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1. RODZAJ, SKALA I USYTUOWANIE PRZEDSIĘWZIĘCIA 

 
Niniejsze opracowanie dotyczy inwestycji, której celem jest rozbudowa gospodarstwa poprzez 

budowę obory wolnostanowiskowej dla bydła mlecznego na działkach nr. ewid. 753, 754/1, 754/2, 

754/3, 754/4, 754/5 w miejscowości Kobylany, gm. Stara Kornica, pow. łosicki, woj. mazowieckie 

przez Pana Sebastian Szałuchę, zamieszkałego pod adresem: Kobylany 47 A, 08-205 Kornica.  

 

Planowana inwestycja będzie zgodna z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 

28 czerwca 2010 r. w sprawie minimalnych warunków utrzymywania gatunków zwierząt 

gospodarskich innych niż te, dla których normy ochrony zostały określone w przepisach Unii 

Europejskiej (Dz.U. 2017 poz. 127) oraz zgodna z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju 

Wsi z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie minimalnych warunków utrzymywania gatunków zwierząt 

gospodarskich innych niż te, dla których normy ochrony zostały określone w przepisach Unii 

Europejskiej (Dz.U. 2010 nr. 56 poz. 344 z późn.zm.). 

 

Obecnie na terenie inwestycyjnym jest już prowadzona hodowla bydła mlecznego w ilości 
45,55 DJP. Aktualną obsadę zwierząt na terenie gospodarstwa przedstawiono w tabeli poniżej. 

 

Tabela 1 Obsada zwierząt na terenie gospodarstwa przed inwestycją 

Rodzaj Ilość przelicznik DJP 

krowy 30 1 30 

jałówki cielne  9 1 9 

jałówki powyżej 1  roku 2 0,8 1,6 

jałówki 6-12 mcy 11 0,3              3,3 

cielęta 11 0,15 1,65 

RAZEM 64  45,55 

 Źródło: Opracowanie własne 

 

Po realizacji inwestycji Inwestor zmieni rozkład poszczególnych grup wiekowych w budynkach 

istniejących a krowy przeniesione zostaną do nowego obiektu. 

 

Mając na uwadze opłacalność inwestycji oraz wymagania zawarte w w/w rozporządzeniach, obsada 

po realizacji inwestycji w budynkach będzie kształtować się na następującym poziomie:  
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Tabela 2 Obsada zwierząt po realizacji inwestycji 

budynek Rodzaj zwierząt Ilość sztuk 
Przelicznik 

DJP 
DJP 

Projektowany 

 nr 1 

krowy mleczne 97 1,0 97,0 

jałówki cielne powyżej 1,5 roku 19 1,0 19,0 

Istniejący nr 2 

jałówki cielne poniżej 1,5roku  10 1,0 10,0 

jałówki  pow. 1 roku 6 0,8 4,8 

jałówki 6-12 mcy 24 0,3 7,2 

Istniejący nr 3 jałówki 6-12 mcy 10 0,3 3 

Istniejący nr 4 cielęta 34 0,15 5,1 

SUMA  146,1 

Źródło: Opracowanie własne 

 

Aktualnie na terenie inwestycyjnym znajduje się następująca infrastruktura towarzysząca w postaci: 

❖ płyty obornikowej o pow. ok. 144 m2, 

❖ zbiornika na gnojówkę o pojemności ok. 160m3, 

❖ agregatu przenośnego o mocy ok. 16 kW.  

W ramach przedmiotowego przedsięwzięcia, na terenie inwestycyjnym planuje się: 

❖ zbiornik na ścieki technologiczne o poj. do 10 m3, 

❖ zbiornik na ścieki bytowe o poj. do 5 m3, 

❖ zbiornik na gnojowicę o poj. do 1650 m3, 

❖ 2 szt. silosów paszowych o tonażu ok. 8 Mg i ok. 13 Mg. 

❖ silos na kiszonki  

❖ konfiskator  

 

Przyjęta w karcie obsada zwierząt w projektowanej oborze jest obsadą maksymalną. Wynika to z 

ilości stanowisk, jakie są zaplanowane w budynkach. Zaprojektowano większe wymiary 

poszczególnych stanowisk w odniesieniu do minimalnych wymiarów określonych w 

Rozporządzeniu.  

 

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

instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów 

przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz.U. 2014 poz. 1169) instalacja na terenie, której 

planowana jest inwestycja nie będzie zaliczana do instalacji mogących powodować znaczne 

zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości. Nie 
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jest, więc wymagane uzyskanie pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie analizowanej 

działalności. 

 

1.1 Cel i zakres karty 

 

Celem niniejszej dokumentacji jest określenie wpływu planowanej inwestycji na poszczególne 

komponenty środowiska oraz analiza różnych wariantów przedsięwzięcia. 

Karta została sporządzona na etapie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Zakres 

karty jest zgodny z wymaganiami zawartymi w art. 62a 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 (Dz. U. z 2021 r. poz. 247), 

 

1.2 Lokalizacja inwestycji 

 

Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane będzie na terenie działek nr ewid. 753, 754/1, 754/2, 

754/3, 754/4, 754/5  w miejscowości Kobylany, gm. Stara Kornica, na których obecnie jest już 

prowadzona hodowla. W obrębie obszaru należącego do Inwestora znajdują się budynki 

gospodarcze, obory wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą oraz budynki mieszkalne.  

 

1.3 Obszary wodno-błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych, 

w tym siedliska łęgowe i ujścia rzek. 

 

Na terenie inwestycji oraz działkach sąsiadujących  nie znajdują się obszary podmokłe. Zgodnie z 

informacjami zawartymi na http://mapy.isok.gov.pl/imap/ teren inwestycyjny nie znajduje się na 

mapie ryzyka powodziowego, a działki inwestycyjne nie są zagrożone wystąpieniem powodzi.  

 

Głębokość posadowienia fundamentów, uwzględniająca głębokość występowania wód 

gruntowych, będzie przedstawiona w projekcie budowalnym. W przypadku, gdy zajdzie sytuacja, 

iż woda gruntowa będzie stanowić utrudnienia podczas wykonywania wykopów fundamentowych 

zastosowane zostanie odwodnienie wykopów. Wówczas woda wypompowywana będzie pompą 

zatapialną i zostanie rozprowadzona na terenach biologicznie czynnych należących do Inwestora, 

bez zaburzenia stosunków wodnych terenów sąsiadujących z terenem inwestycyjnym. 

W celu ochrony gruntu, wód gruntowych i podziemnych budynek posadowiony będzie na 

szczelnych fundamentach, zabezpieczających przed przenikaniem zanieczyszczeń do gruntu. 

projektowane zbiorniki będą posiadały stosowane atesty. 

W miejscu planowanego obiektu i w jego bezpośrednim sąsiedztwie nie występują obszary wodno-

błotne, siedliska łęgowe ani ujścia rzek.  

 

1.4 Obszary wybrzeży i środowisko morskie 

 
W zasięgu oddziaływania przedsięwzięcia nie występują obszary wybrzeży ani środowisko morskie. 

 

http://mapy.isok.gov.pl/imap/
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1.5 Obszary górskie lub leśne 

 
W zasięgu oddziaływania przedsięwzięcia nie występują obszary górskie.  

▪ Zgodnie z art. 3 Ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1463 z pozn. 

zm) lasem w rozumieniu ustawy jest grunt: 

1)  o zwartej powierzchni co najmniej 0,10 ha, pokryty roślinnością leśną (uprawami leśnymi) – 

drzewami i krzewami oraz runem leśnym – lub przejściowo jej pozbawiony: 

a)  przeznaczony do produkcji leśnej lub 

b)  stanowiący rezerwat przyrody lub wchodzący w skład parku narodowego albo 

c)  wpisany do rejestru zabytków. 
 

Najbliższy zwarty kompleks leśny znajduje się na działce w odległości ok. 270 m na zachód od 

terenu inwestycji. W wyniku realizacji inwestycji nie zachodzi konieczność wykonywania wycinki 

drzew i krzewów. Planowana inwestycja nie wpłynie negatywnie na wskazany obszar leśny. 

1.6 Obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne 
zbiorników wód śródlądowych 

 
Ujęciem wód podziemnych jest otwór wiertniczy, grupa otworów wiertniczych, obudowane źródło 

naturalne lub inne wyrobisko konstrukcyjnie przygotowane do korzystania z wód podziemnych. 

 

Najbliżej terenu inwestycyjnego znajduje się ujęcie wód w odległości ok. 1,3 km na północ 

CBDH, nr 5670003 Powiatowy Inspektorat Inwestycji. Kolejne ujęcia zlokalizowane są ok, 3,2 km 

na południowy zachód w miejscowości Huszlew. Obszar inwestycyjny nie znajduje się w zasięgu 

ujęć ochronnych wód.  

Omawiany teren nie  znajduje się w granicy Głównego Zbiornika Wód Podziemnych. Najbliższym 

jest oddalony o ok. 5 km na południowy wschód Subzbiornik Podlasie nr 224.   

 

Omawiany teren znajduje się w granicach Jednolitych Części Wód Podziemnych (172) nr 67, kod 

UE: PLGW200067 w Regionie Środkowej Wisły. 

• Monitoring: monitorowana, 

• Stan chemiczny: słaby 

• Stan ilościowy: dobry, 

• Ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych: zagrożona 

• Odstępstwo od osiągnięcia celów: tak przedłużenie terminu osiągnięcia celu – brak 

możliwości technicznych  

Ze wzgl. na zmiany chemizmu wód związane są z niedostatecznie oczyszczonymi ściekami 

komunalnymi, zbyt małym stopniem skanalizowania, szczególnie terenów wiejskich, 

składowiskami. Dominującą presją jest oddziaływanie terenów rolniczych (nawożenie) oraz 

niezorganizowana gospodarka wodno-ściekowa na obszarach wiejskich. W programie 

działań ukierunkowanym na presje, dla JCWPd zaplanowano wszystkie możliwe  działania 

ograniczające negatywny wpływ presji na stan JCWPd. Niemniej jednak ze względu na 
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warunki hydrogeologiczne okres 6 lat jest zbyt krótki, aby mogła nastąpić poprawa stanu 

wód. Poprawa przewidywana jest w dalszej perspektywie czasowej. 

 

Rys. 1 Lokalizacja przedsięwzięcia względem jednolitych części wód podziemnych (172) 

 

Źródło: Państwowa Służba Hydrogeologiczna 

 
Cele środowiskowe zawarte w „Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły” są 

zgodne z art. 4 Dyrektywy 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 

2000 r. ustanawiającej ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej, tzw. Ramowa 

Dyrektywa Wodna. W/w dyrektywa w art. 4 przewiduje dla wód podziemnych następujące główne 

cele środowiskowe:  

❖ zapobieganie dopływowi lub ograniczenia dopływu zanieczyszczeń do wód podziemnych,  

❖ zapobieganie pogarszaniu się stanu wszystkich części wód podziemnych (z zastrzeżeniami 

wymienionymi w RDW),  

❖ zapewnienie równowagi pomiędzy poborem a zasilaniem wód podziemnych,  

❖ wdrożenie działań niezbędnych dla odwrócenia znaczącego i utrzymującego się rosnącego 

trendu stężenia każdego zanieczyszczenia powstałego w skutek działalności człowieka.  

 

Przy ustalaniu celów środowiskowych dla JCWP brano pod uwagę aktualny stan JCWP w związku 

z wymaganym zgodnie z RDW warunkiem niepogarszania ich stanu. Dla spełnienia wymogu 

niepogorszenia stanu części wód, dla części wód będących w co najmniej dobrym stanie 

chemicznym i ilościowym, celem środowiskowym będzie utrzymanie tego stanu. Wszystkie 

rozwiązania technologiczne opisane w Karcie, projektowane są w sposób mający na celu zapobiec 

zanieczyszczeniu wód podziemnych.   

Omawiany teren znajduje się na terenie należącym do naturalnej zlewni rzecznej Jednolitych Części 

Wód Powierzchniowych o europejskim kodzie RW200017266449, położoną w regionie Środkowej 

Wisły.  
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Charakterystyka jednolitej części wód powierzchniowych RW200017266449: 

 

• nazwa JCWP: Krzywula 

• typ: 17, 

• status: naturalna, 

• ocena stanu: zły, 

• ocena ryzyka: zagrożona, 

• monitoring: monitorowana, 

• stan/potencjał ekologiczny: dobry, 

• stan chemiczny: dobry, 

• odstępstwo: tak. przedłużenie osiągnięcia celu: brak możliwości technicznych, 

dysproporcjonalne koszty.  

Brak możliwości technicznych. W zlewni JCWP występuje presja komunalna. W programie 

działań zaplanowano działania podstawowe, obejmujące uporządkowanie gospodarki 

ściekowej, które są wystarczające, aby zredukować tą presję w zakresie wystarczającym dla 

osiągnięcia dobrego stanu. Z uwagi jednak na czas niezbędny do wdrożenia działań, a także 

okres niezbędny aby wdrożone działania przyniosły wymierne efekty, dobry stan będzie 

mógł być osiągnięty do roku 2021.  

 

Nie przewiduje się by planowana inwestycja mogła spowodować pogorszenie stanu wód zawartych 

w „Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły”. 

Na terenie inwestycji oraz działkach sąsiadujących nie znajdują się obszary podmokłe. Zgodnie z 

informacjami Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej teren inwestycyjny nie znajduje się na 

mapie ryzyka powodziowego.  

 

W celu ochrony gruntu oraz wód wszystkie pomieszczenia inwentarskie posadowione będą na 

szczelnych fundamentach zabezpieczając przed przenikaniem zanieczyszczeń do gruntu. Również 

wszystkie zbiorniki na nieczystości posiadać będą stosowne atesty. 

Uwzględnienie powyższych warunków w znacznym stopniu zminimalizuje możliwość 

ewentualnego zanieczyszczenia gruntu i wód w trakcie eksploatacji przedmiotowej inwestycji i tym 

samym nie będzie miała ona negatywnego wpływu na osiągnięcie wyznaczonych celów 

środowiskowych.  

 

1.7 Obszary na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone lub istnieje 

prawdopodobieństwo ich przekroczenia 

 

Zgodnie z art. 3 pkt 34 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 

2020. poz. 1219 z późn. zm), przez standard jakości środowiska rozumie się poziomy dopuszczalne 

substancji lub energii oraz pułap stężenia ekspozycji, które muszą być osiągnięte w określonym 

czasie przez środowisko jako całość lub jego poszczególne elementy przyrodnicze. Standardy 

jakości środowiska mogą być zróżnicowane w zależności od obszarów. W zasięgu oddziaływania 

przedsięwzięcia nie występują obszary, na których zostały przekroczone standardy jakości 

środowiska lub istnieje ryzyko ich przekroczenia. 
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1.8 Obszary przylegające do jezior 

 
W zasięgu oddziaływania nie znajdują się obszary przylegające do jezior.  

 

1.9  Gęstość zaludnienia 

Według Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań z 2011 roku liczba ludności we 

wsi Kobylany to 423 z czego 48,7% mieszkańców stanowią kobiety, a 51,3% ludności to mężczyźni. 

Miejscowość zamieszkuje 8,3% mieszkańców gminy. 

 

1.10 Uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej 

 
W zasięgu oddziaływania przedsięwzięcia nie występują uzdrowiska i obszary ochrony 

uzdrowiskowej. 

 

1.11 Dostępność do złóż kopalin  

 
Najbliższy obszar perspektywiczny i prognostyczny występowania surowców mineralnych znajduje 

się w odległości ok. 500 m na wschód od terenu inwestycyjnego. Kopaliną jest ił. Jest to obszar o 

małej miąższości i niekorzystnym stosunku nakładu do kopaliny. Kolejnym, jest obszar 

perspektywiczny występowania torfu do celów rolniczych  oddalony o ok, 2,5 km na wschód. 

Kopalinę stanowi piasek. Na działce inwestycyjnej nie jest prowadzona eksploatacja złóż.  

1.12 Wpływ przedmiotowej inwestycji na bioróżnorodność  

 

Obszar planowej inwestycji usytuowany jest w obrębie miejscowości Kobylany, zlokalizowanej 

w granicach administracyjnych gminy Stara Kornica. Najbliższe otoczenie analizowanego obszaru 

to przede wszystkim rozproszona zabudowa wsi, pola uprawne oraz pojedyncze drzewa. Na terenie 

działki inwestycyjnej znajduje się zadrzewienie i kępy krzewów, budynek mieszkalny z zabudową 

zagrodową gospodarstwa rolnego specjalizującego się w hodowli bydła mlecznego. 

W miejscu przeznaczonym pod budowę obory nie występują zarośla mogące stanowić miejsce 

występowania rzadkich i cennych gatunków flory i fauny. Na terenie inwestycyjnym prowadzona 

jest aktualnie hodowla bydła. Ze względu na przekształcenie i sposób użytkowania, teren budowy 

nie stanowi dogodnego siedliska dla zwierząt i roślin. W wyniku realizacji inwestycji nie będą 

wycinane drzewa, ani śródpolne kępy krzaków. Omawiany teren znajduje się poza obszarami 

wodno-błotnymi.  

W miejscu przeznaczonym pod budowę obory, nie występują struktury krajobrazu znacząco 

zwiększające heterogeniczność siedlisk. 

Przedsięwzięcie zlokalizowane jest na obszarach, które nie podlegają ochronie na podstawie 

przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020. poz. 1219 z późn. 

zm), Działki na których planowana jest inwestycja nie znajduje się na obszarze stanowiącym 

korytarz ekologiczny. 
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Założenia projektowe przewidują rozbudowę gospodarstwa o nowy budynek obory dla krów 

mlecznych. Zabudowa terenu nie spowoduje zaburzenia struktury przestrzennej najbliższego 

sąsiedztwa. Planowane przedsięwzięcie będzie stanowiło kontynuację rolniczego tła krajobrazu 

otoczenia. Oznacza to, że aktualny stan różnorodności biologicznej nie ulegnie zmianie. Na terenie 

działki i jej bezpośrednim otoczeniu zaobserwowano obecność pospolitych i szeroko 

rozpowszechnionych gatunków roślin. Nie stwierdzono występowania roślin rzadkich ani 

zagrożonych w Polsce ani regionie, a także gatunków lub siedlisk przyrodniczych wymienionych w 

załącznikach dyrektywy siedliskowej. 

 

Zważywszy na antropogeniczne przekształcenie terenu oraz obecne zagospodarowanie terenów 

sąsiednich nie przewiduje się, aby przedsięwzięcie negatywnie wpłynęło na środowisko 

przyrodnicze, w tym na szeroko rozumianą bioróżnorodność tego obszaru oraz funkcję 

ekosystemu na etapie realizacji, eksploatacji i ewentualnej likwidacji przedsięwzięcia. 

 

1.13 Wykaz zabytków nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków w najbliższym 
sąsiedztwie 

 
Na terenie inwestycyjnym i w sąsiedztwie działki inwestycyjnej nie znajdują się zabytki nieruchome 

wpisane do Rejestru Zabytków. Najbliższym, jest zespół dworsko parkowy w centrum wsi 

Kobylany, w odległości ok 870 m na północny wschód.  

W przypadku odkrycia w trakcie prowadzenia prac budowlanych obiektów lub przedmiotów, które 

posiadają cechy zabytku lub wykopaliska archeologicznego, osoby prowadzące roboty 

zobowiązane są zaniechać prace i zabezpieczyć znaleziska. 

 

1.14 Obszary o krajobrazie mającym znacznie historyczne, kulturowe lub 

archeologiczne 

 

W zasięgu oddziaływania przedsięwzięcia nie występują obszary o szczególnym znaczeniu 

historycznym, kulturowym lub archeologicznym.  

2. POWIERZCHNIA ZAJMOWANEJ NIERUCHOMOŚCI, A TAKŻE 
OBIEKTU BUDOWLANEGO ORAZ DOTYCHCZASOWY SPOSÓB 
ICH WYKORZYSTANIA I POKRYCIA NIERUCHOMOŚCI SZATĄ 
ROŚLINNĄ 

2.1 Istniejące zagospodarowanie terenu 

 

Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane będzie na terenie działek na których obecnie jest już 

prowadzona hodowla. W obrębie obszaru należącego do Inwestora znajdują się budynki 

mieszkalne, budynki gospodarcze oraz obory wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, W 

środkowej części terenu, na której znajdują się zabudowania gospodarstwa występują drzewa i 

krzewy. Pozostałą niezabudowaną część stanowią pola uprawne 
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Według wypisu z  rejestru gruntów teren inwestycyjny oznaczony jest jako: 

Dz. nr ewid. 753: 

Br/R IIIb (0,19 ha) 

R/R IVb (0,20 ha) 

R/R IVa (0,21 ha) 

R/R V (0,24 ha) 

 

Dz. nr ewid. 754/1: 

Br/R IVb (0,04 ha) 

Ps/Ps IV (0,28 ha) 

Ps/Ps III (0,65 ha) 

 

Dz. nr ewid. 754/2: 

Br/R IVb (0,01 ha) 

Ps/Ps IV (0,07 ha) 

R/R IVb (0,16 ha) 

Ps/Ps III (0,63 ha) 

 

Dz. nr ewid. 754/3: 

Br/R IVb (0,34 ha) 

 

Dz. nr ewid. 754/4: 

Br/R IVb (0,11 ha) 

R/R IVa (0,11 ha) 

R/R V (0,12 ha) 

R/R IVb (0,46 ha) 

 

Dz. nr ewid. 754/5 

R/R IVa (0,07 ha) 

R/R V (0,09 ha) 

R/R IVa (0,24 ha) 

Ps/PsIV (0,3 ha) 

 

W trakcie wizji terenowej, na terenie przewidzianym pod budowę obory nie stwierdzono 

występowania gniazd, nor, schronień oraz miejsc lęgowych dzikich zwierząt. W związku z 

planowaną inwestycją nie planuje się wycinki drzew ani krzewów. Dojazd do terenu inwestycyjnego 

odbywać się będzie od północnej strony.  

2.2 Zagospodarowane terenów sąsiednich 

 
Działki inwestycyjne nr. 753, 754/1, 754/2, 754/3, 754/4, 754/5  w miejscowości Kobylany 

otaczają w głównej mierze tereny pól uprawnych. W otoczeniu działki znajduje się rozproszona 

zabudowa wsi. Od północy teren inwestycyjny graniczy  z polami upranymi na których w centralnej 

części zlokalizowane są zadrzewienia i zabudowa zagrodowa. Do wschodu znajdują się pola 
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uprawne. Od zachodu przebiega droga lokalna za którą znajduję się zabudowa zagrodowa, 

zadrzewienie a dalej pola uprawne za którymi znajduje się las. Od południa teren inwestycji graniczy 

z polami uprawnymi, oraz w zachodniej części, z zabudową zagrodową zlokalizowaną przy drodze.  

Obecne zagospodarowanie terenu inwestycyjnego na tle obszarów sąsiednich przedstawia poniższa 

mapa ewidencyjna.  

Rysunek 1Mapa terenu inwestycyjnego wraz z terenami przyległymi  

 
 

Sytuacja formalno - prawna terenu 

 

Inwestycja będzie realizowana na działce, dla której dotychczas nie obowiązują żadne decyzje i 

pozwolenia wydawane przez organy ochrony środowiska.  

 

Zgodnie z Pismem Urzędu Gminy Stara Kornica znak BUZ.6724.3.64.2020 z dnia 10.11.2020 

przedstawionym w załączeniu, część działek inwestycyjnych położona jest w granicach 

obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, natomiast część objęta jest 
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zapisami studium uwarunkowań  i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stara 

Kornica. W załączeniu przedstawiono wypis i wyrys z MPZP. Budowa nowej obory wraz z 

infrastrukturą towarzyszącą obiekty nr (1,8,9,10,11,12,13) planowana jest na obszarze, który nie jest 

objęty zapisami MPZP. Planowane zagospodarowanie terenu inwestycji przedstawiono poniżej.  

 

Rys. 2 Planowane zagospodarowanie terenu po realizacji inwestycji 
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3. OPIS PRZYJĘTYCH ROZWIĄZAŃ I TECHNOLOGII 

 

Technologia chowu bydła 

Inwestycja ma na celu powiększenie stada bydła w rodzinnym gospodarstwie specjalizującym się w 

produkcji mleka oraz poprawę dobrostanu zwierząt.  

Technologia chowu bydła oparta jest na systemie wolnostanowiskowym. To obecnie 

najodpowiedniejszy system utrzymania krów mlecznych, który w połączeniu z odpowiednim 

oświetleniem i wentylacją zapewni bardzo dobre warunki dobrostanu dla bydła. Założenia 

projektowe zostały oparte o wybudowanie nowego obiektu  inwentarskiego w systemie rusztowym 

wolnostanowiskowym, przeznaczonego dla krów dojnych, zasuszonych,  części jałówek cielnych, 

porodówki i izolatki, wraz a halą udojową i zapleczem technicznym. W istniejących obiektach 

inwentarskich nadal planowane jest utrzymywanie zwierząt, będzie to część jałówek oraz cielęta.  

 

Wymiary zewnętrzne części hodowlanej nowej obory to: ok. 49 m długości, ok. 27 m szerokości, 

wysokość w kalenicy to ok. 9,7 m. Po wschodniej stronie budynku znajdowało się będzie zaplecze 

socjalne, technologiczne z halą udojową i zlewnią mleka. Część ta będzie posiadała wymiary 

zewnętrzne ok 13 m długości i ok. 12 m szerokości. Opracowanie zakłada rzędy legowiskowe dla 

krów dojnych, stanowiska dla jałówek cielnych w systemie rusztowym. Kojce grupowe dla krów 

zasuszonych, porodówkę i izolatkę przewidziano na głębokiej ściółce. Założenia projektowe 

budynku nie przewidują wypuszczania krów dojnych na okólniki. Odpowiednio zaprojektowany 

system wentylacji i oświetlenia gwarantuje odpowiednie warunki bytowe.  

 

Karmienie i pojenie.  

 

W przejściach między boksami zaprojektowano poidła. W nowoczesnych oborach o dużej 

kubaturze niezbędna jest funkcja podgrzewania wody w poidłach. Takie wyposażenie zapewni 

zwierzętom czystą i „letnią” wodę zwiększając jej pobieranie, szczególnie w okresie silnych 

mrozów, a co za tym idzie wydajność krów. Karmienie odbywało się będzie poprze podanie paszy 

na stół paszowy, z którego krowy pobierają go według potrzeb.   

 

Usuwanie obornika  

 

System utrzymania zwierząt w projektowanej oborze oparty będzie na systemie rusztowym. 

Odchody pozostawione przez zwierzęta w korytarzach gnojowych, poprzez szczeliny w rusztach 

będą wpadały do kanałów gnojowicowych gdzie będą magazynowane do czasu. Zapewnia to 

czystość korytarzy gnojowych przy niskich kosztach sprzątania w stosunku do pełnej posadzki. 

Obornik z kojców grupowych na ściółce usuwany będzie na istniejącą płytę obornikową.   

 

Technologia doju 

 

Przedstawione rozwiązania technologiczne przewidują instalację udojową typu ,,rybia ość’’ 2 x 8. 

Jest to najoptymalniejszy system doju uwzględniający koszt zakupu, eksploatacji i samej 

pracochłonności. Jej wydajność uzależniona jest od szybkości oddawania mleka oraz od 
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zamontowania zautomatyzowanych systemów ściągania aparatów udojowych czy systemu 

zarządzania.  

 

     Rys. 3 Przykładowa hala udojowa typu ,, rybia ość’’ 

 
Źródło: Opracowanie własne 

 

Wentylacja i oświetlenie 

 

Wymiana powietrza w nowej oborze polegała będzie na wentylacji grawitacyjnej. Jest to system 

bardzo popularny gwarantujący skuteczną wentylację. Dobrze zaprojektowana wentylacja wymaga 

w pierwszej kolejności obliczenia zapotrzebowania powietrza i światła dla obsady jaka będzie w 

oborze. Kolejną istotną sprawą jest uwzględnienie oczekiwanej produkcji mleka od krów gdyż ma 

ono wpływ na emisję ciepła przez zwierzęta jak również ma duże znaczenie dla zapotrzebowania 

na powietrze.  

 

W proponowanym rozwiązaniu przewiduje się dopływ powietrza poprzez kurtyny w ścianach 

bocznych budynku. Następnym istotnym elementem jest zastosowanie świetlika kalenicowego  na 

dachu. Jest to bardzo ważny element wpływający znacząco na odpowiedni ruch powietrza i 

zapewniający odpowiedni mikroklimat w oborze.  

 

Najczęstszym rozwiązaniem wentylacji na oborach jest system wentylacji grawitacyjnej (naturalnej). 

Polega on na naturalnym wytworzeniu ruchu powietrza w budynku. By taki system był efektywny, 

należy zaprojektować odpowiedniej wielkości wloty powietrza, wylot powietrza w formie świetlika 

kalenicowego oraz odpowiednie nachylenie dachu. Projektowane rozwiązanie uwzględnia również 

wielkość stada jaka będzie przebywać w budynku. W obecnie projektowanych oborach dobrze 
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funkcjonująca wentylacja oparta jest m.in. na wykonaniu po obu stronach wzdłuż ścian bocznych 

przymykanych kurtyn. Zagwarantuje to optymalną ilość świeżego powietrza w oborze, natomiast 

funkcja przymykania kurtyn zapewni ograniczenie zbyt silnego ruchu powietrza w budynku w 

przypadku silnych podmuchów wiatru. Istotnym elementem mającym na celu zapewnienie 

odpowiedniej wentylacji jest kąt nachylenia dachu. Im wyższe nachylenie tym ten typ wentylacji 

działa lepiej. Nachylenie konstrukcji dachu zapewni optymalną różnicę wysokości między wlotem 

i wylotem powietrza.  

 

Rys. 4 Przykładowy wlot powietrza 

 
Źródło: Opracowanie własne 

 

Ostatnim punktem wentylacji jest świetlik kalenicowy. Ma on dwa zadania: dostarczyć odpowiednią 

ilość światła dziennego oraz umożliwić odpowiednie odprowadzenie powietrza z wnętrza obory. 

Najlepszym rozwiązaniem jest tu świetlik typu kominowego bez żadnej przykrywy od góry. 

Gwarantuje on wytworzenie odpowiedniego ciągu powietrza.  
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Rys. 5 Świetlik kalenicowy 

 
Źródło: Opracowanie własne 

 

Przy zaproponowanej obsadzie, oraz zachowaniu wymiarów budynku zgodnie ze szkicem 

technologicznym by prawidłowo przebiegła wentylacja grawitacyjna, świetlik „kominowy” 

powinien mieć długość ok. 46m.   

Rys. 6 Świetlik kalenicowy- schemat 

 
Źródło: Opracowanie własne 

 

Wymiarowanie legowisk 

 

Ważnym elementem w dobrze funkcjonującej oborze jest prawidłowe zamontowanie przegród 

legowiskowych. Wymiary te należy oprzeć o gabaryty zwierząt jakie są w danym gospodarstwie. 

Poniższe zalecenia zostały przedstawione dla rasy HF. 
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Rys. 7 przykładowy schemat legowiska 

 

Źródło: Opracowanie własne 

 

Odnosząc się do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 czerwca 2010r. w 

sprawie minimalnych warunków utrzymania gatunków zwierząt gospodarskich niż te, dla których 

normy ochrony zostały określone w przepisach Unii Europejskiej (Dz.U. z 2010, nr 116, poz. 778) 

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

i sposobu postępowania przy utrzymaniu gatunków zwierząt gospodarskich, dla których normy 

ochrony zostały określone w przepisach Unii Europejskiej (Dz.U. z 2010, nr 56, poz.334 ze zm.) 

nowo projektowana obora spełnia wymagania zapisane w rozporządzeniu. Dla zapewnienia bardzo 

dobrych warunków utrzymania, przyjęte wymiary są z nadwyżką niż te zapisane w rozporządzeniu. 

Rozporządzenie wyraźnie określa wymiary minimalne, natomiast wiedza hodowlana wskazuje by 

parametry określane dla powierzchni legowiskowych były dużo większe. 

4. EWENTUALNE WARIANTY PRZEDSIĘWZIĘCIA 

4.1 Wariant zerowy 

 
Wariant zerowy polega na zaniechaniu rozbudowy gospodarstwa o nowy budynek obory oraz 

pozostawieniu terenu inwestycyjnego i sposobu utrzymania zwierząt w obecnym użytkowaniu. Pod 

względem ekonomicznym Inwestora jest to sytuacja niekorzystna. Ponadto, konsekwencją 

zaniechania inwestycji będzie pozostawienie zwierząt w dotychczasowych budynkach bez zmiany 

systemu ich utrzymania.  
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4.2 Wariant proponowany przez Inwestora 

 
Zaproponowany przez Inwestora wariant jest zgodny z wymaganiami prawnymi w zakresie 

ochrony środowiska oraz dobrostanu zwierząt. Planowana inwestycja ma ograniczone możliwości 

przedstawienia wariantów oraz różnych rozwiązań technologicznych. Budynek będzie wyposażony 

w nowoczesne systemy wentylacji, pojenia oraz żywienia zwierząt, co pozytywnie wpłynie na 

dobrostan zwierząt oraz zapewni wysoką efektywność produkcji.  

Realizacja inwestycji ma na celu zwiększenie stada i zmianę systemu utrzymania krów mlecznych 
oraz jałówek cielnych z uwieziowego na wolnostanowiskowy na podłodze rusztowej. Cielęta i 
młodzież będą utrzymywane w istniejących budynkach w systemie płytkiej ściółki. Rozbudowa ma 
również na celu polepszenie dobrostanu zwierząt polegające na zapewnieniu im odpowiedniej ilości 
ruchu, dobrej wymiany powietrza i oświetlenia w nowym obiekcie.  
Przewidziano: 

• magazynowanie płynnych odchodów zwierzęcych w szczelnych zbiornikach,  

• system wentylacji grawitacyjnej, 

• przesuwne okna poliwęglanowe lub kurtyny ścienne na wlotach powietrza, 

• zastosowany system żywienia umożliwi podanie zbilansowanej paszy, co pozwala na 

maksymalne wykorzystanie białka, a co za tym idzie zmniejszenie emisji amoniaku. 

 

4.3 Wariant alternatywny technologiczny 
 
Wariant alternatywny zakłada budowę obiektu inwentarskiego w systemie płytkiej ściółki. Wariant 

ten był nieznacznie tańszy na etapie wstępnej realizacji przedsięwzięcia. Wariant wiązałby się ze 

zwiększonymi kosztami eksploatacji budynku związane z codziennym usuwaniem obornika za 

pomocą ciężkiego sprzętu lub koniecznością instalacji drogich systemów automatycznego usuwania 

obornika. Co więcej alternatywny system utrzymania wiąże się z koniecznością zakupu dużych 

ilości słomy co znacznie zwiększa koszty produkcji mleka. 

 

Dodatkowo wariant ten jest bardziej niekorzystny dla środowiska ze względu na: 

• większe zapylenie wynikające z zastosowania systemu ściółkowego,  

• możliwość zwiększenia liczby upadków ze względu na choroby układu oddechowego na 

skutek większego zapylenia i stężenia gazów, 

• magazynowanie obornika na płycie.  

Tabela 3 Emisja amoniaku z całego gospodarstwa w wariancie alternatywnym w przypadku utrzymywania 
wszystkich zwierząt w systemie płytkiej ściółki 

Kategoria, wiek 

wskaźnik 
kg/szt/rok* 

liczba zwierząt emisja kg/rok emisja kg/h płytka ściółka 

cielęta 3-6 mcy 3,33 34 113,22 0,01 

jałówki 6-12 mcy 8,48 34 288,32 0,03 

jałówki 12-24 mce 16,1 35 563,50 0,06 

krowy o wyd. > 6 tys. kg 
mleka 32,42 97 3144,74 0,3590 

Razem  4109,78 0,4691 
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Tabela 4 Szacunkowa ilość obornika powstającego na terenie całego gospodarstwa, w systemie płytkiej 
ściółki w wariancie alternatywnym 

Rodzaj 
zwierząt 

Liczba zwierząt 
według stanu 
maksymalnego  

Produkcja obornika (w 
tonach / rok) przez 
poszczególne rodzaje 
zwierząt 

Ilość [t/rok] 

Produkcja gnojówki (w 
m3 / rok) przez 
poszczególne rodzaje 
zwierząt 

Ilość 
[m3/rok] 

Krowy 
mleczne 

97 16,2 1571,4 8,4 814,8 

Jałówki cielne 29 8,5 246,5 5,4 156,6 

j. powyżej 1  
roku 

6 6,0 36 5,8 34,8 

jałówki 6-12 
mcy  

34 3,6 122,4 2,4 81,6 

cielęta 34 1,6 54,4 1,4 41,6 

Razem 2 030,7  1 129,4 

Źródło: Opracowanie własne 

Tabela 5 Zawartość azotu w powstających nawozach naturalnych w systemie płytkiej ściółki 

Rodzaj 

zwierząt 

Liczba zwierząt 

według stanu 

średniorocznego 

Ściółka płytka 

Obornik Gnojówka 

Ilość 

obornika 

[Mg/rok] 

Zawartość 

azotu (w 

kg / tonę 

obornika) 

Zawartość azotu w 

nawozach 

naturalnych 

wyprodukowanych 

przez 

poszczególne 

rodzaje zwierząt 

(w kg) 

Ilość 

gnojówki 

[m3/rok] 

Zawartość 

azotu (w 

kg / m3 

gnojówki 

Zawartość azotu w 

nawozach 

naturalnych 

wyprodukowanych 

przez 

poszczególne 

rodzaje zwierząt 

(w kg) 

Krowy 

mleczne 

97 1571,4 4 6285,6 814,8 3,8 3096,24 

Jałówki 

cielne 

29 246,5 3,2 788,8 156,6 3,1 485,46 

j. 

powyżej 

1  roku 

6 36 2,8 100,8 34,8 2,7 93,96 

jałówki 

6-12 mcy  

34 122,4 3,5 428,4 81,6 3,7 301,92 

cielęta  34 54,4 2,8 152,32 41,6 3,2 133,12 

Łącznie 7 755,92   4 110,7 

 

Realizacja inwestycji w wariancie alternatywnym spowoduje powstanie 11866,62 kg N/rok. Aby 

zagospodarować tę ilość, minimalna wymagana ilość gruntów wynosi 70 ha  

 

4.4 Uzasadnienie wybranego wariantu 

 
Wariant alternatywny przewiduje inne niż wariant inwestorski rozwiązania technologiczne realizacji 

przedsięwzięcia (zamiast systemu bezściołowogo, system płytkiej ściółki), które są możliwe do 

wykonania z ekonomicznego, techniczno-technologicznego, prawnego punktu widzenia. Wariant 
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alternatywny wypełnia założony przez wnioskodawcę cel, przy jednoczesnym dotrzymaniu 

standardów jakości środowiska. 

 

Tabela 6 Porównanie wariantów 

Aspekty Oddziaływanie wariantu 
inwestorskiego 

Oddziaływanie wariantu alteratywnego 

 
Powietrze  
 

Zastosowanie systemu rusztowego  

 

Emisja amoniaku z gospodarstwa 

na poziomie: 4327 kg/rok 

 

Mniejsza ilość obornika 

magazynowanego na płycie 

obornikowej; gnojowica 

magazynowana będzie w kanałach 

pod ziemią. 

Mniejsze zapylenie wynikające z 

zastosowania systemu rusztowego 

w projektowanej oborze  

 

 

Zastosowanie systemu płytkiej ściółki , 

 

Emisja amoniaku z gospodarstwa na 

poziomie: 4110 kg/rok 

 

Wszystkie powstające nawozy będą 

magazynowane na płycie obornikowej, 

 

Większe zapylenie wynikające z 

zastosowania systemu ściółkowego 

Woda  
Inwestycja będzie zaopatrywana z wodociągu. Brak różnic w oddziaływaniu 
przedstawionych wariantów. 

Powierzchnia ziemi  

Brak konieczności budowy nowego 
zbiornika na gnojówkę, 
 
Minimalny wymagany areał do 
zagospodarowania powstających 
nawozów – 80 ha 
 
Większa ilość nawozów naturalnych 
przekazana innym rolnikom 
pozwoli na ograniczenie aplikacji 
sztucznych nawozów mineralnych. 

Potrzeba budowy nowego zbiornika na 
gnojówkę, 
 
Minimalny wymagany areał do 
zagospodarowania powstających nawozów 
– 70 ha 
 
Mniejsza ilość wyprodukowanych 
nawozów naturalnych, będzie wiązała się z 
koniecznością stosowania sztucznych 
nawozów mineralnych. 

Kopaliny  Nie dotyczy  

Klimat  

System wentylacji grawitacyjnej oraz 

system rusztowy poprawi warunki 

mikroklimatu w budynku, co 

przełoży się na mniejszą emisję 

gazów cieplarnianych, 

 

Brak konieczności wywozu 

obornika z projektowanego 

budynku (mniejszy ruch pojazdów). 

 Gorsze warunki mikroklimatyczne 

związane z systemem płytkiej ściółki, 

mogą skutkować większą emisją gazów 

cieplarnianych, 

 

Częstszy ruch samochodów spowodowany 

koniecznością wywozu obornika ze 

wszystkich budynków. 

Krajobraz  

Powstające nawozy z 
projektowanej obory 
magazynowane będą w kanałach 
gnojowicowych pod ziemią.  

Wszystkie nawozy będą magazynowane na 

istniejącej płycie obornikowej 
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Rośliny, zwierzęta, 
grzyby oraz inne 
elementy 
różnorodności 
biologicznej  

Poprawa warunków utrzymania 
zwierząt poprzez wprowadzenie 
systemu rusztowego, 
 
Korzyści wynikające z zastosowania 
tego systemu są dla dobrostanu 
zwierząt bardzo znaczące. System 
rusztowy pozwala łatwiej 
nadzorować stan czystości części 
hodowlanej, a właściwie dobrane 
wymiary legowisk, korytarzy i 
przejść (w oparciu o wymiary krów) 
zapewnią zwierzętom doskonałe 
warunki bytowania. Ze względu na 
lepsze warunki utrzymania zwierząt 
przewiduje się mniejszą liczbę 
upadków.  

Gorsze niż w wariancie inwestorskim 
warunki utrzymania zwierząt ze względu 
na system utrzymania zwierząt. Występuje 
większe prawdopodobieństwo upadków 
zwierząt., 
 
System utrudnia nadzorowanie stanu 
czystości  części hodowlanej, co prowadzi 
do pogorszenia warunków bytowych 
zwierząt. 

Oddziaływanie 
transgraniczne 

 Nie dotyczy 

Gospodarka 
odpadami 

Brak różnic w oddziaływaniu przedstawionych wariantów. 

Prace rozbiórkowe Brak różnic w oddziaływaniu przedstawionych wariantów. 

Zabytki i krajobraz 
kulturowy 

Brak różnic w oddziaływaniu przedstawionych wariantów. 

Formy ochrony 
przyrody 

Brak różnic w oddziaływaniu przedstawionych wariantów. 

Awarie przemysłowe, 
katastrofy naturalne i 
budowlane 

Brak różnic w oddziaływaniu przedstawionych wariantów. 

Energia elektryczna 
Większe zużycie energii elektrycznej 
ze względu na konieczność instalacji 
mieszaczy gnojowicy w kanałach 

Mniejsze zużycie energii elektrycznej ze 
względu na brak mieszaczy gnojowicy w 
kanałach 

Źródło: Opracowanie własne 

 

Podsumowując proponowane warianty różnią się w kwestii oddziaływania na powietrze, klimat, 

krajobraz i powierzchnię ziemi, dobrostan zwierząt, a także na energii elektrycznej. Wybrany system 

utrzymania zwierząt będzie miał wpływ na mniejszą emisję z płyty obornikowej, ilość zapylenia, 

odory oraz liczbę upadków zwierząt. W wyniku realizacji inwestycji zarówno w wariancie 

inwestorskim jak i alternatywnym nie zachodzi konieczność wycinki drzew oraz krzewów. W 

związku z powyższym do realizacji przyjęto wariant inwestorski uznając go jako najbardziej 

korzystny  
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5. PRZEWIDYWANE ILOŚCI WYKORZYSTYWANEJ WODY, SUROWCÓW, 
MATERIAŁÓW, PALIW I ENERGII 

5.1 Zapotrzebowanie na wodę 

 

Gospodarstwo będzie zaopatrywane w wodę z wodociągu tak jak ma to miejsce obecnie. Woda na 

terenie inwestycyjnym zużywana będzie do pojenia zwierząt, do mycia instalacji udojowej oraz na 

cele socjalno-bytowe. Nie przewiduje się zużycia wody na proces mycia powierzchni hodowlanych, 

gdyż zastosowany system utrzymania nie wymaga mycia.  

Pojenie zwierząt 

Zgodnie z Dyrektywą Rady 98/58/EEC wszystkim zwierzętom należy zapewnić odpowiedni 

dostęp do wody pitnej lub możliwości innego zaspokojenia zapotrzebowania na płyny. Sprzęt 

stosowany do żywienia i pojenia musi być zaprojektowany, skonstruowany i umieszczony w taki 

sposób, by minimalizować ryzyko zanieczyszczenia paszy i wody oraz niekorzystne skutki walki 

zwierząt o dostęp do karmideł i poideł. 

 

Zużycie wody przez zwierzęta zależy od: 

❖ wieku i żywej masy ciała zwierząt, 

❖ stanu zdrowia zwierząt, 

❖ warunków klimatycznych, 

❖ składu i struktury paszy. 

 

Tabela 7 Docelowe przeciętne zużycie wody do pojenia bydła mlecznego na terenie gospodarstwa 

mleczne i sztuki 

wyrośnięte
1 zwierzę 3,6 97 349,2 4190,4

bydło mleczne 

(do 1,5 roku)
1 zwierzę 1,2 84 100,8 1209,6

jałówki 

powyżej 1,5 
1 zwierzę 1,8 19 34,2 410,4

5810,4

Zużycie wody 

na obiekcie 

[m
3
/ rok]

SUMA

Zwierzęta
Współczynnik 

przeliczeniowy

Zużycie wody 

[m
3
/1 

szt./miesiąc]

Stan zwierząt 

[szt.]

Zużycie wody 

na obiekcie 

[m
3
/ miesiąc]

Źródło: Opracowanie własne 

 

Szacunkowe zużycie wody do pojenia bydła po realizacji inwestycji wyniesie: 

❖ 4190,4 m3/rok, 

❖ 11,5 m3/dobę, 

❖ 0,48 m3/h. 

 

Socjalno-bytowe 

Przy obsłudze gospodarstwa pracowały będą dwie osoby. Zapotrzebowanie na wodę na ten cel 

wyniesie na jednego pracownika zatrudnionego przy pracach szczególnie brudzących lub ze 

środkami toksycznymi – 0,09m3/d* 



Rozbudowa gospodarstwa poprzez budowę obory wolnostanowiskowej dla bydła mlecznego na 

działkach nr. ewid. 753, 754/1, 754/2, 754/3, 754/4, 754/5  w miejscowości Kobylany, gm. Stara 

Kornica, pow. łosicki, woj. mazowieckie 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

26  

 

*Zgodnie z Rozporządzaniem Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002r. w sprawie określenia 

przeciętnych norm zużycia wody (Dz. U. 2002 nr 8 poz. 70) 

 

❖ 0,09 x 2 osoby = 0,018 m3/dobę, = 65,7 m3/rok 

 

Mycie urządzeń udojowych  

By zachować higieniczną czystość podczas udoju mleka, należy regularnie wykonywać mycie 

urządzeń udojowych zbiornika na mleko i całej instalacji do doju. Na ten cel przewiduje się zużycie  

wody w ilości: 

❖ 1220 l/ dzień = 445,3 m3/rok  

5.2 Zapotrzebowanie na energię 

Medium niezbędnym do prawidłowej eksploatacji jest energia elektryczna. Wykorzystanie jej, 

potrzebne jest do zasilania urządzeń udojowych, systemu schładzania mleka oraz oświetlenia w 

budynku inwentarskim i pomieszczeniach przyległych. Szacunkowe zapotrzebowanie na energię 

wynosi około 30 kW.  

6. ROZWIĄZANIA CHRONIĄCE ŚRODOWISKO 

  

Zastosowane rozwiązania techniczne i technologiczne gwarantujące wysoki poziom ochrony 

środowiska jako całości: 

❖ odpowiednio dobrana wentylacja zapewniająca utrzymanie odpowiedniej temperatury 

i wilgotności w pomieszczeniu inwentarskim, 

❖ żywienie bydła z programem dostosowanym do kondycji i wieku stada - odpowiednio 

dobrana dieta, 

❖ kompleksowy monitoring zużycia surowców i mediów, 

❖ zapewnienie właściwego gospodarowania odpadami poprzez zabezpieczenie miejsc 

magazynowania odpadów oraz przekazywanie ich do zagospodarowania firmom 

posiadającym stosowane zezwolenia, selektywna zbiórka odpadów u źródła ich powstania, 

❖ padłe sztuki będą umieszczane w miejscu do tego wyznaczonym, a następnie niezwłocznie 

odbierane przez firmę posiadającą stosowne uprawnienia, 

❖ zapobieganie występowaniu poważnych awarii poprzez odpowiednią organizację 

transportu obsługującego gospodarstwo, stosowanie leków i witamin. 

 

W ograniczeniu produkcji odorów, podstawą jest właściwie zbilansowana pasza. W przypadku 

mieszanek o niewłaściwym stosunku energii do białka, czy źle zbilansowanym poziomie 

aminokwasów, część białka pozostanie niewykorzystana, a produktem jego rozkładu będzie 

amoniak i siarkowodór. Inwestor na etapie hodowli bydła intensywnie współpracuje 

z profesjonalnym doradcą żywieniowym. Dzięki tej współpracy, dawki żywieniowe są odpowiednio 

zbilansowane eliminując znacznie powstanie odorów będących skutkiem ubocznym złego 

żywienia. Dodatkowo w razie wystąpienia zwiększonej intensywności odorów, wprowadzi do 

stosowania  probiotyki np. dostępny na rynku EM Priobiotyk. 

 



Rozbudowa gospodarstwa poprzez budowę obory wolnostanowiskowej dla bydła mlecznego na 

działkach nr. ewid. 753, 754/1, 754/2, 754/3, 754/4, 754/5  w miejscowości Kobylany, gm. Stara 

Kornica, pow. łosicki, woj. mazowieckie 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

27  

 

7. RODZAJE I PRZEWIDYWANE ILOŚCI WPROWADZANYCH DO 
ŚRODOWISKA SUBSTANCJI LUB ENERGII PRZY ZASTOSOWANIU 
ROZWIĄZAŃ CHRONIĄCYCH ŚRODOWISKO 

7.1 Oddziaływanie przedsięwzięcia na stan powietrza atmosferycznego 

7.1.1 Warunki meteorologiczne 

 
Dla oceny stanu jakości powietrza bardzo ważna jest znajomość warunków meteorologicznych, 

panujących na danym obszarze. Do podstawowych parametrów meteorologicznych zaliczają się: 

rozkład wiatrów, temperatura powietrza i opad atmosferyczny. Na rozprzestrzenianie się 

zanieczyszczeń powietrza w głównej mierze wpływ mają: prędkość wiatrów, ich kierunek, a także 

temperatura powietrza. Najbliższą, a tym samym najbardziej reprezentatywną jednostką 

meteorologiczną jest stacja pomiarowa – Siedlce 

 

Rys. 8 Róża wiatrów - stacja meteorologiczna Siedlce 

 
Źródło: Operat FB 

 

7.1.2 Aerodynamiczna szorstkość terenu 

 
Aerodynamiczna szorstkość terenu jest jednym z elementów mających wpływ na 

rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń w atmosferze. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra 

Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji 



Rozbudowa gospodarstwa poprzez budowę obory wolnostanowiskowej dla bydła mlecznego na 

działkach nr. ewid. 753, 754/1, 754/2, 754/3, 754/4, 754/5  w miejscowości Kobylany, gm. Stara 

Kornica, pow. łosicki, woj. mazowieckie 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

28  

 

w powietrzu (Dz. U. 2010 Nr 16, poz. 87), współczynnik aerodynamiczności terenu wyznacza się 

w zasięgu 50h max według wzoru: 

 

 

 

 

 

W celu określenia zagospodarowania działki, na której będzie realizowana inwestycja i jej otoczenia 

posłużono się ortofotomapami oraz dokonano wizji lokalnej.  

 

Tabela 8 Aerodynamiczna szorstkość terenu 

Typ pokrycia terenu Współczynnik Z0 Powierzchnia [ha]

pola uprawne 0,035 83

łąki, pastwiska 0,02 0

lasy 2 0

sady, zarośla, zagajniki 0,4 1,8

zwarta zabudowa wiejska 0,5 3,4

woda 0,00008 0

całkowita powierzchnia 88,2

0,060Wyznaczony  współczynnik aerodynamiczności terenu  

7.1.3 Dopuszczalne wartości stężeń oraz tło zanieczyszczeń 

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

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

dla których określone są dopuszczalne poziomy w powietrzu, stanowi aktualny stan jakości 

powietrza określony przez właściwy inspektorat ochrony środowiska jako stężenie uśrednione dla 

roku. Tło dla pozostałych substancji uwzględnia się w wysokości 10% wartości odniesienia 

uśrednionej dla roku. 

 

Tła nie uwzględnia się przy obliczeniach poziomów substancji w powietrzu dla zakładów, z których 

substancje wprowadzane są do powietrza wyłącznie emitorami wysokości nie mniejszej niż 100 m. 

Wartość tła zanieczyszczeń dla pyłu PM 10 oraz pyłu PM 2,5 przyjęto zgodnie z pismem 

Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska znak DM/063-1/1008/20/PG (w załączeniu do 

niniejszej dokumentacji), dla miejscowości Kobylany wynosi:  

• pył PM 10 – 19 g/m3 

• pył PM 2,5 – 13 g/m3 

• NO2– 9 g/m3 

• SO2 – 3 g/m3 

Dla pozostałych substancji, czyli amoniaku i siarkowodoru, przyjęto na poziomie 10% wartości 

stężeń zanieczyszczeń określonych w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Środowiska 

z dnia 26 stycznia 2010r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu 

(Dz. U. 2010 Nr 16, poz. 87) oraz w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 

24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. 2012, 

poz.1031). 
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Tabela 9 Zestawianie wartości odniesienia i tła zanieczyszczenia atmosfery dla terenu inwestycyjnego 

Źródło: Opracowanie własne 

 

7.1.4 Obliczenia emisji zanieczyszczeń do powietrza 

7.1.5 Emisje zorganizowane 

 

Źródłem emisji zorganizowanej zanieczyszczeń do powietrza będą systemy wentylacyjne 

budynków inwentarskich. Głównymi substancjami emitowanymi do powietrza w wyniku produkcji 

zwierzęcej, dla których zostały określone wartości odniesienia w powietrzu oraz dopuszczalne 

poziomy substancji w powietrzu, są amoniak i siarkowodór. 

 

Zanieczyszczenia gazowe, powodujące pojawienie się uciążliwości zapachowej, występują 

najczęściej jako wieloskładnikowe mieszaniny, których dokładny skład chemiczny trudny jest do 

określenia.  

Zgodnie z pismem Urzędu Gminy Stara Kornica znak OŚ.604.3.2020 z dnia 03.12.2020 

wskazującym inwestycje mogące potencjalnie powodować oddziaływania skumulowane z 

przedmiotową inwestycją, na terenach sąsiednich z działką inwestycyjną oraz w zasięgu 

potencjalnego oddziaływania ternu inwestycyjnego nie znajdują się inne inwestycje o podobnym 

profilu działalności, dla których zostały wydane decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach lub 

dla których toczy się postępowanie dotyczące uzyskania ww. decyzji. Najbliższa wskazana 

inwestycja znajduje się  na działce 872, w odległości ok. 800 m od granic terenu inwestycyjnego. Z 

uwagi na fakt iż jest to odległość znacznie większa niż prognozowany zasięg oddziaływania 

przedmiotowej inwestycji, nie znaleziono przesłanek wskazujących na konieczność wykonania 

analizy odziaływania skumulowanego.  

 

W odległości mniejszej niż dziesięciokrotność wysokości najwyższego emitora nie znajduje się 

wyższy niż parterowy budynek mieszkalny. W związku z powyższym w obliczeniach nie 

wyznaczono punktu w siatce dodatkowej. 

 

Emisja zanieczyszczeń do atmosfery zależy od wielu czynników m.in.: 

❖ rozwiązań konstrukcyjnych pomieszczenia chowu oraz systemu gromadzenia odchodów, 

❖ strategii żywienia, 

❖ składu pokarmu (poziom protein), 

❖ liczby zwierząt, 

❖ temperatury powietrza. 

Substancja CAS D1, µg/m3 Da, µg/m3 R, µg/m3 

pył PM-10 - 280 40 19 

amoniak 7664-41-7 400 50 5 

siarkowodór 7783-06-4 20 5 0,5 

pył zawieszony PM 2,5  - 20 13 
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Emisja z budynków obór pochodzi z systemu wentylacyjnego (wentylacja grawitacyjna) i jest 

związana z emisją substancji pochodzących z utrzymywania zwierząt i nawozów naturalnych. 

W obliczeniach emisji przyjęto za podstawę niżej przedstawione wskaźniki emisji substancji do 

powietrza: 

❖ amoniak (bezściołowo) 

o krowy     34,84 kg/szt./rok 

o jałówki 12-24 mies.   17,00 kg/szt./rok 

 

❖ amoniak (płytka ściółka) 

o krowy     32,42 kg/szt./rok 

o jałówki 12-24 mies.   16,10 kg/szt./rok 

o jałówki 6-12 mies.      8,48 kg/szt./rok 

o cielęta 3-6 mies.      3,33 kg/szt./rok 

 

 

❖ siarkowodór     12 mg/h·DJP,  

❖ pył zawieszony  

o PM10     0,36 kg/stanowisko/rok, 

o PM2,5     0,23 kg/stanowisko/rok. 

 

Wskaźniki amoniaku zostały przyjęte zgodnie z P. Mielcarek z Instytutu Technologiczno-

Przyrodniczego w Falentach, Oddział w Poznaniu pt. Weryfikacja wartości współczynników emisji 

amoniaku i gazów cieplarnianych z produkcji zwierzęcej z 2012r. Wydawnictwo WIR Inżynieria 

Rolnicza. 

 

Wielkość emisji siarkowodoru (H2S), zaproponowano na podstawie opracowań: J. Kośmider i inni 

,,Odory’’ s. 182. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.  

 

Dla emisji pyłu przyjęto wskaźniki określone w artykule „Emisja gazów cieplarnianych przez 

krowy” Zbigniew Podkówka, Witold Podkówka, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w 

Bydgoszczy i Wyższa Szkoła Środowiska w Bydgoszczy zamieszczonym w „Przeglądzie 

Hodowlanym” nr 3/2011 r. tabela 9 str. 3. 

 

Przyjęto założenie, iż pył zawieszony PM-10 stanowi 45 % pyłu ogólnego. 

 

W celu oszacowania wielkości emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłu, emitowanych z planowanego 

i istniejących budynków, przyjęto następujące założenia: 

❖ czas pracy wentylacji – 8760 h/rok, 

❖ obsada jest maksymalna i nie ulega zmniejszeniu w wyniku naturalnych upadków. 

Są to założenia przedstawiające sytuację najbardziej niekorzystną dla środowiska. 
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Parametry emitorów:  

 

Projektowana obora nr 1 (E1): 

Wymiary otworu wentylacyjnego (świetlik): 

❖ Długość – 46 m 

❖ Wysokość wylotu – 10,6 m 

 

Istniejąca obora nr 2 (E2-E4): 

3 otwory wentylacyjne (kominy): 

❖ Wymiar – 0,4 m x 0,4 m  

❖ Wysokość wylotu – ok. 7,27 m 

 

Istniejąca obora nr 3 (E5): 

Otwór wentylacyjny (komin): 

❖ Wymiar – 0,4 m x 0,4 m  

❖ Wysokość wylotu – ok. 4,5 m 

 

Istniejąca obora nr 4 (E6): 

Wymiary otworu wentylacyjnego (świetlik): 

❖ Długość – 30 m 

❖ Szerokość – 0,05 m 

❖ Wysokość wylotu – 7,4 

 

Obliczenia emisji maksymalnej: 

 

Amoniak:  

 

Projektowana obora nr 1 (E1): 

 

wskaźnik kg/szt/rok

płytka ściółka

krowy 32,42 14 453,88 0,0518

0,0518

Kategoria, wiek
liczba 

zwierząt

emisja 

kg/rok

emisja 

kg/h

suma  
Łączna emisja amoniaku dla emitora E1= 0,367 kg/h + 0,0518 kg/h = 0,4188 kg/h  

 

 

 

 

 

 

wskaźnik kg/szt/rok

bezściołowo

krowy 34,84 83 2891,72 0,330

jałówki 12-24 mies 17 19 323 0,037

0,367

Kategoria, wiek
liczba 

zwierząt

emisja 

kg/rok

emisja 

kg/h

suma
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Istniejąca obora nr 2 (E2-E4): 

wskaźnik kg/szt/rok

płytka ściółka

jałówki 12-24 mies 16,1 16 257,6 0,0294

jałówki 6-12 mies 8,48 24 203,52 0,0232

0,0526

Kategoria, wiek
liczba 

zwierząt

emisja 

kg/rok

emisja 

kg/h

suma  
Łączna emisja amoniaku dla pojedynczego emitora E2-E4= 0,0526 kg/h /3 = 0,0175 kg/h  

 

Istniejąca obora nr 3 (E5):  

wskaźnik kg/szt/rok

płytka ściółka

jałówki 6-12 mies 8,48 10 84,8 0,0097

0,0097

Kategoria, wiek
liczba 

zwierząt

emisja 

kg/rok

emisja 

kg/h

suma  
Łączna emisja amoniaku dla emitora E5= 0,0097 kg/h  

 

Istniejąca obora nr 4 (E6):  

wskaźnik kg/szt/rok

płytka ściółka

cielęta 3-6 mies 3,33 34 113,22 0,0129

0,0129

Kategoria, wiek
liczba 

zwierząt

emisja 

kg/rok

emisja 

kg/h

suma  
Łączna emisja amoniaku dla emitora E6= 0,0129 kg/h  

 

Siarkowodór: 

 

Projektowana obora nr 1 (E1):  
(12 x 116 DJP)/106 = 0,001392 kg/h 
 
Istniejąca obora nr 2 (E2-E4) 

(12 x 22 DJP)/106 = 0,000264 kg/h 
0,000264 kg/h /3 szt. = 000088 kg/h 
 
Istniejąca obora nr 3 (E5) 

(12 x 3 DJP)/106 = 0,000036 kg/h 
 
Istniejąca obora nr 4 (E6) 

(12 x 5,1 DJP)/106 = 0,0000612 kg/h 
 

Pył ogólny:  

 

projektowana obora nr 1(E1):  

Pył PM-10 Pył PM 2,5 Pył PM-10 Pył PM 2,5 Pył PM-10 Pył PM 2,5

krowy 97 0,36 0,23 34,92 22,31 0,0040 0,0025

jałówki 12-24 mies 19 0,36 0,23 6,84 4,37 0,0008 0,0005

0,0047671 0,0030

Kategoria, wiek

Liczba 

zwierząt

Wskaźnik emisji 

kg/szt/ rok Emisja kg/rok Emisja kg/h

suma   
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Do programu obliczeniowego dla każdego budynku wprowadzono łączną wartość emitowaną od 

wszystkich przebywających w nich zwierząt dla pyłu PM10 i PM2,5 tj.: 

Łączna emisja pyłu ogólnego dla emitora E1= 0,0047671kg/h + 0,0030 kg/h = 0,00777 kg/h 

 

Istniejąca obora nr 2 (E2-E4): 

Pył PM-10 Pył PM 2,5 Pył PM-10 Pył PM 2,5 Pył PM-10 Pył PM 2,5

jałówki 12-24 mies 16 0,36 0,23 5,76 3,68 0,0007 0,0004

jałówki 6-12 mies 24 0,36 0,23 8,64 5,52 0,0010 0,0006

0,0016438 0,0011

Kategoria, wiek

Liczba 

zwierząt

Wskaźnik emisji 

kg/szt/ rok Emisja kg/rok Emisja kg/h

suma  
Do programu obliczeniowego dla każdego budynku wprowadzono łączną wartość emitowaną od 

wszystkich przebywających w nich zwierząt dla pyłu PM10 i PM2,5 tj.: 

Łączna emisja pyłu ogólnego dla każdego emitora E2-E4= 0,0016438 kg/h + 0,0011 kg/h = 

0,0027 kg/h / 3 szt. = 0,0082 kg/h 

Istniejąca obora nr 3 (E5): 

Pył PM-10 Pył PM 2,5 Pył PM-10 Pył PM 2,5 Pył PM-10 Pył PM 2,5

jałówki 6-12 mies 10 0,36 0,23 3,6 2,3 0,0004 0,0003

0,000411 0,0003

Kategoria, wiek

Liczba 

zwierząt

Wskaźnik emisji 

kg/szt/ rok Emisja kg/rok Emisja kg/h

suma  
Do programu obliczeniowego dla każdego budynku wprowadzono łączną wartość emitowaną od 

wszystkich przebywających w nich zwierząt dla pyłu PM10 i PM2,5 tj.: 

Łączna emisja pyłu ogólnego dla emitora E5= 0,000411 kg/h + 0,0003 kg/h = 0,00071 kg/h  

 

Istniejąca obora nr 4 (E6): 

Pył PM-10 Pył PM 2,5 Pył PM-10 Pył PM 2,5 Pył PM-10 Pył PM 2,5

cielęta 34 0,36 0,23 12,24 7,82 0,0014 0,0009

0,0013973 0,0009

Kategoria, wiek

Liczba 

zwierząt

Wskaźnik emisji 

kg/szt/ rok Emisja kg/rok Emisja kg/h

suma  
Do programu obliczeniowego dla każdego budynku wprowadzono łączną wartość emitowaną od 

wszystkich przebywających w nich zwierząt dla pyłu PM10 i PM2,5 tj.: 

Łączna emisja pyłu ogólnego dla emitora E6= 0,0014 kg/h + 0,0009 kg/h = 0,0023 kg/h  

 

Tabela 10 Łączna emisja roczna i maksymalna z terenu inwestycyjnego 

Nazwa zanieczyszczenia Emisja maksymalna kg/h Emisja roczna 

 1 okres Mg 

pył ogółem 0,0354 0,3099 

    w tym pył do 2,5 µm 0,000354 0,003099 

    w tym pył do 10 µm 0,01627 0,1426 

amoniak 0,494 4,33 

siarkowodór 0,001753 0,01536 

Źródło: Opracowanie własne 
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7.1.6 Emisje niezorganizowane 

 

Źródłami takiej emisji będzie emisja z silników spalinowych pojazdów ciężarowych. Założono, że 

w ciągu doby wjedzie 5 pojazdów ciężkich. Sytuacja taka jest mało prawdopodobna, gdyż mało 

prawdopodobne jest aby wszystkie czynności na terenie gospodarstwa odbywały się równocześnie. 

Droga przejazdu przez teren inwestycyjny wynosi maksymalnie ok. 1200m. Wielkość emisji 

oszacowano na podstawie wskaźników emisji EMEP/Corinair dla samochodów ciężarowych.  

 

Tabela 11 Wielkości emisji ze spalania paliw przez samochody ciężarowe na terenie inwestycji 

Substancja
Wskaźnik emisji 

g/km

Emisja godzinowa 

kg/h

Emisja roczna 

Mg/a

Tlenek węgla  CO 1,147 0,000385392 0,00251193

NOx (jako NO2) 3,794 0,001274784 0,00830886

VOC (lotne związki organiczne) 0,462 0,000155232 0,00101178

Pył ogółem 0,2112 7,09632E-05 0,000462528

NMVOC (lotne związki organiczne bez 

metanu)

0,442 0,000148512 0,00096798

Dwutlenek siarki SO2 0,0125 0,0000042 0,000027375

Węglowodory alifatyczne (bez metanu) 0,2082 6,99552E-05 0,000455958

Węglowodory aromatyczne 0,1113 3,73968E-05 0,000243747

Benzen 0,00031 1,042E-07 6,789E-07

Źródło: Opracowanie własne 

Małe natężenie ruchu oraz niewielka liczba pojazdów poruszających się na terenie działki nie 

wpłynie na stan zanieczyszczenia powietrza. W obliczeniach rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń 

powietrza atmosferycznego nie uwzględniono zanieczyszczeń pochodzenia komunikacyjnego, ze 

względu na znikomy wpływ ruchu pojazdów na środowisko. W karcie przedstawiono jedynie 

wyliczenia ładunków emisji zanieczyszczeń powietrza pochodzenia komunikacyjnego, aby 

przedstawić jak znikoma jest to emisja. Emisja zanieczyszczeń powietrza z pojazdów poruszających 

się po terenie inwestycji będzie pomijalnie mała. 

7.1.7 Emisje z procesów pomocniczych 

 
Ogrzewanie 

W związku z planowaną inwestycją nie przewiduje się wyposażenia przedmiotowej instalacji 

w jakikolwiek system ogrzewania.  

 

Płyta obornikowa 

Na terenie działki inwestycyjnej znajduje się płyta obornikowa o powierzchni wynoszącej ok. 

144 m2. Ze względu na przyjęte wskaźniki wg P. Mielcarek w obliczeniach emisji pominięto 

wyliczenia z płyty. Autorka podkreśla, że przyjęte wskaźniki są składową wielu elementów w tym 

m.in. emisji z hodowli zwierząt oraz ze składowania/magazynowania nawozów.  
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7.1.8 Środki organizacyjno – techniczne zapobiegające emisji zanieczyszczeń do 

powietrza 

 
W celu ograniczenia emisji substancji do powietrza zastosowane zostaną następujące środki 

organizacyjno-techniczne: 

❖ utrzymywanie terenu inwestycyjnego w czystości oraz zapewnienie odpowiedniej 

temperatury i wilgotności wewnątrz planowanego budynku inwentarskiego poprzez 

sprawny system wentylacji, 

❖ odpowiednio dobrany program żywieniowy, 

❖ zastosowanie energooszczędnego oświetlenia zmniejszającego pobór energii. 

7.2 Oddziaływanie na krajobraz 

 

Teren przeznaczony pod inwestycję charakteryzuje się strukturą krajobrazu wiejsko-rolniczego.  Na 

najbliższy krajobraz składają się pola uprawne, rozproszona zabudowa wsi oraz pojedyncze 

zakrzewienia i zakrzewienia. Użytki rolne ułożone są mozaikowo, tworząc pola o różnej wielkości 

o kształcie zbliżonym do prostokąta. Nie występują tu cenne gatunki roślin, zwierząt i grzybów.  

 

Teren inwestycyjny częściowo zabudowany. W jego centralnej części znajdują się budynki 

mieszkalne, budynki gospodarcze oraz obory wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Rozbudowa 

będzie stanowiła kontynuację istniejącej zabudowy analizowanej działki, a tym samym nie naruszy 

ładu przestrzennego najbliższego sąsiedztwa. Teren planowanego przedsięwzięcia nie posiada 

wysokich walorów krajobrazowych.  

 

Od północy teren inwestycyjny graniczy  z polami upranymi na których w centralnej części 

zlokalizowane są zadrzewienia i zabudowa zagrodowa. Do wschodu znajdują się pola uprawne. Od 

zachodu przebiega droga lokalna za którą znajduję się zabudowa zagrodowa, zadrzewienie a dalej 

pola uprawne za którymi znajduje się las. Od południa teren inwestycji graniczy z polami 

uprawnymi, oraz w zachodniej części, z zabudową zagrodową zlokalizowaną przy drodze. 

 

Ze względu na przekształcenie i sposób użytkowania teren ten nie stanowi dogodnego siedliska dla 

zwierząt i roślin. Po wskazanej części działki regularnie porusza się sprzęt rolniczy używany do 

obsługi gospodarstwa. W ramach inwestycji nie zachodzi konieczność wycinki drzew i krzewów.  

W związku z powyższym realizacja inwestycji nie wpłynie negatywnie na ład przestrzenny, ani nie 

zaburzy harmonii krajobrazu.  

 

Teren inwestycyjny na podstawie landcover zlokalizowany jest na granicy obszaru oznaczonego 

jako grunty orne. Na najbliższy krajobraz okolic terenu inwestycyjnego składają się przede 

wszystkim obszary zajęte przez rolnictwo z dużym udziałem roślinności naturalnej.   
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Rys. 9 Struktura użytkowania terenu w sąsiedztwie analizowanej działki 

 
Źródło: materiały własne na podstawie http://clc.gios.gov.pl 

 

7.3 Wpływ inwestycji na zmieniające się warunki klimatyczne i możliwe zdarzenia 
ekstremalne tj. fale upałów, gwałtowne burze i wiatry, fale chłodu i intensywne 
opady śniegu, zamarzanie i odmarzanie oraz oblodzenie 

 

Analizę wpływu planowanej rozbudowy gospodarstwa o budynek nowej obory wraz z niezbędną 

infrastrukturą na dz. nr. ewid. 753, 754/1, 754/2, 754/3, 754/4, 754/5  w miejscowości Kobylany, 

gm. Stara Kornica, przedstawiono w ujęciu tabelarycznym opierając się na elementach składających 

się na klimat i ich wrażliwość ze strony funkcjonowania planowanego przedsięwzięcia. 

 

Tabela 12 Zestawienie oddziaływania przedsięwzięcia do zmian klimatu 

Element składowy Oddziaływanie inwestycji na klimat 
Odporność inwestycji, a zmieniające się 

warunki klimatyczne 

Fale upałów 

❖ inwestycja nie ogranicza obiegu 

powietrza; 

❖ inwestycja nie będzie generować 

wysokich temperatur; 

❖ zastosowanie wentylacji 

grawitacyjnej; 

❖ wykonanie budynku 

energooszczędnego poprzez 

dobranie stosownej izolacji 

termicznej przegród zewnętrznych, 

❖ materiały do budowy będą 

odporne na wysokie temperatury; 

❖ dobór odpowiednich jasnych 

kolorów budynku zapobiegającym 

dodatkowemu nagrzewaniu 

kubatury; 

Susze 

spowodowane 

długoterminowymi 

❖ planowane przedsięwzięcie nie 

wpłynie negatywnie na jakość 

wód powierzchniowych i 

❖ inwestycja zaopatrywana jest i 

będzie w wodę z sieci 

wodociągowej; 
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zmianami w 

strukturze opadów 

podziemnych, a także na warstwę 

wodonośną; 

❖ planowane przedsięwzięcie nie 

wpłynie na zmniejszenie 

naturalnej retencji; 

❖ realizacja inwestycji nie wpłynie 

na obniżenie poziomu wód w 

rzekach lub wyższą temperaturę 

wód; 

❖ inwestycja nie wpłynie na 

podatność pojawienia się pożaru 

w najbliższym sąsiedztwie; 

❖ inwestor regularnie będzie 

odczytywał stan wodomierzy w 

celu szybkiego wykrycia 

ewentualnej awarii; 

❖ zainstalowanie zaworów 

odcinających odpływ wody do 

poszczególnych elementów 

instalacji w przypadku 

wystąpienia awarii; 

❖ budynek posadowiony będzie na 

szczelnych fundamentach 

zabezpieczając przed 

zanieczyszczeniem wód i 

gruntów; 

❖ wody opadowe nie będą ujmowane 

w systemy kanalizacyjne; 

❖ projektowane drogi i place będą 

przepuszczalne; 

 

Ekstremalne 

opady, zalewanie 

przez rzeki i 

gwałtowne 

powodzie 

❖ tereny utwardzone nie będą 

szczelne; 

❖ sposób zagospodarowania terenu 

będzie optymalny przez co 

pozostawiona zostanie jak 

największa przestrzeń 

biologicznie czynną; 

❖ inwestycja nie będzie generowała 

zwiększenia ryzyka zalewania 

obszarów sąsiednich; 

❖ inwestycja lokalizowana jest poza 

terenami zalewowymi i 

zagrożonymi wystąpieniem 

powodzi; 

❖ projekt budowlany będzie 

uwzględniał możliwość wystąpienia 

dużych opadów deszczu. Zostanie 

zaprojektowana m.in. odpowiednia 

wysokość posadzki, osłony 

elementów wrażliwych na działanie 

deszczu i otworów w obudowie 

budynku, ukształtowanie terenu 

wokół inwestycji uwzględni 

naturalny spływ i wsiąkanie wód 

powierzchniowych; 

Burze i wiatry 

❖ inwestycja nie stanowi 

niebezpieczeństwa dla 

najbliższego sąsiedztwa; 

❖ zastosowana konstrukcja budynku 

odporne będzie na silne podmuchy 

wiatrów; 

❖ elementy infrastruktury 

towarzyszącej będą zabezpieczone 

przed silnymi i nagłymi 

podmuchami wiatrów; 

❖ zgodnie z prawem budowlanym 

wszystkie niezbędne elementy będą 

posiadały instalację odgromową; 
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Osuwiska 
❖ inwestycja zlokalizowana jest poza terenami zagrożonymi ruchami masowymi 

ziemi; 

Podnoszący się 

poziom mórz 

❖ lokalizacja inwestycji wyklucza wystąpienie zdarzeń związanych ze zjawiskiem 

podnoszenia się poziomu mórz; 

Fale chłodu i 

śniegu 

❖ planowana inwestycja nie będzie 

się wiązała z koniecznością 

ogrzewania budynku 

 

❖ wykonanie budynku 

energooszczędnego poprzez 

dobranie stosownej izolacji 

termicznej przegród zewnętrznych; 

❖ materiały do budowy będą 

odporne na niskie temperatury 

powietrza atmosferycznego; 

❖ konstrukcja dachu obiektu będzie 

dostosowana do lokalnych 

warunków obciążenia śniegiem; 

Szkody wywołane 

zamarzaniem i 

odmarzaniem 

❖ zastosowanie odpowiednich materiałów i technologii zapobiegnie potencjalnym 

szkodom wywołane przez zamarzanie i odmarzanie; 

ograniczenie emisji gazów cieplarnianych 

❖ zbilansowana pasza dostosowana do wielu zwierząt ograniczy wydzielanie amoniaku i metanu do 

powietrza; 

❖ zastosowanie energooszczędnych urządzeń; 

❖ selektywna zbiórka odpadów; 

❖ rozbudowywana część nieznacznie zmniejszy przestrzeń biologicznie czynną; 

❖ zastosowana technologia nie wymaga ogrzewania budynku; 

❖ system wentylacji przyczyni się do utrzymania optymalnych, stabilnych i komfortowych dla zwierząt 

warunków mikroklimatu wewnątrz budynku, co pozytywnie przełoży się na wielkość emisji zanieczyszczeń 

do powietrza; 

❖ wykorzystanie powstających odchodów zwierzęcych jako nawozy naturalne; pośrednio zmniejszenie 

produkcji nawozów mineralnych; 

Źródło: Opracowanie własne 

 

7.4 Oddziaływanie przedsięwzięcia na klimat akustyczny 

 
Celem niniejszej części opracowania jest ocena wpływu realizacji planowanej inwestycji, polegającej 

na rozbudowie gospodarstwa o budowę nowej obory wraz z niezbędną infrastrukturą na dz. nr. 

ewid. 753, 754/1, 754/2, 754/3, 754/4, 754/5  w miejscowości Kobylany, gm. Stara Kornica, na 

stan akustyczny środowiska, tj. sprawdzenie czy po realizacji przedsięwzięcia będą spełnione 

wymagania w zakresie ochrony środowiska dotyczące emisji hałasu. Wartości dopuszczalne 

poziomu hałasu określa Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie 

dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz.U. 2014 poz. 112). 

  

7.4.1 Dopuszczalne poziomy hałasu 

 
Wartości dopuszczalne poziomu hałasu określa rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 

14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz.U. 2014 poz. 

112). W tabeli 1 do rozporządzenia określono dopuszczalne wartości równoważnego poziomu 
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dźwięku A dla poszczególnych klas terenu, oddzielnie dla pory dziennej i nocnej. Dotyczą one 

równoważnych wartości poziomów dźwięku A, występujących w godzinach od 6.00 do 22.00 dla 

przedziału czasu odniesienia równemu 8 najmniej korzystnym godzinom dnia oraz w godzinach 

22.00 – 6.00 dla przedziału czasu odniesienia równemu 1 najmniej korzystnej godzinie nocy. 

 

Dla najbliżej zlokalizowanych terenów podlegających ochronie akustycznej, zgodnie 

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

wartości poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. 2014 poz. 112), przyjmuje się dopuszczalne 

wartości równoważnego poziomu dźwięku A: 

a) dla zabudowy zagrodowej: 

- w ciągu 8 najmniej korzystnych godzin dnia kolejno po sobie następujących – 55 dB 

- w ciągu 1 najmniej korzystnej godziny nocy – 45 dB. 

b) dla zabudowy jednorodzinnej: 

- w ciągu 8 najmniej korzystnych godzin dnia kolejno po sobie następujących – 50 dB 

- w ciągu 1 najmniej korzystnej godziny nocy – 40 dB. 

 

Zgodnie z pismem Urzędu Gminy Stara Kornica z dn.03.12.2020r. znak OŚ.6254.1.2020 

najbliższymi terenami podlegającymi ochronie akustycznej jest zabudowa na działkach 755 i 759, 

zakwalifikowana jako zabudowa zagrodowa, dla której najwyższy dopuszczalny poziom hałasu w 

środowisku wynosi  55 dB dla pory dnia i 45 dB dla pory nocy.  Wyznaczono dla nich punkty imisji 

w siatce dodatkowej. Z uwagi na występowanie w pobliżu innych terenów zabudowy zagrodowej, 

na działkach 756,2 oraz 751, położonych na wysokości planowanego budynku, również dla tych 

obszarów wyznaczono dodatkowe punkty imisji.   

 

7.4.2 Źródła emisji hałasu 

 
Źródłami hałasu emitowanego w wyniku funkcjonowania omawianego gospodarstwa będą:  

 

a) stacjonarne źródła hałasu: 

❖ maszynownia z pompą próżniową oraz sprężarka do schładzania mleka.  

 

b)  ruchome źródła hałasu, które wykonywać będą następujące operacje:  

❖ dowóz pasz, 

❖ transport mleka, 

❖ odbiór padłych zwierząt, 

❖ odbiór nawozów naturalnych, 

❖ odbiór ścieków bytowych/technologicznych. 

 

7.4.3 Metodyka oceny 

 

Do prognozowania emisji hałasu wokół gospodarstwa użyto programu LEQ Professional, który 

oparty jest na modelu obliczeniowym zawartym w normie PN-ISO 9613-2 oraz Instrukcji ITB Nr 
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308 i 338. Program LEQ Professional został zatwierdzony przez Instytut Ochrony Środowiska 

w Warszawie. 

7.4.4 Powierzchniowe źródła dźwięku 

 
Do powierzchniowych źródeł hałasu należy zaliczyć emisję hałasu wewnątrz hali udojowej 

związaną z pracą urządzeń służących do udoju. Emisja hałasu następuje poprzez powierzchnie 

będące wtórnymi źródłami hałasu (ściany, dach) na skutek pracy urządzeń zlokalizowanych 

wewnątrz budynku. W przypadku powierzchni będących wtórnymi źródłami hałasu, poziom mocy 

akustycznej cząstkowej zastępczego źródła punktowego oblicza się z zależności:  

 

6log10 −−+= RSLL wewWn , dB 

gdzie: 

wewL
 - poziom dźwięku A wewnątrz budynku w odległości 1 metra od przegrody, 

S  - powierzchnia ściany (dachu) 

R  - izolacyjność akustyczna całej ściany (dachu) lub jej części przedstawiona jako AR
 

 

Założenia inwestycyjnie nie przewidują wyposażenia budynku projektowanej obory w wentylację 

mechaniczną, całość będzie wentylowana na zasadzie naturalnej wentylacji grawitacyjnej.  

Emisja hałasu wewnątrz budynku hali udojowej, związana jest z pracą pompy próżniowej, sprężarki 

oraz urządzeń służących do udoju. Równoważny poziom dźwięku wewnątrz pomieszczenia hali 

w odległości 1 metra od przegrody wynosił będzie na podstawie danych z inwestycji o innej 

lokalizacji 88 dB. Hałas ten nie będzie stały oraz wywoływany nagle z dużym natężeniem przez 

urządzenia, bądź wykonywane czynności. Obliczenia emisji hałasu dla planowanej inwestycji 

przeprowadzono dla pory dziennej. 

 

Izolacyjność akustyczną przegród przyjęto na podstawie Instrukcji ITB 338/2008 „Metody 

określenia emisji i imisji hałasu przemysłowego w środowisku” oraz normy PN-EN 12354-6:2005, 

„Akustyka budowlana. Określenie właściwości akustycznych budynków na podstawie właściwości 

elementów. Część 6. Pochłanianie dźwięku w pomieszczeniach”. Została ona obliczona jako 

wypadkowa izolacyjność akustyczna przegród, z uwzględnieniem różnego poziomu izolacyjności 

ścian okien i drzwi. 

 

Tabela 13 Zestawienie źródeł powierzchniowych na terenie inwestycji 

Obiekt 

Czas pracy maszyn 

i urządzeń 

w pomieszczeniu [h] 

Lwew– śr. 

poziom 

hałasu 

wewnątrz 

obory [dB] 

R – izolacyjność akustyczna 

przegród [dB] 

dzień noc dach ściana 

Hala udojowa 8 0 88 25  45 

Źródło: Opracowanie własne 
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7.4.5 Źródła ruchome 

 

Wszystkie pojazdy poruszające się po drogach wewnętrznych z punktu widzenia propagacji hałasu 

stanowią punktowe ruchome źródła hałasu.  

Zgodnie z instrukcją ITB 338/2008, drogę przejazdu każdego źródła ruchomego lub obszar, po 

którym poruszają się pojazdy, należy zamienić na zbiór zastępczych punktowych źródeł dźwięku 

i/lub zidentyfikować każde miejsce postojowe, zastępując je punktowym źródłem hałasu. Dla 

każdego źródła zastępczego wyznacza się równoważny poziom mocy akustycznej wg zasady: 

 









= 
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gdzie: LWeqn  –  równoważny poziom mocy akustycznej dla n-tego pojazdu ciężkiego, dB, 

LWn  –  poziom mocy dla danej opcji ruchowej, dB, 

ti  –  czas trwania danej operacji ruchowej, s, 

N  –  liczba opcji ruchowych w czasie T, 

T  –  czas obecny, dla którego oblicza się poziom równoważny, s. 

 

Uzyskane wyniki przedstawiono za pomocą programu „LEQ Professional”. 

Zgodnie z informacją przekazaną przez Właściciela instalacji przyjęto, że transport odbywa się 

wyłącznie w porze dziennej.  

W poniższej tabeli poziomy mocy akustycznej dla pojazdów samochodowych ciężkich zgodnie 

z załącznikiem nr 5 do instrukcji ITB 338/2008. 

 

Trasę przejazdów samochodów zamodelowano poprzez źródła punktowe. Przyjęto następujące 

założenia: 

▪ prędkość pojazdu: 15 km/h; 

▪ długość odcinka: 20 m; 

▪ czas operacji: 

− dojazd: 6,0 s; 

− odjazd: 6,0 s; 

− start: 5 s; 

− hamowanie: 3 s; 

− pompowanie nieczystości ciekłych: 1800 s; 
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Tabela 14 Charakterystyka akustyczna ruchomych źródeł hałasu 

Kod 

hałasu 

Transport Operacje 

N 

LaWeq 

[dB] 

dla N=1 

Liczba 

zdarzeń 

N 

LAweqi 

[dB] 

 

DZIEŃ      

P1-P19 

Jazda ciężki: 

▪ transport paszy 

▪ odbiór nawozów naturalnych 

▪ odbiór padłych zwierząt 

▪ odbiór mleka 

▪ odbiór ścieków 

dojazd, odjazd  65,2 5  72,2 

P20 

Jazda ciężki: 

▪ odbiór nawozów naturalnych  

▪ odbiór padłych zwierząt 

▪ transport paszy  

dojazd, odjazd 65,2 3 70 

77,9 
Manewrowanie ciężki: 

▪ odbiór ścieków 

▪ odbiór mleka 

dojazd, hamowanie, start 

i odjazd 
69,9 2 73 

Przepompowywanie ścieków - 

włączony silnik w samochodzie 
1800s 75,0 1 75 

P21 

Manewrowanie ciężki:  

▪ transport paszy 

dojazd, hamowanie, start 

i odjazd 
69,9 1 69,9 

 

 

76,8 

 

 

 

Jazda ciężki: 

▪ odbiór nawozów naturalnych  

▪ odbiór padłych zwierząt 

dojazd, odjazd 65,2 2 68,2 

Przeładunek paszy 1800 s 75,0 1 75,0 

P22-P24 
Manewrowanie ciężki:  

▪ transport paszy  

dojazd, hamowanie, start 

i odjazd 
69,9 1  69,9 

P25-P27 

Jazda ciężki: 

▪ odbiór padłych zwierząt 

▪ odbiór nawozów naturalnych  

dojazd, odjazd 65,2 2  68,2 

P28 

Manewrowanie ciężki: 

▪ odbiór padłych zwierząt 

▪ odbiór nawozów naturalnych  

dojazd, hamowanie, start 

i odjazd 
69,9 2  73 

P29 
Jazda ciężki: 

▪ odbiór nawozów naturalnych  
dojazd, odjazd 65,2 1  65,2 

P30 
Jazda ciężki: 

▪ odbiór nawozów naturalnych  

dojazd, hamowanie, start 

i odjazd 
69,9 1  69,9 

  Źródło: pracowanie własne 

7.4.6 Obliczenia 

 
W obliczeniach obrazujących porę dzienną uwzględniono najbardziej niekorzystną pod względem 

emisji hałasu sytuację, a mianowicie operacje wszystkich pojazdów poruszających się po terenie 

inwestycji. W rzeczywistości mało prawdopodobne jest, aby transport paszy, transport zwierząt, 

odbiór mleka, wywóz ścieków oraz wywóz nawozów zbiegły się w czasie. 
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Obliczenia wykonano przy użyciu programu LEQ Professional, który oparty jest na modelu 

obliczeniowym zawartym w normie PN-ISO 9613-2 oraz Instrukcji ITB Nr 308 i 338. 

 

W przeprowadzonej analizie hałasu wyznaczono i zaznaczono na mapie punkty imisji, dla których 

odczytano wyniki z obliczeń rozprzestrzeniania się hałasu, od strony istniejącej zabudowy 

mieszkaniowej. Punkty imisji odzwierciedlają poziom hałasu na granicach terenów zagrożonych 

hałasem oraz na granicach zamieszkałych działek. 

 

Zgodnie z pismem Urzędu Gminy Stara Kornica z dn.03.12.2020r. znak OŚ.6254.1.2020 

najbliższymi terenami podlegającymi ochronie akustycznej jest zabudowa na działkach 755 i 759, 

zakwalifikowana jako zabudowa zagrodowa, dla której najwyższy dopuszczalny poziom hałasu w 

środowisku wynosi  55 dB dla pory dnia i 45 dB dla pory nocy.  Wyznaczono dla nich punkty imisji 

w siatce dodatkowej. Z uwagi na występowanie w pobliżu innych terenów zabudowy zagrodowej, 

na działkach 756,2 oraz 751, położonych na wysokości planowanego budynku, również dla tych 

obszarów wyznaczono dodatkowe punkty imisji.  

 

Tabela 15 Zestawienie punktów imisji wraz z wyliczonym równoważnym poziomem dźwięku A 

Punkty 

imisji 

Równoważny poziom dźwięku 

A – LAeq, dB 

Dopuszczalny równoważny poziom dźwięku  

A – LAeq, dB 

Dzień 

1 39,6 

55 
2 36,6 

3 33,4 

4 29,0 

Źródło: Opracowanie własne 

 

Szczegółowe wyniki obliczeń oraz rozkład izofon na mapie zawierają załączniki H1, H2, H3. 

W wyniku realizacji inwestycji w porze nocnej nie będzie powstawał hałas.  

7.4.7 Środki organizacyjno – techniczne zapobiegające oddziaływaniu inwestycji na 

klimat akustyczny 

 
W celu ograniczenia emisji hałasu do środowiska, zastosowane zostaną następujące środki 

organizacyjno – techniczne: 

❖ stosowanie sprawnych technicznie pojazdów i urządzeń, spełniających normy emisji hałasu do 

otoczenia, 

❖ dostosowanie ruchu pojazdów wewnątrz instalacji do godzin i tras minimalizujących liczbę 

osób narażonych, 

❖ ruch pojazdów związany z obsługą gospodarstwa będzie odbywał się wyłącznie w porze 

dziennej. 
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7.5 Oddziaływanie przedsięwzięcia na gospodarkę wodno-ściekową 

 

Nie przewiduje się zużycia wody na proces mycia powierzchni hodowlanych, gdyż czyszczenie 

będzie odbywało się na sucho. Hodowla bydła mlecznego jest produkcją ciągłą i nie ma możliwości 

przeprowadzać czyszczenia czy dezynfekcji pomieszczenia inwentarskiego jak to ma miejsce np. w 

budynkach dla drobiu czy trzody. Powyższe zabiegi nigdy nie były przeprowadzane i nie są one 

planowane w przyszłości w gospodarstwie. Wszystkie powierzchnie komunikacyjne dla zwierząt są 

na bieżąco zgarniane z odchodów. Ściany budynków nie są myte. W związku z powyższym nie 

przewiduje się zużycia wody na proces mycia powierzchni hodowlanych. Czyszczenie budynków 

w systemem płytkiej ściółki odbywać się będzie przy użyciu metod niewiążących się z 

powstawaniem ścieków (czyszczenie na sucho polegające na zdrapywaniu i skrobaniu gumowymi, 

bądź plastikowymi wycieraczkami powierzchni brudnych, a następnie dokładnym zamiataniu 

pozostałości do pojemników). 

7.5.1 Ilość i sposób odprowadzania ścieków technologicznych 

 

Mycie urządzeń udojowych 

 

By zachować higieniczną czystość podczas udoju mleka, należy regularnie wykonywać mycie 

urządzeń udojowych zbiornika na mleko i całej instalacji do doju. Na ten cel przewiduje się zużycie  

wody w ilości: 

❖ 1220 l/ dzień = 445,3 m3/rok  

 

Odcieki powstałe po prowadzonym myciu zbiornika na mleko i urządzeń udojowych trafiały będą 

do projektowanego, szczelnego, zakrytego zbiornika na odcieki technologiczne o poj. do 10 m3. 

Po zapełnieniu zbiornika nastąpi przerwa w celu jego opróżnienia i wywiezienia przez firmę 

posiadającą stosowne pozwolenie do oczyszczalni ścieków. 

7.5.2 Ścieki bytowe 

 
Ilość ścieków bytowych uzależniona jest od ilości ludzi pracujących przy obsłudze obiektu. Przy 

obsłudze gospodarstwa pracowały będą dwie osoby. Zapotrzebowanie na wodę na ten cel wyniesie 

na jednego pracownika zatrudnionego przy pracach szczególnie brudzących lub ze środkami 

toksycznymi – 0,09m3/d* 

*Zgodnie z Rozporządzaniem Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002r. w sprawie określenia 

przeciętnych norm zużycia wody (Dz. U. 2002 nr 8 poz. 70) 

 

❖ 0,09 x 2 osoby = 0,018 m3/dobę, = 65,7 m3/rok 

 

Ładunek zanieczyszczeń w ściekach bytowych powstających na terenie gospodarstwa będzie 

zbliżony do wielkości ładunku w ściekach odprowadzanych z gospodarstw domowych.  

Ścieki bytowe będą odprowadzane do szczelnego zbiornika na ścieki socjalno-bytowe o poj. ok. 

5m3, a następnie wywożone wozem asenizacyjnym przez firmę posiadającą stosowne pozwolenia 

do oczyszczalni ścieków.  
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7.5.3 Wody opadowe  

  
Na terenie planowanej inwestycji, wody opadowe powstawać będą w wyniku opadów 

atmosferycznych i ich spływu: 

❖ z powierzchni dachów, 

❖ dróg i terenów utwardzonych. 

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, 

jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji 

szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. 2014 poz. 1800 z późn. zm.), 

dopuszczalne parametry jakościowe dla wód opadowych nie powinny przekraczać: 

 

❖ 100 mg/l dla zawiesin ogólnych, 

❖ 15 mg/l dla węglowodorów ropopochodnych. 

 

Wskaźniki wód opadowych z terenu inwestycji nie będą przekroczone, w związku z czym mogą 

być odprowadzane do wód lub do ziemi. Może dojść do zanieczyszczenia węglowodorami 

ropopochodnymi, ale ze względu na mały ruch pojazdów jest to mało prawdopodobne. 

 

Wody opadowe lub roztopowe pochodzące z powierzchni innych niż powierzchnie wymienione 

powyżej mogą być wprowadzone do wód lub do powierzchni ziemi bez oczyszczania. 

 

Powierzchnie terenów znajdujących się na terenie działki inwestycyjnej, z którego odprowadzane 

będą wody opadowe przyjęto z danych otrzymanych od Inwestora, oraz projektu 

technologicznego: 

 

❖ Dachy i powierzchnie szczelne ~ 4 135 m2 

❖ Powierzchnie utwardzone ~ 2 000 m2 

Szacowaną ilość wód opadowych wyliczono ze wzoru: 

 

Qr = Qs x F [m3 / rok ] 

gdzie: 

Qs – przyjęty średni opad roczny w wysokości ok. 600 mm 

F – powierzchnia wyrażona w m2 

 

Ilość wód opadowych powstających na terenie działki inwestycyjnej, z powierzchni dachowych 

Qr = 0,6 m x 4 135 m2 ~ 2 481 m3 / rok 

Ilość wód opadowych powstających na terenie inwestycji, z powierzchni utwardzonych 

Qr = 0,6 m x 2 000 m2 ~ 1 200 m3 / rok 
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Wody opadowe i roztopowe, pochodzące z terenów utwardzonych oraz powierzchni dachowych, 

nie będą ujmowane w żadne systemy zbierające i kanalizacyjne. Wody te będą odprowadzane 

powierzchniowo na tereny biologicznie czynne należące do Inwestora. 

 

7.6 Przewidywane ilości i rodzaje wytwarzanych odpadów oraz ich wpływ na 
środowisko  

 
Niniejszy rozdział zawiera analizę dotyczącą prognozowanej ilości i rodzajach odpadów 

wytwarzanych w trakcie eksploatacji, likwidacji oraz realizacji inwestycji na działce nr ewid. 427 w 

miejscowości Morzyczyn Włóki, gm. Sadowne, pow. węgrowski, woj. mazowieckie. Gospodarkę 

odpadami na terenie inwestycyjnym przeanalizowano w oparciu o ustawę z dnia 14 grudnia 2012 

r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797 z późn. zm.), oraz informacje zawarte w projekcie 

technologicznym. 

7.6.1 Klasyfikacja i przewidywana ilość odpadów 

 
W trakcie prowadzonej hodowli bydła będą powstawać odpady niebezpieczne oraz inne niż 

niebezpieczne. Prognozowane ilości i rodzaje odpadów przedstawiono w tabeli poniżej. Odchody 

zwierzęce z gospodarstwa mogą być wykorzystane jako nawóz naturalny.  

W związku z powyższym należy odnieść się do wymagań wynikających z ustawy z dnia 10 lipca 

2007 r. o nawozach i nawożeniu (Dz. U. z 2020 r. poz. 796 z późn. zm), oraz ustawy z dnia 20 lipca 

2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 310 z późn. zm.), Ilości oraz sposób zagospodarowania 

nawozów naturalnych zostały opisane w punkcie „Gospodarka nawozami naturalnymi”. 

Masy ziemne powstałe podczas realizacji inwestycji zagospodarowane zostaną do zniwelowania 

terenów wokół planowanej obory. Nie przewiduje się zanieczyszczenia mas ziemnych, a więc ich 

zastosowanie nie spowoduje przekroczeń wymaganych standardów jakości gleby i ziemi. 

 

Tabela 16 Zestawienie rodzajów powstających odpadów 

Lp. Kod 
Rodzaj odpadu – klasyfikacja wg Rozporządzenia Ministra 

Środowiska z dnia 09.12.2014r. 

Ilość 

Mg/rok 

Faza budowy 

ODPADY INNE NIŻ NIEBEZPIECZNE 

1 17 01 07 

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych 

materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż 

wymienione w 17 01 06 
25 

2 17 04 05 Żelazo i stal 1,5 

3 17 09 04 
Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03 
10 

4 20 03 01 Niesegregowane odpady komunalne 0,5 

Faza eksploatacji 

ODPADY NIEBEZPIECZNE 

1 16 02 13* 
Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12 
0,05 

ODPADY INNE NIŻ NIEBEZPIECZNE 
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1  15 01 01  Opakowania z papieru i tektury  0,2  

2  15 01 02  Opakowania z tworzyw sztucznych  0,3  

3  15 01 04  Opakowania z metali  0,3  

4 16 02 14  Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13  0,01  

5 20 03 01  Niesegregowane odpady komunalne  1,5  

Faza likwidacji 

ODPADY NIEBEZPIECZNE 

1 16 02 13* 
Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12 
0,05 

ODPADY INNE NIŻ NIEBEZPIECZNE 

1 15 01 01 Opakowania z papieru i tektury 0,5 

2  15 01 02  Opakowania z tworzyw sztucznych  0,5  

3  17 01 01  Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów  200  

4  17 01 07  

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych 

materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż  

wymienione w 17 01 06  

100  

5 17 04 05  Żelazo i stal  20  

6 17 09 04  
Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03  
10  

7 20 03 01  Niesegregowane odpady komunalne 10  

Źródło: Opracowanie własne 

Zgodnie z art. 2 ust. 10 Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797 z 

późn. zm.), nie stosuje się przywołanej ustawy do zwłok zwierząt, które poniosły śmierć w inny 

sposób niż przez ubój, w tym zwierząt uśmierconych w celu wyeliminowania chorób 

epizootycznych, i które są unieszkodliwiane zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1069/2009.  

Padłe zwierzęta są i będą przechowywane na terenie gospodarstwa, w projektowanym do tego celu 

konfiskatorze, a następnie niezwłocznie odbierane przez firmę posiadającą stosowne uprawnienia. 

Miejsce do składowania padłych sztuk jest zamknięte, i zabezpieczone przed dostępem osób 

postronnych i zwierząt. Przewidywana maksymalna ilość padłych zwierząt wynosi do 0,72 Mg/rok.  

 

Źródła powstawania i sposób postępowania z poszczególnymi rodzajami odpadów przedstawiono 

w poniższej tabeli.  

 

Tabela 17 Sposób postępowanie z odpadami 

Lp. Rodzaj odpadu 
Kod 

odpadu 
Sposób zagospodarowania 

FAZA BUDOWY 

Odpady inne niż niebezpieczne 

1 

Zmieszane odpady z 

betonu, gruzu ceglanego, 

odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż 

wymienione w 17 01 06 

17 01 07 

Odpady te do czasu odbioru przez upoważnione 

osoby magazynowane będą na placu budowy na 

terenie działek. Czas magazynowania tego rodzaju 

odpadu jest nie dłuższy niż 1 rok. 
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Lp. Rodzaj odpadu 
Kod 

odpadu 
Sposób zagospodarowania 

2 Żelazo i stal 17 04 05 

Żelazo i stal magazynowane będą w skrzyni, na 

placu budowy. Czas magazynowania tego rodzaju 

odpadu jest nie dłuższy niż 3 lata. 

Po uzbieraniu ekonomicznie uzasadnionej ilości 

przekazywane będą do punktu skupu surowców 

wtórnych. 

3 

Zmieszane odpady z 

budowy, remontów i 

demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 

09 02 i 17 09 03 

17 09 04 

Odpady te do czasu odbioru przez upoważnione 

firmy magazynowane będą na placu budowy. Czas 

magazynowania tego rodzaju odpadu będzie nie 

dłuższy niż 1 rok. 

4 
Niesegregowane odpady 

komunalne 20 03 01 

Odpady komunalne gromadzone będą w 

odpowiednim pojemniku. 

Czas magazynowania tego rodzaju odpadów nie 

będzie dłuższy niż 1 miesiąc. 

Odpady komunalne odbierane będą przez firmą 

posiadającą odpowiednie uprawnienia. 

FAZA EKSPLOATACJI 

Odpady niebezpieczne 

1 

Zużyte urządzenia 

zawierające niebezpieczne 

elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 

16 02 12 

16 02 13* 

Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne 

elementy tj. żarówki energooszczędne, świetlówki 

magazynowane będą w szczelnym pojemniku. 

Zabezpieczone będą przed stłuczeniem. Pojemnik 

umieszczony będzie w pomieszczeniu socjalnym. 

Czas magazynowania tego rodzaju odpadu będzie 

nie dłuższy niż 1rok.  

Odpady te oddawane będą do specjalistycznego 

punktu handlowego w momencie zakupu nowego 

towaru.  

Powstawanie tego rodzaju odpadu można 

ograniczyć poprzez stosowanie żarówek o lepszej 

wydajności.  

Odpady inne niż niebezpieczne 

1 
Opakowania z papieru i 

tektury 15 01 01 

Odpady te gromadzone będą w pomieszczeniu 

socjalnym, w odpowiednim pojemniku. Czas 

magazynowania tego rodzaju odpadu będzie nie 

dłuższy niż 3 lata. 

Po uzbieraniu ekonomicznie uzasadnionej ilości 

przekazywane będą do punktu skupu surowców 

wtórnych. 

2 
Opakowania z tworzyw 

sztucznych 15 01 02 

Odpady te gromadzone będą w pomieszczeniu 

socjalnym, w odpowiednim pojemniku. Czas 

magazynowania tego rodzaju odpadu będzie nie 

dłuższy niż 3 lata. 
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Lp. Rodzaj odpadu 
Kod 

odpadu 
Sposób zagospodarowania 

Po uzbieraniu ekonomicznie uzasadnionej ilości 

przekazywane będą do punktu skupu surowców 

wtórnych. 

3 Opakowania z metali 15 01 04 

Odpady te gromadzone będą w pomieszczeniu 

socjalnym, w odpowiednim pojemniku. Czas 

magazynowania tego rodzaju odpadu będzie nie 

dłuższy niż 3 lata. 

Po uzbieraniu ekonomicznie uzasadnionej ilości 

przekazywane będą do punktu skupu surowców 

wtórnych. 

4 

Zużyte urządzenia inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 

16 02 13 
16 02 14 

Zużyte urządzenia nie zawierające niebezpiecznych 

elementów. 

Pojemnik do magazynowania umieszczony będzie 

w budynku gospodarczym. Czas magazynowania 

tego rodzaju odpadu będzie nie dłuższy niż 1rok. 

Odpady te oddawane będą do specjalistycznego 

punktu handlowego w momencie zakupu nowego 

towaru. 

5 
Niesegregowane odpady 

komunalne 20 03 01 

Odpady komunalne gromadzone będą w 

odpowiednim pojemniku. 

Czas magazynowania tego rodzaju odpadów nie 

będzie dłuższy niż 1 miesiąc. 

Odpady komunalne odbierane będą przez firmą 

posiadającą odpowiednie uprawnienia. 

FAZA LIKWIDACJI 

Odpady niebezpieczne 

1 

Zużyte urządzenia 

zawierające niebezpieczne 

elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 

16 02 12 

16 02 13* 

Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne 

elementy tj. żarówki energooszczędne, świetlówki 

magazynowane będą w szczelnym pojemniku. 

Zabezpieczone będą przed stłuczeniem. Pojemnik 

umieszczony będzie w pomieszczeniu socjalnym. 

Czas magazynowania tego rodzaju odpadu będzie 

nie dłuższy niż 1rok.  

Odpady te oddawane będą do specjalistycznego 

punktu handlowego w momencie zakupu nowego 

towaru.  

Powstawanie tego rodzaju odpadu można 

ograniczyć poprzez stosowanie żarówek o lepszej 

wydajności.  

Odpady inne niż niebezpieczne 

1 Opakowania z papieru  

i tektury 
15 01 01 

Odpady przekazywane będą do punktu skupu 

surowców wtórnych. 
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Lp. Rodzaj odpadu 
Kod 

odpadu 
Sposób zagospodarowania 

2  
Opakowania z tworzyw 

sztucznych  
15 01 02  

Odpady te gromadzone będą w odpowiednim 

pojemniku, umieszczonym na utwardzonej 

powierzchni, w pomieszczeniu socjalnym. Czas 

magazynowania tego rodzaju odpadu będzie nie 

dłuższy niż 3 lata. Po uzbieraniu ekonomicznie 

uzasadnionej ilości przekazywane będą do punktu  

skupu surowców wtórnych. Ograniczenie ilości 

powstających odpadów poprzez stosowanie 

materiałów lepszej jakości, bardziej trwałych i 

wielokrotnego użytku.  

3 
Odpady betonu oraz gruz 

betonowy z rozbiórek i 

remontów 

17 01 01 
Odpady te odbierane będą przez firmę posiadającą 

odpowiednie uprawnienia. 

4 

Zmieszane odpady z 

betonu, gruzu ceglanego, 

odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż 

wymienione w 17 01 06 

17 01 07 
Odpady te odbierane będą przez firmę posiadającą 

odpowiednie uprawnienia. 

5 Żelazo i stal 17 04 05 
Żelazo i stal przekazywany będzie do punktu skupu 

surowców wtórnych. 

6 

Zmieszane odpady z 

budowy, remontów i 

demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 

09 02 i 17 09 03 

17 09 04 
Odpady te odbierane będą przez firmę posiadającą 

odpowiednie uprawnienia. 

7 Niesegregowane odpady 

komunalne 
20 03 01 

Odpady komunalne przekazywane będą firmie 

posiadającej odpowiednie uprawnienia. 

Źródło: Opracowanie własne 

 

W przypadku odpadów powstających w wyniku leczenia oraz profilaktyki weterynaryjnej, wytwórcą 

odpadów jest lekarz weterynarii obsługujący gospodarstwo. Lekarz weterynarii ma obowiązek 

prowadzić ewidencję tych odpadów oraz posiadać stosowną umowę z firmą zajmującą się utylizacją 

lub odbiorem w/w odpadów. Inwestor nie będzie magazynował odpadów weterynaryjnych na 

terenie gospodarstwa. 

W odniesieniu do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 z dnia 

21 października 2009r. określającego przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych 

pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi i uchylającego 

rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 (DZ.U.UE L 09.300.1 ze zm.) produktem ubocznym 

pochodzenia zwierzęcego, stanowiącym potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzi, będą zwierzęta 

padłe. Padłe sztuki są umieszczane w miejscu do tego wyznaczonym, a następnie niezwłocznie 

odbierane przez firmę posiadającą stosowne uprawnienia. Miejsce do składowania padłych sztuk 
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jest zamknięte i zabezpieczone przed dostępem osób postronnych i zwierząt.  Szacunkowa ilość 

padłych zwierząt wyniesie 0,72Mg/rok. 

 

7.6.2 Miejsce i sposoby magazynowania odpadów 

 

Faza budowy 

Odpady powstałe w trakcie budowy będą w pierwszej kolejności bezpośrednio z placu budowy 

wywożone do odzysku lub unieszkodliwiania. Ewentualne odpady będą magazynowane 

selektywnie w wyznaczonym miejscu w sposób, który zabezpieczy przed zanieczyszczeniem 

środowiska gruntowo-wodnego, zaplecze budowy zostanie wyposażone w szczelne, zamykane 

pojemniki, zapewniające selektywną zbiórkę odpadów w zależności od ich rodzajów 

i zabezpieczające odpady przed dostępem zwierząt i osób postronnych; odpady przekazywane będą 

do odzysku lub unieszkodliwiania uprawnionym podmiotem. 

 

Na etapie realizacji inwestycji będzie używany sprawny sprzęt - naprawa i konserwacja maszyn 

budowlanych będzie odbywać się w warsztatach - poza terenem inwestycyjnym. Postój oraz praca 

używanych pojazdów i maszyn budowlanych nie spowoduje negatywnego oddziaływania na 

środowisko gruntowo-wodne, gdyż teren przedsięwzięcia będzie wyposażony w środki do 

neutralizacji rozlanych substancji ropopochodnych; w przypadku ich pojawienia się będą 

natychmiast podejmowane działania zmierzające do usunięcia wycieków; ze zużytymi środkami do 

neutralizacji będzie postępowanie jak z odpadami niebezpiecznymi. 

 

Faza eksploatacji  

Czasowe magazynowanie odbywać się będzie z zachowaniem zasad ochrony środowiska 

w odpowiednio do tego celu przystosowanych, opisanych (kodem i rodzajem odpadu) 

pojemnikach. Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy tj. żarówki energooszczędne, 

świetlówki magazynowane będą w szczelnym pojemniku, zabezpieczone będą przed stłuczeniem.  

Padłe sztuki będą umieszczane w miejscu do tego wyznaczonym, a następnie niezwłocznie 

odbierane przez firmę posiadającą stosowne uprawnienia. 

 

Faza likwidacji 

Odpady powstałe w trakcie likwidacji, podobnie jak podczas budowy będą w pierwszej kolejności 

bezpośrednio z placu budowy wywożone do odzysku lub unieszkodliwiania. Ewentualne czasowe 

magazynowanie będzie odbywać się na terenie utwardzonym.  

 

7.7 Gospodarka nawozami naturalnymi 

 
Zgodnie z art. 2, ust. 4, lit. a, Ustawy z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu (Dz. U. z 

2020 r. poz. 796 z późn. zm) powstający podczas chowu bydła obornik będzie należeć do nawozów 

naturalnych. 

 

Warunki stosowania nawozów naturalnych określają przepisy przywołanej wyżej Ustawy, która 

określa iż: 
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• nawozy należy stosować w sposób, który nie powoduje zagrożeń dla zdrowia ludzi 

i zwierząt oraz środowiska, 

• zabrania się stosowania nawozów: 

- na glebach zamarzniętych, zalanych wodą, nasyconych wodą, pokrytych śniegiem, 

- naturalnych w postaci płynnej podczas wegetacji roślin przeznaczonych do bezpośredniego 

spożycia przez ludzi. 

 

Zgodnie z art. 105 ust. 1 Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne. (Dz. U. z 2020 r. poz. 310 

z późn. zm.), zastosowana w okresie roku dawka odchodów zwierzęcych wykorzystywanych 

rolniczo nie może zawierać więcej niż 170 kg azotu w czystym składniku na 1 ha użytków rolnych. 

 

Dla obszaru całego państwa wdraża się „Program działań mających na celu zmniejszenie 

zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu  

zanieczyszczeniu” Dz. U. 2020, poz. 243 z dnia 12 lutego 2020r. Obliczenia produkowanej ilości 

nawozów i wymagane pojemności magazynowe zostały wykonane na podstawie ww. Programu. 

 
Szacunkową ilość nawozów naturalnych powstających na terenie inwestycyjnym po realizacji 

inwestycji przedstawiono poniżej: 

Tabela 18 Szacunkowa ilość gnojowicy powstającej na terenie całego gospodarstwa, w systemie    
bezściołowym 

Rodzaj zwierząt 
Liczba zwierząt 
według stanu 
maksymalnego 

Produkcja gnojowicy (w m3 / rok) 
przez poszczególne rodzaje zwierząt 

Ilość [m3/rok] 

Krowy mleczne 83 25,4 2 108,2 

Jałówki cielne 19 16,4 311,6 

Razem 2 419,8 

Źródło: Opracowanie własne 

Tabela 19 Szacunkowa ilość obornika powstającego na terenie całego gospodarstwa, w systemie płytkiej 
ściółki 

Rodzaj 
zwierząt 

Liczba zwierząt 
według stanu 
maksymalnego 

Produkcja obornika 
(w tonach / rok) 
przez poszczególne 
rodzaje zwierząt 

Ilość 
obornika 
[t/rok] 

Produkcja 
gnojówki (w m3 / 
rok) przez 
poszczególne 
rodzaje zwierząt 

Ilość 
gnojówki 
[m3/rok] 

Krowy 
melczne 

14 16,2 226,8 8,4 117,6 

j.cielne 10 8,5 85 5,4 54 

j. powyżej 1  
roku 

6 6,0 36 5,8 34,8 

jałówki 6-12 
mcy  

34 3,6 122,4 2,4 81,6 

cielęta 34 1,6 54,4 1,4 47,6 

Razem 524,6  335,6 

Źródło: Opracowanie własne 
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Na terenie inwestycyjnym znajduje się płyta obornikowa, która ma powierzchnię ok. 144 m2 oraz 

zbiorniki na gnojówkę o pojemności łącznej ok. 160 m3. 

• dla płyty obornikowej: x = 2,1 x nDJP 

x = 2,1 x 44,1DJP = 92,61 m3  

 

Płyta ma powierzchnię ok. 160 m2. Przy założeniu, iż obornik składowany będzie na wysokości 

2 m pojemność płyty wynosi 320 m3. 

• dla zbiornika na gnojówkę: x = 1,4 x nDJP x F 

x = 1,4 x 44,1DJP x 0,8 = 49,4 m3  

 

W ramach inwestycji planuje się wykonanie kanałów gnojowicowych o pojemności ok. 1650 m3. 

• dla kanałów gnojowicowych: x = (5,8 x nDJP x F)+20% = 5,8*102 x0,8 = 473,28 + 94,65 

= 568 m3 

Istniejąca i planowana pojemność magazynowa dla nawozów naturalnych  przewyższa wymagania 

prawne. W związku z tym będzie wystarczająca dla planowanej inwestycji.  

Odchody zwierzęce wykorzystane zostaną jako nawóz naturalny. W tabelach poniżej 

przedstawiono ilość azotu z powstających nawozów naturalnych w ramach funkcjonowania 

inwestycji. 

Tabela 20 Zawartość azotu w powstających nawozach naturalnych w systemie bezściołowym 

Rodzaj 

zwierząt 

 

Liczba zwierząt 

według stanu 

maksymalnego 

Produkcja gnojowicy 

(w m3 / rok) przez 

poszczególne rodzaje 

zwierząt 

Zawartość azotu 
(w kg / m3 gnojowicy) 

Zawartość azotu w 

nawozach naturalnych 

wyprodukowanych 

przez poszczególne 

rodzaje zwierząt (w kg) 

Krowy 
mleczne 

83 25,4 4,5 9 486,9 

Jałówki cielne 19 16,4 3,4 1 059,44 

SUMA 10 546,34 

Źródło: Opracowanie własne 

 

Tabela 21 Zawartość azotu w powstających nawozach naturalnych w systemie płytkiej ściółki 

Rodzaj zwierząt 

Liczba 
zwierząt 
według 
stanu 

maksym
alnego 

Ściółka płytka 

Obornik Gnojówka 

Ilość 
obornika 
[Mg/rok] 

Zawartość 
azotu (w 
kg / tonę 
obornika) 

Zawartość azotu 
w nawozach 
naturalnych 

wyprodukowanych 
przez 

poszczególne 
rodzaje zwierząt 

(w kg) 

Ilość 
gnojówki 
[m3/rok] 

Zawartość 
azotu (w 
kg / m3 

gnojówki 

Zawartość azotu 
w nawozach 
naturalnych 

wyprodukowanych 
przez 

poszczególne 
rodzaje zwierząt 

(w kg) 

Krowy  14 226,8 4,2 952,56 117,6 3,8 446,88 
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Jałówki cielne 10 85 3,2 272 54 3,1 167,4 

j. powyżej 1  
roku 

6 36 2,8 100,8 34,8 2,7 93,96 

jałówki 6-12 
mcy  

34 122,4 3,5 428,4 81,6 3,7 301,92 

cielęta 34 54,4 2,8 152,32 47,6 3,2 152,32 

Łącznie 1 906,1  1162,48 

Źródło: Opracowanie własne 

Łączna ilość produkowanego s gospodarstwie azotu wyniesie: 1546,34+1906,1+1162,48= 

13614,92 kg N 

Areał potrzebny do zagospodarowania takiej ilości azotu wynosi: 13 614,92 kg/ 170 kg/ha = 80 ha  

 

Powstające nawozy będą wykorzystywane na gruntach, którymi dysponuje Inwestor (ok. 28 ha),  a 

ich nadmiar zostanie przekazany okolicznym rolnikom, na podstawie stosownych umów. W 

załączeniu przedstawiono zapewnienia odbioru nawozów z możliwością zagospodarowania ich na 

powierzchni 68,6 ha 

8. MOŻLIWE TRANSGRANICZNE ODDZIAŁYWANIE NA ŚRODOWISKO 

 

Ze względu na zasięg oddziaływania mieszczący się w granicach państwa polskiego, wyklucza się 

transgraniczne oddziaływanie inwestycji na środowisko. 

9. OBSZARY PODLEGAJĄCE OCHRONIE NA PODSTAWIE USTAWY Z DNIA 16 
KWIETNIA 2004 R. O OCHRONIE PRZYRODY ORAZ KORYTARZACH 
EKOLOGICZNYCH, ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W ZASIĘGU ZNACZĄCEGO 
ODDZIAŁYWANIA PRZEDSIĘWZIĘCIA. 

 
Położenie obszarowych i indywidualnych form ochrony przyrody, utworzonych na podstawie 

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

terenu lokalizacji przedsięwzięcia, w jego najbliższym otoczeniu, przedstawia tabela poniżej. 

Tabela 22 Formy ochrony przyrody 

FORMY OCHRONY PRZYRODY 

FORMY OCHRONY 
(do 5 km) 

RODZAJ 
OCHRONY 

NAZWA 

PRZYBLIŻONA 
ODLEGŁOŚĆ OD 

PLANOWANEJ 
INWESTYCJI 

Parki Narodowe - - - 

Rezerwaty Przyrody - - - 

Parki Krajobrazowe - -  - 

Obszary Chronionego 
Krajobrazu 

- - - 

Natura 2000 OSO -  - 
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OSO - - 

SOO - - 

Zespoły przyrodniczo-
krajobrazowe 

- - - 

Inne  Pomnik przyrody  - 
Drzewa – 3,2 km, 2,8 km, 

2,5 km, 1,1 km 

Źródło: Opracowanie własne 

 

Przedsięwzięcie zlokalizowane jest na obszarach, które nie podlegają ochronie na podstawie 

przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2020 poz. 55 z późn. zm.) 

Teren działki nie znajduje się na obszarze specjalnej ochrony NATURA2000 W miejscu realizacji 

inwestycji nie występują zarośla, które mogą stanowić miejsce występowania rzadkich i cennych 

gatunków flory i fauny. Realizacja, eksploatacja jak i likwidacja przedsięwzięcia nie będzie znacząco 

oddziaływać na integralność obszarów Natura 2000 i innych form ochrony przyrody. .  

 

Zgodnie z art.5 pkt.2 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2020 poz. 55 

z późn. zm.) przez korytarz ekologiczny rozumie się obszar umożliwiający migrację roślin, zwierząt 

lub grzybów. Działka na której planowana jest inwestycja nie znajduje się na obszarze stanowiącym 

korytarz ekologiczny. 

 

W związku z realizacją inwestycji nie zachodzi potrzeba wycinki drzew.  

 

Stwierdza się brak oddziaływania przedsięwzięcia na walory przyrodniczo-krajobrazowe oraz dobra 

kultury. Zastosowanie działań organizacyjno-technicznych wykluczy zajście zmian w istniejących 

ekosystemach, co za tym idzie, przedsięwzięcie nie będzie znacząco negatywnie wpływało na 

środowisko.  

 

10.  PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE I ZREALIZOWANE, ZNAJDUJĄCE SIĘ 
NA TERENIE, NA KTÓRYM PLANUJE SIĘ REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA, 
ORAZ W OBSZARZE ODDDZIAŁYWANIA PRZEDSIĘWZIĘCIA LUB 
KTÓRYCH ODDZIAŁYWANIA MIESZCZĄ SIĘ W OBSZARZE 
ODDZIAŁYWANIA PLANOWANEGO PRZEDISIĘWZIĘCIA – W ZAKRSIE, W 
JAKIM ICH ODDZIAŁYWANIA MOGĄ PROWADZIĆ DO SKUMULOWANIA 
ODDZIAŁYWAŃ Z PLANOWANYM PRZEDSIĘWZIRCIEM 

 

Zgodnie z pismem Urzędu Gminy Stara Kornica znak OŚ.604.3.2020 z dnia 03.12.2020 

wskazującym inwestycje mogące potencjalnie powodować oddziaływania skumulowane z 

przedmiotową inwestycją, na działkach sąsiadujących oraz w zasięgu potencjalnego oddziaływania 

ternu inwestycyjnego nie znajdują się inne inwestycje o podobnym profilu działalności, dla których 

zostały wydane decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach lub dla których toczy się 

postępowanie dotyczące uzyskania ww. decyzji. Najbliższa wskazana inwestycja znajduje się na 

działce 872, w odległości ok. 800 m od granic terenu inwestycyjnego. Z uwagi na fakt iż jest to 

odległość znacznie większa niż prognozowany zasięg oddziaływania przedmiotowej inwestycji, nie 
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znaleziono przesłanek wskazujących na konieczność wykonania analizy odziaływania 

skumulowanego.  

 

Przeprowadzona analiza oddziaływania projektowanej inwestycji na środowisko dowiodła, że 

wszelkie uciążliwości, związane z prowadzeniem działalności, będą się zamykać w granicach terenu, 

do którego Inwestor posiada tytuł prawny.  

11. RYZYKO WYSTĄPIENIA POWAŻANEJ AWARII LUB KATASTROFY 
NATURALNEJ I BUDOEWLANEJ 

 
Charakter planowanej inwestycji wyklucza zagrożenie wystąpieniem poważnej katastrofy naturalnej 

i budowlanej. Celem minimalizacji podatności planowanej inwestycji na zagrożenie wystąpienia 

awarii lub katastrofy budowlanej jest jej zaprojektowanie zgodnie z obowiązującymi normami 

technicznymi i budowlanymi. Zagrożenie awarią brane jest pod uwagę na etapie projektowania, 

wykonawstwa robót budowlanych, w tym posadowienia i fundamentowania oraz utrzymania 

obiektu. 

 

12. PRACE ROZBIÓRKOWE DOTYCZĄCE PRZEDSIĘWZIĘĆ MOGACYCH 
ZNACZĄCO ODDZIŁAYWAĆ NA ŚRODOWISKO  

 
Na terenie inwestycyjnym znajduje się zabudowa, na którą składają się: budynki mieszkalne, obory 

i budynki gospodarcze. W związku z realizacją inwestycji nie zachodzi konieczność wykonania prac 

rozbiórkowych.  

 


