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Plan prezentacji

• 1. Informacje o postępowaniach prowadzonych 

• w RDOŚ w Lublinie       

• 2. Problemy środowiskowe, przykłady

• 3. Problemy merytoryczne w postępowaniach adm.

• 4. Wnioski 



Lokalizacja przedsięwzięć



Przedsięwzięcia

Postępowania dot. ok. 180 lokalizacji, 

z tego prawie 40% to przedsięwzięcia mogące zawsze znacząco oddziaływać 

na środowisko

135 wydanych uzgodnień 

środowiskowych warunków realizacji przedsięwzięć

Wzrost liczby wniosków w 2015r. i utrzymuje się tendencja wzrostowa



Przedsięwzięcia wg rodzaju hodowli



Przedsięwzięcia wg rodzaju hodowli

• Chlewnie      36%

• Obory           28%

• Kurniki          27%

• Indyczniki       7%

• Pozostałe       2%



Przedsięwzięcia wg DJP



Przedsięwzięcia wg DJP

Przedsięwzięcia o dużej skali:

2700-2800 DJP     kurniki       2 inwestycje

2700 DJP            chlewnia

Powyżej 1000 DJP                 6 inwestycji



Kumulacja planowanych obiektów w woj. lubelskim



Kumulacja planowanych obiektów w woj. lubelskim

•

• Gmina Międzyrzec Podlaski 

32 przedsięwzięcia

• Gminy: Wohyń, Milanów, Komarówka    

• 8,7,6 przedsięwzięć



Kumulacja planowanych przedsięwzięć w gminie



Kumulacja planowanych przedsięwzięć w gminie

• Suma DJP planowanych obiektów inwentarskich 

• w gminie Międzyrzec Podlaski

•

• ok. 19 000 DJP



Obiekty inwentarskie w rejonie rekreacyjnym



Problemy związane z prowadzonymi postępowaniami 

• - duża liczba wniosków do rozpatrzenia

• - ustalanie obsady inwentarza

• - wskaźniki emisji zanieczyszczeń z procesu chowu/ hodowli oraz dowolność

wyboru metodyki obliczeń

• - uciążliwe zapachy

• - oddziaływania skumulowane

• - magazynowanie obornika i odchodów płynnych

• - zagospodarowanie obornika i odchodów płynnych

• - protesty społeczne



Problemy związane z prowadzonymi postępowaniami

Liczba wniosków uzgodnieniowych

• W 2016r. wydano 37 uzgodnień

• W trakcie jest ponad 20 wniosków 



Problemy związane z prowadzonymi postępowaniami 

Ustalanie obsady inwentarza

Przyjęcie obsady mniejszej niż wynikająca z parametrów

projektowanych budynków inwentarskich i minimalnych wymagań, jakie

należy zapewnić utrzymywanym w nich zwierzętom.

Inwestorzy twierdzą, ze w celu utrzymania dobrostanu zwierząt oraz zapobiegania

nadmiernym emisjom, zwierzętom zapewnić należy większą powierzchnię od

wymaganej przez przepisy prawa. Istnieje duże ryzyko, że w późniejszym etapie

obsada zwierząt będzie większa od tej, którą zakładano w dokumentacji. Sytuacja ta

grozi niedoszacowaniem poziomów emisji.



Problemy związane z prowadzonymi postępowaniami 

Wskaźniki emisji zanieczyszczeń z procesu chowu/ hodowli oraz 

dowolność wyboru metodyki obliczeń

Brak jednego źródła wskaźników emisji zanieczyszczeń z procesu

chowu/hodowli zwierząt i metodyki obliczeń

Wskaźniki emisji amoniaku dla trzody chlewnej – właściwe uzasadnienie

ich stosowania



Problemy związane z prowadzonymi postępowaniami 

Uciążliwe zapachy

Zbyt duża koncentracja zwierząt na stosunkowo niewielkich

obszarach oraz niewłaściwe gospodarowanie odchodami wywiera

negatywny wpływ na środowisko. Problem stanowi nieujęta w przepisach

krajowych kwestia uciążliwości zapachowych powstających w wyniku

hodowli/ chowu zwierząt na skalę przemysłową. Obiekty te stanowią

najpowszechniejsze i najbardziej uciążliwe źródło odorów.



Problemy związane z prowadzonymi postępowaniami 

Oddziaływania skumulowane

Brak dostępnych interpretacji w zakresie oddziaływań

skumulowanych oraz mało precyzyjne przepisy utrudnia organom ochrony

środowiska ocenę wystąpienia kumulacji oddziaływań obiektów

inwentarskich położonych w niewielkiej odległości od siebie. Autorzy

raportów szacują emisję na podstawie powierzchni budynku i możliwej

maksymalnej obsady lub w przypadku obiektów niezgłoszonych organom

ochrony środowiska zakładają, że przeprowadzenie analizy oddziaływań

skumulowanych jest niemożliwe.



Problemy związane z prowadzonymi postępowaniami 

Magazynowanie obornika i odchodów płynnych

W obowiązujących przepisach prawa, poza ustawą o nawozach i 

nawożeniu, nie ma zapisów, z których wynikają specjalne obowiązki dla 

gospodarstw innych niż wielkotowarowe w zakresie przechowywania 

nawozów stałych np. obornika. Gospodarstwa te mogą jedynie dobrowolnie 

stosować się do specjalnych zasad przechowywania stałych nawozów 

naturalnych określonych w Kodeksie Dobrej Praktyki Rolniczej. Należy 

zaznaczyć, że stosowanie tych zasad ma kluczowe znaczenie dla 

ograniczenia uciążliwości zapachowej obiektów./ Kodeks przeciwdziałania 

uciążliwości zapachowej (projekt)/



Problemy związane z prowadzonymi postępowaniami 

Weryfikacja niezbędnych elementów

projektowych obiektów budowlanych spoczywa

na organach arch.-bud. Na etapie wydawania

decyzji o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenia

robót budowlanych. W ramach ooś organy

środowiskowe powinny zwrócić uwagę, o ile sam

inwestor tego nie wyszczególnił, na konieczność

dostosowania planowanego przedsięwzięcia do

wymogu wskazanego w art. 25 ust.2 ustawy o

nawozach i nawożeniu. Należy przy tym zwrócić

uwagę, że obowiązek budowy płyty obornikowej

nie powinien być zapisywany w uzgodnieniach

czy samej decyzji o środowiskowych

uwarunkowaniach jako warunek realizacji

przedsięwzięcia, ponieważ wynika on

bezpośrednio z ww. przepisu prawa. /pismo

GDOŚ/





Nietypowe rozwiązania w planowanych obiektach 

hodowlanych



Wnioski

Z uwagi na dużą skalę wniosków w sprawie decyzji o 

środowiskowych uwarunkowaniach i problemy związane z ich 

rozpatrzeniem, tendencje do koncentracji lokalizacji obiektów 

chowu/hodowli, potencjalny wpływ tego rodzaju przedsięwzięć na 

środowisko,  wskazane jest:

• - Szczególne monitorowanie stanu środowiska rejonów o największej koncentracji 

tego rodzaju obiektów i podejmowanie przez samorządy działań regulujących dalszy 

rozwój zagospodarowania w tym kierunku, 

• - Przedstawienie wytycznych dot. wykorzystywania źródeł wskaźników emisji 

zanieczyszczeń z procesu chowu/hodowli zwierząt i metodyki obliczeń.

• - Unormowanie w przepisach kwestii uciążliwości zapachowych.

• - Rozważenie możliwości opracowania poradnika ooś dla tego typu inwestycji.





Dziękuję za uwagę.


