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Liczba prowadzonych postępowań dotyczących chowu lub 
hodowli zwierząt od 2008 r.

ROK LICZBA WYDANYCH POSTANOWIEŃ 

W SPRAWIE UZGODNIENIA WARUNKÓW 

REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA

2008 0

2009 8

2010 15

2011 29

2012 22

2013 26

2014 32

2015 75

2016 48

łącznie 255

Z tego: 
- ok. 60 % postępowań dotyczy chowu lub hodowli zwierząt powyżej 210 DJP
- ok. 30% postępowań podlega pod pozwolenie zintegrowane (chów lub hodowla o więcej

niż 40 000 stanowisk dla drobiu, 2000 stanowisk dla świń o wadze ponad 30 kg, 750
stanowisk dla macior)

- w ostatnich latach coraz częściej zdarzają się postępowania dotyczące realizacji od
podstaw wielkotowarowych ferm składających się z kompleksu 20-30 budynków
inwentarskich o obsadzie 2000 - 6000 DJP (tj. do 1 500 000 kur, do 250 000 indyków)

W powyższym zestawieniu ujęto tylko postępowania z raportem ooś

(odstąpienia od oceny są nieliczne ze względu na konflikty społeczne) 



Lokalizacja ferm względem zabudowy mieszkaniowej

• hodowle zwierząt, również wielkotowarowe, lokalizowane są w bliskiej odległości od
budynków mieszkalnych (zdarza się, że w odległości poniżej 100 m), co prowadzi do
konfliktów społecznych

• ponad 50% prowadzonych postępowań dotyczących chowu lub hodowli zwierząt jest
oprotestowanych przez lokalną społeczność, która obawia się uciążliwości zapachowej i
pogorszenia warunków do życia

• lokalizacja ferm w dogodnej dla inwestora lokalizacji możliwa jest m.in. z powodu braku
uregulowań prawnych wskazujących minimalną odległość jaką należy zachować od budynków
mieszkalnych oraz braku miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, które
wskazywałyby tereny (akceptowalne społecznie) pod lokalizację ferm hodowlanych



Ustalanie stron postępowania i informowanie społeczeństwa o 
planowanym przedsięwzięciu

• zdarzają się sytuację, że organy właściwe do wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach nie uznają za strony w postępowaniu najbliższych sąsiadów planowanych
ferm zwierzęcych, argumentując to np. tym, że działka, na której realizowane będzie
przedsięwzięcie oddzielona jest inną działką (w poniższym przykładzie jest to droga) od
działki, na której znajduje się budynek mieszkalny

• ustalanie stron na wyrost i gdy jest
ich pow. 20 to zawiadomienie
poprzez obwieszczenia (na ogół
niewywieszane w miejscu
inwestycji)

• EFEKT powyższych działań

osoby najbardziej narażone na 
oddziaływania związane z 

przedsięwzięciem nie mają wiedzy o 
postępowaniu i pozbawione są 

możliwości uczestniczenia w nim 
(konflikty na późniejszych etapach)



Udział społeczeństwa w postępowaniu OOŚ

Zgodnie z art. 79 ust. 1 ustawy ooś przed wydaniem decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach organ właściwy do jej wydania zapewnia możliwość udziału
społeczeństwa w postępowaniu, w ramach którego przeprowadza ocenę oddziaływania
przedsięwzięcia na środowisko. Dokonuje tego poprzez:
• udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, organu właściwego

w sprawie,
• ogłoszenie informacji, w sposób zwyczajowo przyjęty, w siedzibie organu właściwego w

sprawie,
• ogłoszenie informacji przez obwieszczenie w sposób zwyczajowo przyjęty w miejscu

planowanego przedsięwzięcia.

Praktyka pokazuje jednak, że nie wszyscy okoliczni mieszkańcy mają wiedzę na temat
planowanej hodowli zwierząt i dowiadują się o inwestycji dopiero w momencie jej
realizacji. Niniejsze pozbawia zainteresowanych możliwości wypowiedzenia się w sprawie
(składania uwag i wniosków).

Obwieszczenia nie są wywieszane w miejscu realizacji inwestycji.



Przechowywanie nawozów naturalnych

Przepisy wymuszają na wszystkich hodowcach gromadzenie gnojówki i
gnojowicy w szczelnych zbiornikach o pojemności umożliwiającej gromadzenie co
najmniej 4-miesięcznej produkcji tego nawozu.

Zgodnie bowiem z art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach
i nawożeniu (Dz. U. z 2015 r. poz. 625 z późn. zm.) gnojówkę i gnojowicę przechowuje
się wyłącznie w szczelnych zbiornikach o pojemności umożliwiającej gromadzenie co
najmniej 4-miesięcznej produkcji tego nawozu. Zbiorniki te powinny być zbiornikami
zamkniętymi, w rozumieniu przepisów wydanych na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 2
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.)
dotyczących warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle rolnicze i
ich usytuowanie.

Zgodnie z § 6 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej
z dnia 7 października 1997 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny
odpowiadać budowle rolnicze i ich usytuowanie (Dz. U. z 2014 r. poz. 81) zamknięte
zbiorniki na płynne odchody zwierzęce powinny mieć dno i ściany nieprzepuszczalne,
szczelne przykrycie (z wyłączeniem zbiorników na płynne odchody zwierzęce lub ich
części znajdujących się pod budynkiem inwentarskim, stanowiących technologiczne
wyposażenie budynku inwentarskiego), a także wylot wentylacyjny i zamykany otwór
wejściowy.



Przepisy określają również minimalne odległości od zbiorników zamkniętych na 
płynne odchody zwierzęce (mierzone od pokryw i wylotów wentylacyjnych):

• 10 m od pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi na działkach sąsiednich,
jednak nie mniej niż 15 m od otworów okiennych i drzwiowych w tych
pomieszczeniach;

• 15 m od magazynów środków spożywczych, a także od obiektów budowlanych
służących przetwórstwu artykułów rolno-spożywczych;

• 4 m od granicy działki sąsiedniej;
• 5 m od budynków magazynowych pasz i ziarna, silosów na zboże i pasze, od

silosów na kiszonki.

W tym miejscu uwagę jednak zwrócić należy na różnice pomiędzy
krajowymi przepisami, a Najlepszymi Dostępnymi Technikami dla
Intensywnego Chowu Drobiu i Świń (BAT), które wskazują, że
przechowywanie gnojówki i gnojowicy odbywać się może w zbiornikach
lub lagunach, które posiadać będą pokrycie pływające z sieczki ze słomy,
keramzytu lub naturalnego kożucha.



Pismo Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z 30 stycznia 2013 r.

„…wykonanie na zbiorniku pokrywy pływającej np.
z rozdrobnionej sieczki słomy, naturalnego kożucha, torfu lub
keramzytu, nie może zostać uznane za spełnienie wymagań dla
zamkniętych zbiorników na płynne odchody zwierzęce, w
świetle rozporządzenia MRiGŻ.”

(jak to się ma do BAT?)



Płyty obornikowe
Art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu wskazuje, że
wyłącznie podmioty, które prowadzą chów lub hodowlę drobiu powyżej 40 000
stanowisk lub chów lub hodowlę świń powyżej 2 000 stanowisk dla świń o wadze
ponad 30 kg lub 750 stanowisk dla macior, tj. podmioty, które prowadzą hodowlę
drobiu lub świń podlegającą pod pozwolenie zintegrowane, mają obowiązek
przechowywania nawozów naturalnych, innych niż gnojówka i gnojowica, na
nieprzepuszczalnych płytach, zabezpieczonych w taki sposób, aby wycieki nie
przedostawały się do gruntu.

Z powyższego wynika, że wielkotowarowi hodowcy bydła, jako, że nie podlegają w 
ogóle pod pozwolenie zintegrowane mogą gromadzić obornik bezpośrednio na 

ziemi…

Czy obowiązek posiadania płyty obornikowej powinien dotyczyć tylko hodowców 
podlegających pod pozwolenie zintegrowane?  



Zagospodarowanie nawozów naturalnych

Zgodnie z 17 ust. 3 ustawy z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu,
zastosowana w okresie roku dawka nawozu naturalnego nie może zawierać więcej
niż 170 kg azotu (N) w czystym składniku na 1 ha użytków rolnych. Zgodnie z
Kodeksem Dobrej Praktyki Rolniczej niniejsze odpowiada dawce 40 t obornika na 1
ha lub 45 m3 gnojówki na 1 ha.

W prowadzonych postępowaniach inwestorzy deklarują, że zagospodarują
nawozy naturalne w następujący sposób:
• wykorzystują nawozy do nawożenia wyłącznie własnych użytków rolnych (w

sytuacji gdy posiadają odpowiedni areał gruntów do zagospodarowania całości
wyprodukowanych nawozów naturalnych)

• wykorzystują tylko część wyprodukowanych nawozów do nawożenia własnych
użytków rolnych (w sytuacji gdy nie dysponują odpowiednim areałem gruntów),
a nadmiar którego nie są w stanie zagospodarować we własnym zakresie
przekazują innym podmiotom do rolniczego wykorzystania jako nawóz na
polach lub do biogazowni

• przekazują cały wyprodukowany nawóz innym podmiotom (takie sytuacje
najczęściej dotyczą hodowli drobiu).



Uprawdopodobnienie przyjętych założeń (zgodnie z orzecznictwem SKO w
woj. warmińsko-mazurskim) to:

• przedkładanie przez inwestora wstępnych deklaracji osób, które
odbierać będą nawozy naturalne z hodowli, z informacją, jaką ilość
nawozów odbiorą od inwestora i jaką powierzchnią użytków rolnych
dysponują, na których możliwe będzie zagospodarowanie odebranych
nawozów, tak aby nie przekraczać rocznej dopuszczalnej dawki nawozów
naturalnych (brak dalszej kontroli zagospodarowania nawozów)

• w przypadku przekazania nawozów jako odpad do biogazowni, RDOŚ w
Olsztynie prosi o informację gdzie znajdują się biogazownie, do których
planuje się przekazywać odchody zwierzęce oraz czy biogazownie te ze
względu na przyjętą technologię i możliwości przerobowe będą w stanie
przyjąć deklarowane przez inwestora ilości nawozów naturalnych
(odpadów).



Plany nawożenia 
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu,
podmiot prowadzący chów lub hodowlę zwierząt podlegającą pod pozwolenie
zintegrowane:
• posiada plan nawożenia opracowany zgodnie z zasadami dobrej praktyki rolniczej,

na podstawie składu chemicznego nawozów oraz potrzeb pokarmowych roślin i
zasobności gleb, uwzględniając stosowane odpady i środki wspomagające uprawę
roślin, z wyłączeniem tych podmiotów, które zbywają w całości nawozy naturalne;

• zagospodarowuje co najmniej 70% gnojówki i gnojowicy na użytkach rolnych,
których jest posiadaczem i na których prowadzi uprawę roślin, a pozostałe 30%
może zbyć do bezpośredniego rolniczego wykorzystania na podstawie umowy
zawartej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

Problem interpretacyjny :
1. Czy ww. przepis obliguje hodowców do posiadania takiej powierzchni gruntów,

które umożliwią zagospodarowanie co najmniej 70 % gnojówki i gnojowicy?
2. Czy brak gruntów uniemożliwia realizację inwestycji?
3. Czy plan nawożenia powinien być sporządzany tylko w przypadku wielkotowarowej

hodowli?



Spostrzeżenie:

Przepis wydaje się nieadekwatny do obecnych uwarunkowań, w których
powstaje sporo biogazowni wykorzystujących m.in. odpady zwierzęce jako
wsad a to powoduje, że:

• Inwestor w ogóle może nie posiadać areału do nawożenia,
• Inwestor może mieć areał, na którym wykorzystuje nawet niewielką część

nawozu, a resztę deklaruje oddać do biogazowni.

Może plan nawożenia powinien być wymagany już w przypadku
przedsięwzięć z I grupy, a nie tylko tych podlegających pod pozwolenie
zintegrowane?

Może, w przypadku wielkotowarowej hodowli inwestor powinien z mocy
prawa być zobowiązany do przekazywania odpadów (w przypadku braku
własnych gruntów) do biogazowni lub do budowy własnej?



Modelowanie rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w powietrzu

Symulację rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w powietrzu dokonuje się na podstawie
rozporządzenia 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), w którym
podane są:
• referencyjne metodyki modelowania poziomów substancji w powietrzu
• wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (w tym dla

charakterystycznych dla ferm zanieczyszczeń, takich jak amoniak, siarkowodór, pył PM10)
• warunki uznawania wartości odniesienia za dotrzymane

Dotrzymanie poziomów dopuszczalnych dla pyłu PM2,5 ustala się na podstawie
rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów
niektórych substancji w powietrzu.
Programy do symulacji rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w powietrzu, które są zgodne 
z metodyką wskazaną w ww. rozporządzeniu, np.
• Program OPERAT FB – firmy PROEKO Ryszard Samoć
• Program ZANAT – firmy „Eko-Kom”



Spostrzeżenia:

1. Możliwość dokonania oceny wpływu hodowli zwierząt na stan powietrza
atmosferycznego tylko na podstawie średniorocznych i godzinowych stężeń amoniaku,
siarkowodoru – jedyna możliwość oceny wpływu na środowisko substancji
odorotwórczych (brak innych norm odorowych).

2. Występowanie wielu opracowań w celu pozyskania wskaźników do ustalania emisji
zanieczyszczeń z hodowli zwierząt (dla siarkowodoru, pyłu mniej, dla amoniaku liczne) co
powoduje manipulacje danymi, gdyż daje możliwość dowolnego wyboru wskaźników
przy ustalaniu emisji zanieczyszczeń z budynków inwentarskich, które m.in.:

• różnią się od siebie znacząco w zależności od przyjętego opracowania,

• pochodzą z opracowań wykonanych wiele lat temu (możliwe, że już nieaktualnych
ze względu na zmieniające się technologie hodowli)

• często określają emisję od jednej sztuki na rok nie uwzględniając systemu hodowli
(ściółkowy, bezściółkowy) i wieku zwierząt.

Wykazanie w raporcie ooś, że dochowane zostaną wartości dopuszczalne określone 
przepisami prawa, nie daje gwarancji, że rzeczywiście tak będzie (emisja niezorganizowana, 

trudna do pomiaru przez wioś).



Spostrzeżenia cd.:

1. Organ zmuszony jest do samodzielnego pozyskiwania opracowań w celu weryfikacji
przedstawionych mu danych (szukanie w internecie, proszenie inwestorów, dane są
niepełne, wyrywkowe, a na stawiane pytania co do przyjętych założeń sporząjający
raport ooś nie zawsze potrafią odpowiedzieć).

2. Brak obecnie możliwości wskazania przez organ ooś konkretnej metodyki w
sytuacji gdy przedstawione dane wydają się niewłaściwe (przyjmowane są na ogół
te najniższe wskaźniki emisji jeśli jest taki wybór).

Pomocne byłoby:

1. Opracowanie wspólnych wytycznych/poradnika z ujednoliconymi wskaźnikami
emisji zanieczyszczeń dla poszczególnych grup zwierząt, co dawałoby jednakowy
obraz oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko (obecnie trudno jest porównać
oddziaływanie dwóch podobnych inwestycji ze względu na znaczne różnice w
przyjmowanych do wyliczeń wskaźników emisji zanieczyszczeń – duże znaczenie
przy konfliktach społecznych).

2. Ujednolicona metodyka i wskaźniki emisji ułatwiłyby organom ooś weryfikację
dokumentacji (bardzo ważne przy konfliktach społecznych oraz konfliktach z
inwestorem co do przyjętej metodyki).



Przykładowe wskaźniki 

przyjmowane przy określaniu 

emisji amoniaku od bydła 

(znaczne różnice w ich 

wielkości)

L.p. Tytuł opracowania zwierzę system 

hodowli 

zwierząt

wskaźnik

(kg/szt./rok)

1. Joanna Kośmider "Odory" 

za Stanisław Hławiczka

(1993) w opracowaniu 

„Uciążliwość zapachowa 

jako element ocen 

oddziaływania na 

środowisko”

bydło wskaźnik nie 

rozróżnia 

systemu 

hodowli

1,31

2. Karłowski i in. (2008) 

„Współczynniki emisji 

amoniaku i gazów 

cieplarnianych z obór z 

wentylacją mechaniczną”

bydło wskaźnik nie 

rozróżnia 

systemu 

hodowli

2,12

3. Kołacz, Dobrzański (2006) 

„Higiena i dobrostan 

zwierząt gospodarskich” za 

Sapek (1995) „Emisja 

amoniaku z produkcji 

rolniczej”

Krowy mleczne

Inne bydło

wskaźnik nie 

rozróżnia 

systemu 

hodowli

27,8

12,5

4. Paulina Mielcarek (2012) 

„Weryfikacja wartości 

współczynników emisji 

amoniaku i gazów 

cieplarnianych z produkcji 

zwierzęcej” za Pietrzak 

(2006) „Metoda 

inwentaryzacji emisji 

amoniaku ze  źródeł 

rolniczych w Polsce i jej 

praktyczne zastosowanie”

Jałówki 6-12 

miesięcy

Jałówki 6-12 

miesięcy

Krowy mleczne 

Krowy mleczne

Krowy mleczne

głęboka 

ściółka

płytka ściółka

głęboka 

ściółka

płytka ściółka

bezściółkowy

3,15

8,48

7,77 - 13,19

19,09 - 32,42

20,52 – 34,84



Przykładowe wskaźniki 

przyjmowane przy określaniu 

emisji amoniaku od trzody 

chlewnej

L.p

.

Tytuł opracowania zwierzę system hodowli 

zwierząt

wskaźnik

(kg/szt./rok)

1. Joanna Kośmider 

"Odory" za Stanisław 

Hławiczka (1993) w 

opracowaniu 

„Uciążliwość zapachowa 

jako element ocen 

oddziaływania na 

środowisko”

świnie wskaźnik nie rozróżnia 

systemu hodowli

4,38

2. Kołacz, Dobrzański 

(2006) „Higiena i 

dobrostan zwierząt 

gospodarskich” za 

Sapek (1995) „Emisja 

amoniaku z produkcji 

rolniczej”

świnie wskaźnik nie rozróżnia 

systemu hodowli

5,10

3. Paulina Mielcarek 

(2012) „Weryfikacja 

wartości 

współczynników emisji 

amoniaku i gazów 

cieplarnianych z 

produkcji zwierzęcej” za 

Pietrzak (2006) 

„Metoda inwentaryzacji 

emisji amoniaku ze  

źródeł rolniczych w 

Polsce i jej praktyczne 

zastosowanie”

prosięta 20-30 kg

prosięta 20-30 kg

prosięta 20-30 kg

warchlaki / 

tuczniki

warchlaki / 

tuczniki

warchlaki / 

tuczniki

głęboka ściółka

płytka ściółka

bezściółkowo

głęboka ściółka

płytka ściółka

bezściółkowo

1,49

3,98

2,93

3,30

7,94

6,47

4. BAT - Dokument 

Referencyjny o 

Najlepszych 

Dostępnych Technikach 

dla Intensywnego 

Chowu Drobiu i Świń

warchlaki

tuczniki 

tuczniki

tuczniki

wskaźnik nie rozróżnia 

systemu hodowli

całkowite ruszty

częściowe ruszty

pełna podłoga i ściółka

0,06 – 0,80

1,35 - 3,0

0,9 – 2,4

2,1 - 4,0

Najczęściej przyjmowane 

BAT, najniższa wartość 

wskaźników



Najczęściej emisję amoniaku z ferm drobiu (głównie indyków) ustala się na podstawie masy
odchodów wydalanych przez ptaki, która zależna jest od ich wieku i rośnie w miarę spożycia paszy i
przyrostu masy ciała. Do tego celu wykorzystuje się wzór opracowany przez prof. J. Jankowskiego
(1992 i aktualizacja):

ENH3 = Mp * 0,013 * 0,18 * 1,2
gdzie:
Mp – masa pomiotu (przyjęta tygodniowo, bądź z całego cyklu…) wytworzonego przez ptaki w okresie 
obliczeniowym (1,2-1,5 * masa paszy spożytej przez ptaki)
0,013 – współczynnik odpowiadający ilości azotu w pomiocie (1,3%)
0,18 – współczynnik odpowiadający stratom azotu
1,2 – współczynnik stechiometryczny procesu powstawania amoniaku (zamiany azotu w amoniak).

Z kolei przy określaniu emisji amoniaku z chowu brojlerów kurzych
przyjmowane są następujące wskaźniki:

- 6,378 mg/h/1 kg masy ciała brojlera - Dane literaturowe IBMER 
O/Poznań (doc. Dr hab. Joanna Sobczak i dr inż. Zbigniew Pankowski) 
zawarte w Ogólnopolskim Informatorze Drobiarskim nr 7/2004
- 0,014 kg/ptak/rok - „Monitorowanie gospodarstw rolnych jako źródeł 
emisji rolniczych” Raport z realizacji umowy pomiędzy Ministerstwem 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi a Instytutem Technologiczno-Przyrodniczym w 
Falentach, umowa o dzieło nr 251/2010 zawarta w dniu 31.05.
- 20 kg/DJP/rok - opracowanie Centrum Informatyki Energetyki „Źródła 
oraz metodyka szacowania emisji zanieczyszczeń” Warszawa 1997r.



Do oszacowania emisji siarkowodoru od bydła i trzody chlewnej najczęściej wykorzystywane
jest opracowanie Joanny Kośmider „Odory”, która podaje emisje za Stanisławem Hławiczką,
wskazane w opracowaniu z 1993 r. „Uciążliwość zapachowa jako element ocen oddziaływania
na środowisko”

Tytuł opracowania Zwierzę System hodowli zwierząt kg/szt./rok

Joanna Kośmider "Odory" za 

Stanisławem Hławiczka w 

opracowaniu „Uciążliwość 

zapachowa jako element 

ocen oddziaływania na 

środowisko” (1993)

bydło 

trzoda chlewna

wskaźnik nie rozróżnia 

systemu hodowli

wskaźnik nie rozróżnia 

systemu hodowli

0,11

0,35

Przykładowe wskaźniki przyjmowane przy określaniu emisji siarkowodoru od:

Tytuł opracowania Zwierzę wskaźnik

publikacje naukowe  jednostek badawczo-

wdrożeniowych Moorgut Kartzfehn von Kameke

OHG, Bösel oraz źródeł literaturowych IOWA 

STATE UNIVERSITY „NH3 and H2S Emission Rates

for Poultry (Xin, Burns & Li)  January 23, 2009”

brojlery kurze i indyki 0,07 mg/m3

publikacja prof. Zbigniewa Dobrzańskiego z

Akademii Rolniczej we Wrocławiu

stada rodzicielskie kur 

mięsnych

2,2 % emisji amoniaku



Do oszacowania emisji pyłu od bydła i trzody chlewnej najczęściej wykorzystywane są
następujące opracowania:

Tytuł opracowania Zwierzę System hodowli 

zwierząt 

Substancja kg/szt./rok

Ministerstwo 

Środowiska, 

Główny Inspektorat 

Ochrony 

Środowiska -

wskazówki dla 

wojewódzkich 

inwentaryzacji 

emisji na potrzeby 

ocen bieżących i 

programów 

ochrony powietrza 

(2003)

Bydło mleczne / 

pozostałe bydło

Świnie – tuczniki 

/ Świnie – lochy

wskaźnik nie 

rozróżnia 

systemu hodowli

wskaźnik nie 

rozróżnia 

systemu hodowli

Pył ogółem

Pył PM10

Pył PM2,5

Pył ogółem

Pył PM10

Pył PM2,5

0,888000

0,400000

0,008880

0,867000

0,390000

0,008670

Podkówka Z., 

Podkówka W.: 

2011, Emisja gazów 

cieplarnianych 

przez krowy, 

Przegląd 

hodowlany 3/2011,

Bydło ściółka

bezściółkowy

PM10

PM2,5

PM10

PM2,5

0,70

0,45

0,36

0,23



Przykładowe wskaźniki przyjmowane przy określaniu emisji pyłu od drobiu:

Tytuł opracowania Zwierzę Substancja wskaźnik

Instytut Ochrony 

Środowiska w 

Warszawie, 

Krajowe Centrum 

Inwentaryzacji 

Emisji

brojlery kurze

indyki

Pył ogółem

Pył PM10

Pył PM2,5

Pył ogółem

Pył PM10

Pył PM2,5

0,0083kg/szt./a
0,0037kg/szt./a
0,0008 kg/szt./a

0,554 kg/szt./a
0,250 kg/szt./a
0,0055 kg/szt./a

Badania wykonane 
na Fermie Drobiu w 
Głużku wykonane
przez Narodową 
Fundację Ochrony 
Środowiska w 
grudniu 2006

brojlery kurze Pył ogółem 
Pył PM10

4,53 mg/h/kg
97% pyłu ogółem 



Propozycje (do dyskusji)

1. Zmiany prawne:

a. Realizacja przedsięwzięć związanych z chowem i hodowlą zwierząt

wymagających pozwolenia zintegrowanego (lub już nawet dla osiągających

próg z I grupy przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na

środowisko) powinna odbywać się na podstawie miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego (udział społeczeństwa byłby już na

etapie lokalizacyjnym)

b. Plany nawożenia należy sporządzać dla przedsięwzięć z tzw. I grupy oraz

dla tych podlegających pod pozwolenie zintegrowane.

c. zmiana brzmienia zapisu, że inwestor zagospodarowuje co najmniej 70%

gnojówki i gnojowicy na użytkach rolnych, których jest posiadaczem i na

których prowadzi uprawę roślin, a pozostałe 30% może zbyć do

bezpośredniego rolniczego wykorzystania na podstawie umowy zawartej w

formie pisemnej pod rygorem nieważności (na jaki? Może po prostu musi on

wykazać sposób zagospodarowania adekwatny do jego możliwości i

spełniający wymogi ochrony środowiska lub rozważyć wprowadzenie

obowiązku przekazywania nawozu, jako odpadu, do biogazowni)



Propozycje 

1. Zmiany prawne cd.:

a. Obecny zapis - podmioty, które prowadzą hodowlę drobiu lub świń

podlegającą pod pozwolenie zintegrowane, mają obowiązek

przechowywania nawozów naturalnych, innych niż gnojówka i

gnojowica, na nieprzepuszczalnych płytach, zabezpieczonych w taki

sposób, aby wycieki nie przedostawały się do gruntu

b. Propozycja zmiany - podmioty, które prowadzą hodowlę drobiu, świń lub

bydła …kwalifikującą się do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać

na środowisko w rozumieniu przepisów lub wymagającą uzyskania decyzji o

środowiskowych uwarunkowaniach, mają obowiązek przechowywania

nawozów naturalnych innych niż gnojówka i gnojowica, na

nieprzepuszczalnych płytach, zabezpieczonych w taki sposób, aby wycieki

nie przedostawały się do gruntu



Propozycje opracowań 

2. Opracowanie wytycznych/poradnika (rekomendowanych przez

GDOŚ/MŚ/MR?) określających m.in. metodykę i wskaźniki

emisji zanieczyszczeń stosowanych w ocenie oddziaływania na

środowisko dla wybranych grup zwierząt hodowlanych (jakie do

dyskusji):

• drób (kury, indyki, gęś, ….)

• trzoda chlewna,

• bydło …..



Dziękuję za uwagę


