zużycie energii elektrycznej, są źródłem emisji bezpośredniej i pośredniej dwutlenku węgla.
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Na fermie stosowane będą rozwiązania obniżania emisji gazów cieplarnianych poprzez efektywność zużycia energii, komputerowe sterowanie mikroklimatem, ograniczanie
pylenia wewnątrz kurników, jednakże całkowite wyeliminowanie emisji nie jest możliwe.
Ferma drobiu, przede wszystkim właśnie na charakter działalności, jest przedsięwzięciem podatnym na niektóre ekstremalne zjawiska klimatyczne. Dotyczy to zwłaszcza tych
zjawisk, które mogą powodować przerwy technologiczne lub bezpośrednie zagrożenie dla
inwentarza, a w konsekwencji znaczne straty i konieczność utylizacji martwych kur. Do takich
czynników klimatycznych należą: fale upałów, susze, fale chłodu czy szkody wywoływane
zamarzaniem i odmarzaniem. Przyjęte jednak na fermie rozwiązania pozwalają wnioskować,
że inwestycja jest w sposób wystarczający zaadaptowana do zmian klimatu, w tym do ewentualnych zjawisk ekstremalnych.
Oddziaływanie na dobra materialne

W analizie oddziaływania na dobra materialne odniesiono się do wpływu na: sposoby
użytkowania terenu w otoczeniu fermy, inne rodzaje działalności gospodarczej, usługi/obiekty użyteczności publicznej (szkoły, szpitale, parki, kościoły itp.) oraz rekreacyjne, turystykę, korzystanie z posesji mieszkalnych, wartość nieruchomości, ruch pojazdów i dostępność komunikacji.
Ostatecznie wnioskuje się, iż przedsięwzięcie nie wiąże się ze znaczącym wpływem na
dobra materialne i będzie w tym zakresie małe i nieistotne, o ile w ogóle się pojawi. Potencjalnie może on dotyczyć niezakłóconego korzystania z posesji mieszkalnych z uwagi na substancje złowonne, czy oddziaływania na wartość blisko położonych nieruchomości, tj. wpływu w tych przypadkach nie można jednoznacznie wykluczyć.
Poważne awarie przemysłowe, katastrofy naturalne oraz budowlane

Na terenie fermy nie będą magazynowane substancje niebezpieczne w ilościach kwalifikujących ją do obiektów o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii
przemysłowej. Potencjalne sytuacje awaryjne, jakie mogą mieć miejsce na terenie fermy (np.
pożar, brak zasilania w wodę czy energię elektryczną), nie będą wykraczać zasięgiem poza jej
teren i nie będą mieć znaczenia dla otoczenia, w sensie oddziaływania.
Ewentualna katastrofa budowlana nie spowoduje zagrożenia dla ludzi i ich mienia
oraz dla lokalnej przyrody. Uszkodzenie lub zniszczenie zabudowy nie powinno objąć terenów sąsiadujących z fermą, zwłaszcza, że kurniki są obiektami niskimi, jednokondygnacyjnymi.
Oddziaływanie transgraniczne

Realizacja i funkcjonowanie inwestycji nie spowoduje transgranicznego oddziaływania na środowisko. Zasięg poszczególnych przewidywanych oddziaływań nie będzie mieć
znaczenia w skali ponadlokalnej, wykraczającej poza bezpośredni rejon funkcjonowania
przedsięwzięcia.
Oddziaływanie na ludzi

Oddziaływanie na zdrowie ludzi może w przypadku fermy dotyczyć szeregu kwestii:
promieniowania elektromagnetycznego, emisji odpadów, emisji hałasu, potencjalnego za-
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nieczyszczenia środowiska wodnego i gleby (również w przypadku nawożenia obornikiem),
emisji do powietrza, w tym substancji odorowych.
Analizy przeprowadzone w raporcie oraz sposób funkcjonowania fermy pozwalają
ocenić, że negatywny wpływ planowanego przedsięwzięcia na zdrowie ludzi mieszkających,
pracujących i długotrwale przebywających na okolicznych terenach zabudowanych, nie powinien mieć miejsca.
Przewidywane oddziaływania na środowisko w okresie likwidacji przedsięwzięcia

Faza likwidacji wiązałaby się z koniecznością rozbiórki obiektów wchodzących w skład
fermy, co generowałoby oddziaływania podobne do wynikających z etapu budowlanego.
Dotyczy to zwłaszcza uciążliwości związanych z hałasem, emisjami do powietrza oraz emisji
odpadów. Pomijalna lub mała uciążliwość dotyczyłaby komponentów środowiska przyrodniczego, jak: gleba, rzeźba terenu, powierzchniowa warstwa geologiczna, fauna, flora. Natomiast pozytywne oddziaływanie dotyczyłoby wpływu wizualnego na krajobraz, w związku
z rozbiórką kurników i innych obiektów budowlanych oraz w konsekwencji z polepszeniem
walorów widokowych.
Oddziaływania skumulowane - powiązania z innymi przedsięwzięciami

W okresie funkcjonowania wystąpi oddziaływanie skumulowane związane z działaniem obiektów i instalacji znajdujących się na terenie gospodarstwa rolnego, a w szczególności z istniejącymi już kurnikami, w których prowadzi się chów brojlerów oraz z obiektami
chowu trzody chlewnej. Dotyczy to zwłaszcza emisji hałasu oraz zanieczyszczeń powietrza i
krajobrazu (wpływ wizualny). Oszacowanie oddziaływań nie wskazuje, aby zagrożenie można
było traktować jako istotne, zwłaszcza dla najbliższych terenów zabudowy mieszkaniowej.
Obszar ograniczonego użytkowania

Dla przedsięwzięcia nie występuje sytuacja koniecznego tworzenia obszaru ograniczonego użytkowania.
Wnioski z analizy możliwych konfliktów społecznych

Potencjalną konfliktowość przedsięwzięcia rozpatrzono uwzględniając: emisję hałasu,
zagrożenie substancjami złowonnymi (odorami), wpływ na lokalny krajobraz i walory przyrodniczo-krajobrazowe, wykorzystywanie zasobów naturalnych przez inne podmioty, ruch
pojazdów ciężkich, obawy o zdrowie. Konfliktów na tle wymienionych kwestii nie można wykluczyć, zwłaszcza z uwagi na bliskie usytuowanie fermy względem zabudowy Racławic Śląskich.
Działania eliminujące i minimalizujące oddziaływania negatywne

Stwierdzono możliwość podejmowania działań eliminujących potencjalne zagrożenia,
a także minimalizujących te, których nie daje się całkowicie usunąć.
Etap realizacji przedsięwzięcia

 Podczas realizacji przedsięwzięcia należy stale kontrolować oraz natychmiast usuwać
wszelkie usterki sprzętu technicznego powodujące powstawanie niekontrolowanych
wycieków substancji ropopochodnych.
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W przypadku zanieczyszczenia gruntu substancjami ropopochodnymi z pracujących
maszyn lub innymi substancjami, grunt taki będzie natychmiast usunięty i zakwalifikowany jako odpad.

 Na wypadek powstania wycieków i zanieczyszczenia gruntu substancjami ropopochodnymi teren prowadzenia prac należy wyposażyć w środki (sorbenty) umożliwiające zebranie ewentualnych wycieków.


Rodzime masy ziemne wydobyte i przemieszczane podczas realizacji przedsięwzięcia
należy w miarę możliwości wykorzystać na miejscu w celu niwelacji terenu i kształtowania wewnętrznych terenów zielonych. Dotyczy w szczególności humusowej warstwy gleby, którą należy zdjąć przed rozpoczęciem zasadniczych prac ziemnych, a następnie rozplantować na projektowanych terenach zielonych.

 Substancje wykorzystywane w procesie budowlanym, które mogłyby zanieczyścić
środowisko gruntowo-wodne, będą magazynowane w sposób zapobiegający zanieczyszczeniu terenu.
 Ewentualne magazynowanie paliw płynnych należy prowadzić w szczelnych pojemnikach.
 Ewentualne tankowanie/serwisowanie maszyn budowlanych prowadzić należy
w miejscu wyposażonym w szczelną posadzkę, uniemożliwiającą przenikanie ewentualnych zanieczyszczeń do gruntu i wód gruntowych. Miejsce takie wyposażyć należy
ponadto w sorbenty umożliwiające zebranie ewentualnych wycieków.
 Plac budowy wyposażyć należy w sanitariaty przenośne.
 Ewentualne odkrycie przedmiotów przypuszczalnie zabytkowych w trakcie prowadzenia robót ziemnych wymaga: wstrzymania robót mogących uszkodzić lub zniszczyć
odkryty przedmiot, zabezpieczenia tego przedmiotu i miejsca jego odkrycia, niezwłocznego powiadomienia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków przed rozpoczęciem dalszych prac.
 Powstające odpady należy magazynować selektywnie.


Odpady niebezpieczne należy magazynować w sposób uniemożliwiający przenikanie
ewentualnych zanieczyszczeń do gruntu.

 Gleba i ziemia, które wydobyte zostaną w ramach realizacji inwestycji, należy w maksymalnym stopniu wykorzystać w miejscu ich powstania np. w celu niwelacji terenu.
 W przypadku prowadzenia prac budowlanych w rejonie zieleni wysokiej należy: zabezpieczyć drzewa przed uszkodzeniem, unikać zmian poziomu gruntu, unikać parkowania sprzętu budowlanego oraz magazynowania materiałów budowlanych i odpadów pod koronami drzew.
Etap funkcjonowania przedsięwzięcia

 W razie ewentualnego rozsypania obornika podczas jego załadunku i transportu, teren należy niezwłocznie sprzątać.
 Czyszczenie kurników będzie się odbywało metodą na sucho, bez użycia wody.
 Ścieki bytowe będą magazynowane w szczelnym zbiorniku wybieralnym.
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 Na powierzchni ziemi i terenach otwartych fermy nie będą gromadzone żadne substancje niebezpieczne, które poprzez wody opadowe mogłyby być wymyte i mogłyby
przenikać do gruntu.
 Obornik nie będzie magazynowany na terenie fermy, lecz będzie w całości zbywany
zewnętrznym odbiorcom, każdorazowo po zakończeniu procesu chowu.


Odchody zwierząt (obornik) nie będą stosowane na gruntach rolnych należących do
właściciela gospodarstwa jako nawóz naturalny.



Pobór wody prowadzić należy z ujęcia własnego, alternatywnie z wodociągu zewnętrznego.



Posadzki hal produkcyjnych, miejsca magazynowania odpadów, padliny, wykonać
należy jako szczelne.



Do dezynfekcji kurników należy wykorzystywać środki biodegradowalne.



Proces dezynfekcji kurników należy prowadzić w sposób niepowodujący powstawania
ścieków.



Wjazd do każdej z hal produkcyjnych wykonać należy w formie betonowej, szczelnej
płyty.



Na terenie fermy należy wyznaczyć miejsce magazynowania odpadów, do którego nie
będą miały dostępu osoby postronne.



Odpady powstające na terenie fermy należy gromadzić z zachowaniem segregacji
oraz w sposób, który zabezpieczy je przed niekorzystnym wpływem czynników atmosferycznych.



Odpady należy przekazywać do ich dalszego zagospodarowania wyspecjalizowanym,
posiadającym odpowiednie uprawnienia, podmiotom.



System komputerowego sterowania mikroklimatem, w połączeniu z efektywną wentylacją oraz odpowiednim ociepleniem kurników, oprócz efektywnego zużycia energii
przyczynia się również do optymalizacji ogrzewania pomieszczeń chowu, a tym samym ograniczania nadmiernego zużycia paliwa do ogrzewania i równocześnie emisji
gazów cieplarnianych.



Pył jest nośnikiem części emisji gazowych (w tym gazów cieplarnianych). W obniżaniu
emisji pyłowych wewnątrz kurników znaczenie mają następujące rozwiązania: wykorzystanie na ściółkę materiału o grubszej strukturze, rozrzucanie świeżej ściółki ręcznie, stosowanie podawania paszy bez ograniczeń.



Stosowanie środków (np. dodatki do paszy, dodatki do wody lub substancje do stosowania bezpośrednio na ściółkę) zmniejszających emisję z kurników, w tym emisję
gazów cieplarnianych.



Do żywienia zwierząt stosowane będą właściwie zbilansowane pasze, których skład
dostosowany będzie do wieku stada / etapu produkcji.



Należy stosować środki dezynfekujące powodujące zmniejszenie emisji gazów, a tym
samym odorów.



Hale będą czyszczone każdorazowo po zakończeniu cyklu chowu.
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Podczas chowu zwierząt ściółka utrzymywana będzie w stanie suchym.



Silosy paszowe wyposażone będą w filtry workowe minimalizujące pylenie podczas
przeładunku paszy.



W celu ogrzewania hal chowu wykorzystywany będzie gaz LPG, który w procesie spalania emituje mniej zanieczyszczeń w porównaniu do tradycyjnych paliw.

Działania kompensujące oddziaływania negatywne

Zakres oddziaływań wynikających z planowanego przedsięwzięcia, w tym z funkcjonowania fermy po jej rozbudowie, będzie na tyle mały, że nie powoduje konieczności podejmowania działań kompensacyjnych.
Niezbędny monitoring

Wyniki przeprowadzonych ocen nie stwierdziły konieczności prowadzenia szczególnego monitoringu w odniesieniu do poszczególnych elementów środowiska.
Wyjątkiem jest potrzeba wykonania wstępnych pomiarów hałasu, która wynika z zapisów ustawy Prawo ochrony środowiska.
Trudności podczas sporządzania raportu i luki we współczesnej wiedzy

Nie stwierdzono specjalnych trudności przy opracowywaniu oceny wpływu na poszczególne komponenty środowiska przyrodniczego. Poza tym ewentualne trudności ograniczono poprzez optymalne rozpoznanie warunków środowiska, w tym zwłaszcza wykorzystując zgromadzony materiał oraz prowadząc prace terenowe.
W przypadku analiz zagrożenia hałasem oraz emisjami do powietrza, jest to szacowanie oparte o wskaźniki i oprogramowanie komputerowe. Dlatego też jest obarczone pewnym
stopniem niepewności. W tych przypadkach przyjmowany jest w ocenach najgorszy możliwy
scenariusz, aby uniknąć błędów niedoszacowania.
Analiza wpływu wizualnego na krajobraz wciąż pozostaje prognozowaniem o znacznym stopniu subiektywności zwłaszcza, że brak jest jednoznacznych metodyk takiej oceny,
a ponadto przez różnych odbiorców (ludzi) oddziaływanie takie może być traktowane całkowicie odmiennie, tj. zarówno negatywnie jak i pozytywnie.
Trudność występuje w ocenie i kwalifikacji uciążliwości odorów, zwłaszcza, że to oddziaływanie nie jest unormowane w polskim prawie.
Podsumowanie oraz inne informacje specyficzne dla przedsięwzięcia - wskazania do decyzji o środowiskowych uwarunkowanych

Przeprowadzone prognozowania oraz oceny odnośnie rozpatrywanych elementów
środowiska wykazały, że inwestycja, po przeprowadzeniu stosownych rozwiązań minimalizujących negatywny wpływ na otoczenie, będzie cechować się ograniczonym stopniem potencjalnego negatywnego wpływu na lokalne środowisko. Dotyczy to zarówno zdrowia i życia
człowieka jak i środowiska przyrodniczego.
Przedsięwzięcie nie jest zaliczone do grupy zakładów o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.
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Inwestycja nie spowoduje wystąpienia transgranicznego oddziaływania na środowisko. Nie wymaga również utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania.
W związku przewidywaną obsadą ferma jest zobligowana (prowadzący instalację) do
posiadania/zmiany pozwolenia zintegrowanego.
Nie stwierdzono konieczności wdrażania szczególnego monitoringu w zakresie oddziaływania na środowisko.
W związku z niewielką skalą oddziaływania akustycznego przedsięwzięcia, nie widzi
się konieczności przeprowadzenia analizy porealizacyjnej w zakresie emisji hałasu.
Rozwiązania przyjęte ostatecznie w projekcie budowlanym muszą pozwolić na dochowanie standardów akustycznych.
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