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Spis zawartości Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia 

1. Rodzaj, cechy, skala i usytuowanie przedsięwzięcia 

2. Powierzchnia zajmowanej nieruchomości, a także  obiektu budowlanego, 

dotychczasowym sposobie ich wykorzystania i pokryciu nieruchomości szatą roślinną 

3. Rodzaje technologii 

4. Ewentualne warianty przedsięwzięcia 

5. Przewidywane ilości wykorzystywanej wody, surowców, materiałów, paliw oraz energii 

6. Rozwiązania chroniące środowisko 

7. Rodzaje i przewidywane ilości wprowadzanych do środowiska substancji lub energii przy 

zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko 

7.1. Emisja odorów i pyłu 

7.2. Emisja hałasu 

7.3. Ilość i sposób odprowadzania ścieków bytowych 

7.4. Ilość i sposób odprowadzania ścieków przemysłowych 

7.5. Ilość i sposób odprowadzania wód opadowych z zanieczyszczonych powierzchni 

utwardzonych (parkingi, drogi i itp.) 

7.6. Rodzaj, przewidywana ilość i sposób postępowania z odpadami (segregacja, gromadzenie w 

szczelnych pojemnikach itp.) oraz ich wpływ na środowisko 

7.7. Dane dotyczące innych wprowadzanych do środowiska substancji lub energii 

8. Możliwość transgranicznego oddziaływania na środowisko 

9. Obszary podlegające ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie 

przyrody oraz korytarzach ekologicznych znajdujących się w zasięgu znaczącego 

oddziaływania przedsięwzięcia 

10. Wpływ planowanej drogi na bezpieczeństwo ruchu drogowego w przypadku drogi w 

transeuropejskiej sieci drogowej 

11. Przedsięwzięcia realizowane i zrealizowane, znajdujące się na terenie, na którym, planuje 

się realizację przedsięwzięcia oraz w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub których 

oddziaływania mieszczą się w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia – w 

zakresie, w jakim ich oddziaływania mogą prowadzić do skumulowania oddziaływania z 

planowanym przedsięwzięciem  

12. Ryzyko wystąpienia poważnej awarii lub katastrofy naturalnej i budowlanej 

13. Przewidywane ilości i rodzaje wytwarzanych odpadów oraz ich wpływ na środowisko 

14. Prace rozbiórkowe dotyczące przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 

środowisko 

15. Dla realizowanego przedsięwzięcia nie planuje się utworzenie obszaru ograniczonego 

użytkowania (dla przedsięwzięć wymienionych w art.135 Prawa Ochrony Środowiska). 

16. Wnioski 

17. Spis tabel i rysunków 

18. Spis załączników 
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1. RODZAJ, CECHY, SKALA I USYTUOWANIE PRZEDSIĘWZIĘCIA 

Planowane przedsięwzięcie będzie polegało na budowie budynku inwentarskiego –

wolnostanowiskowej obory do hodowli bydła opasowego z magazynem paszowym. 

Przedsięwzięcie będzie zlokalizowane na działce nr 1563 w obrębie 060310_2.0020 

Sawin w jednostce ewidencyjnej 060310_2. Sawin, w miejscowości Sawin, gmina Sawin, 

powiat chełmski, województwo lubelskie. Inwestor dysponuje tą działką, która ma 

powierzchnię 9652 m2. Znajdujące się na ternie działki niezamieszkałe siedlisko składające 

się z budynku mieszkalnego oraz trzech budynków gospodarczych ze względu na zły stan 

techniczny będą rozebrane. Tak więc inwestor będzie miał do dyspozycji i zagospodarowania 

całą działkę wolną od zabudowy. 

Lokalizację inwestycji przedstawiono na planie orientacyjnym w załączniku nr 1. Plan 

zagospodarowania działki 1563 (terenu planowanego przedsięwzięcia) przedstawiono na 

załączniku nr 2.  

Uproszczony wypis z rejestru gruntów dla działki planowanego przedsięwzięcia oraz 

działek stron postępowania stanowi załącznik nr 7 (jest to dokument niejawny). 

Stronami postępowania właściciele działek: 1538, 1562, 1564, 1603 w obrębie 

060310_2.0020 Sawin w jednostce ewidencyjnej 060310_2. Sawin, w miejscowości Sawin, 

gmina Sawin, powiat chełmski, województwo lubelskie 

Jako planowane przedsięwzięcie założono hodowlę bydła mięsnego ras: SIMENTAL, 

LIMOVSINE, HEREFORD i CHAROLAISE.  

Hodowla bydła opasowego będzie odbywać się w pięciu kojcach- cztery kolce 

legowiskowe o powierzchni 220,41 m2, przeznaczone do hodowli bydła oraz jeden kojec o 

powierzchni 44,09 m2 przeznaczony do odchowu cieląt. 

Obora będzie zasiedlana cielętami o masie około 100 kg. Planuje się cykl hodowlany 

trwający maksymalnie do 24 miesięcy.  

System utrzymania bydła będzie miał charakter wolnostanowiskowy na głębokiej 

ściółce. Ściółka będzie oparta na bazie słomy. Powstający obornik będzie składowany na 

płycie obornikowej o powierzchni 200 m2. Odciek z płyty obornikowej będzie gromadzony w 

dwóch zbiornikach na gnojówkę o pojemności 15 m3 każdy. Obornik i gnojówka będą 

wywożone na pola uprawne należące do inwestora lub na pola orne dzierżawione. 

Pomieszczenia inwentarskie będą dezynfekowane środkami o działaniu 

bakteriobójczym, grzybobójczym i wirusobójczym.  

Inwestor oświadcza, że jest właścicielem gruntów rolnych o powierzchni 10,92 ha, na 

których to gruntach będzie wykorzystywał obornik i gnojówkę jako nawóz. Inwestor 

dzierżawi także inne grunty orne, które mogą być również przeznaczone do nawożenia 

obornikiem i gnojówką.   

Poniżej wykonane zostaną obliczenia, które określą, czy posiadane grunty będą w 

stanie przyjąć jako nawóz wytworzony w oborze obornik i gnojówkę. 



4 
 

Obliczenia oparto na opracowaniu Pana Zygmunta Bialskiego z Centrum Doradztwa 

Rolniczego w Brwinowie o/ Poznań pt. „Praktyczne obliczenia zawartości azotu w nawozach 

wyprodukowanych w gospodarstwie” oraz w oparciu o ustalone maksymalne dawki azotu, 

które aby nie przeazotować ziemi, nie przekraczały 170 kg N/ha/rok. 

 ilość sztuk bydła opasowego – 75 szt., powyżej 1 roku życia, 

 rodzaj podłoża – system głębokiej ściółki, 

 produkcja obornika – 12,4 tony/1 szt./rok 

 produkcja gnojowicy – 60 m3/rok 

 zawartość azotu w oborniku – 3,17 kg N/1 tonę obornika 

 zawartość azotu w gnojowicy – 3,08 kg N/1 m3 gnojowicy 

 maksymalna dawka azotu – 170 kg N/1 ha/rok 

W oparciu o powyższe dane wyjściowe, szczegółowe wyliczenia i dawki przedstawiają się 

następująco: 

A. – ilość wyprodukowanego obornika w skali roku: 

75 sztuk x 12,4 tony/1 szt./rok = 930 t/rok 

– wielkość azotu w wyprodukowanym oborniku: 

przyjmując wartość współczynnika koncentracji f=0,97, 

 MN = 930 t/rok x 0,97 x 3,17 kg N/1t/rok = 2859 kg N/rok 

– niezbędna ilość hektarów ziemi dla tej ilości azotu: 

Maksymalna wartość azotu na 1ha/rok = 170 kg 

 No = 2859 : 170 = 16,82 ha 

B. – ilość wyprodukowanej gnojowicy w skali roku - 60 m3/rok 

– wielkość azotu w 1m3 wyprodukowanej gnojowicy - 3,08 kg N/1 m3 

– wielkość wyprodukowanej gnojowicy w skali roku: 

 60 m3/rok x 3,08 kg N/1 m3 = 184,8 kg N 

– niezbędna ilość hektarów ziemi dla tej ilości azotu: 

 Ng = 184,8 kg N : 170 kg N/1 ha/rok = 1,087 ha 

C. Łączna powierzchnia ziemi jaka jest niezbędna dla przyjęcia obornika i gnojowicy: 

P =  No + Ng = 16,82 ha + 1,087 ha = 17,9 ha/rok 

Mając na względzie fakt, że nawożenie odbywa się dwa razy w roku (wiosna, jesień) 

dla opróżniania płyty obornikowej i zbiorników na gnojowicę jeden raz na 6 miesięcy, 

niezbędna powierzchnia dla zagospodarowania obornika i gnojowicy wynosi 9 ha. tak 
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więc Inwestor posiada niezbędny areał gruntów ornych dla zagospodarowania 

wytworzonej gnojowicy i obornika.  

D. Inwestor posiada własne grunty rolne o powierzchni 10,92 ha (zaświadczenie wydane 

przez Urząd Gminy Sawin stanowi niejawny załącznik nr 9 do niniejszego KIP). 

Niezależnie od posiadanych własnych gruntów Inwestor dzierżawi grunty o pow. kilku 

ha na potrzeby planowanej działalności (produkcji paszy na własne potrzeby). Jak 

więc widać zagospodarowanie wytworzonego obornika i gnojowicy jest możliwe i 

wypełnia treść Rozporządzenia Wojewody Lubelskiego nr 17 z dnia 25 marca 2003 r. 

w sprawie Chełmskiego Parku Krajobrazowego (Dz. Urz. Woj. Lub. Nr 39, poz. 1222) 

oraz zmiana zapisu §5 wg rozporządzenia nr 35 Wojewody Lubelskiego z dnia 26 lipca 

2004 r. pkt. 8, gdzie dopuszcza się wylewanie gnojowicy na własne grunty orne. 

Inwestor będzie prowadził hodowlę dla 75 sztuk bydła. Zgodnie z załącznikiem do 

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących 

znacząco oddziaływać na środowisko – tekst jednolity Dz. U. 2016, poz. 71 – Lp 10 – jałówki 

poniżej 1 roku, współczynnik przeliczeniowy na duże jednostki przeliczeniowe (DJP) wynosi 

0,8. Zatem dla 75 sztuk bydła opasowego DJP wyniesie: 

75 sztuk x 0,8 = 60 DJP 

Na tej podstawie zgodnie z powyższym rozporządzeniem według §3, ust. 1, pkt. 103 

chów lub hodowla zwierząt, inne niż wymienione w §2, ust. 1, pkt. 51, w liczbie nie mniejszej 

niż 40 dużych jednostek przeliczeniowych inwentarza (DJP), przedmiotowe przedsięwzięcie 

kwalifikuje się do tej grupy działań, jeśli działalność ta prowadzona będzie: 

a) w odległości mniejszej niż 100 m od następujących terenów w rozumieniu przepisów 

rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 

r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków, nie uwzględniając nieruchomości 

gospodarstwa, na którego terenie chów lub hodowla będą prowadzone:  

 mieszkaniowych, 

 innych zabudowanych z wyłączeniem cmentarzy i grzebowisk dla zwierząt, 

 zurbanizowanych niezabudowanych, 

 rekreacyjno-wypoczynkowych z wyłączeniem kurhanów, pomników przyrody 

oraz terenów zieleni niezaliczonej do lasów oraz gruntów zadrzewionych i 

zakrzewionych, 

b) na obszarach objętych formami ochrony przyrody, o których mowa wart. 6 ust. 1 pkt 

1—5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, lub w otulinach 

form ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-3 tej ustawy. 

 Przedstawione przedsięwzięcie jest zaliczone do przedsięwzięć mogących znacząco 

oddziaływać na środowisko, dla których raport może, ale nie musi być wymagany. 

Lokalizacja przedsięwzięcia jest na terenie Chełmskiego Parku Krajobrazowego. Dla tego 

obszaru Wojewoda Lubelski wydał rozporządzenie nr 17 z dnia 25 marca 2003 r. w sprawie 

Chełmskiego Parku Krajobrazowego (Dz. Urz. Woj. Lub. Nr 39, poz. 1222). Jedną ze zmian 
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tego rozporządzenia jest rozporządzenie nr 35 Wojewody Lubelskiego z dnia 26 lipca 2004 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie Chełmskiego Parku Krajobrazowego dot. §5. 

 § 1. W rozporządzeniu Nr 17 Wojewody Lubelskiego z dnia 25 marca 2003 r. w sprawie 

Chełmskiego Parku Krajobrazowego (Dz. Urz. Woj. Lub. Nr 39, poz. 1222, zm. Dz. Urz. Woj. 

Lub. Nr 194, poz. 3732) § 5 otrzymuje brzmienie: 

 "§ 5. 1. W Parku zakazuje się: 

  1) umyślnego zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia ich nor, legowisk, 

innych schronień i miejsc rozrodu oraz tarlisk i złożonej ikry, z wyjątkiem amatorskiego 

połowu ryb oraz wykonywania czynności w ramach racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej, 

rybackiej i łowieckiej; 

 2) likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych, 

jeżeli nie wynikają z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej lub zapewnienia bezpieczeństwa 

ruchu drogowego lub wodnego lub budowy, odbudowy, utrzymania, remontów lub naprawy 

urządzeń wodnych; 

 3) pozyskiwania do celów gospodarczych skał, w tym torfu, oraz skamieniałości, w 

tym kopalnych szczątków roślin i zwierząt, a także minerałów i bursztynu; 

 4) wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem 

prac związanych z zabezpieczeniem przeciwsztormowym, przeciwpowodziowym lub 

przeciwosuwiskowym lub budową, odbudową, utrzymaniem, remontem lub naprawą 

urządzeń wodnych; 

 5) dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli zmiany te nie służą ochronie 

przyrody lub racjonalnej gospodarce rolnej, leśnej, wodnej lub rybackiej; 

 6) budowania nowych obiektów budowlanych w pasie szerokości 100 m od linii 

brzegów rzek, jezior i innych zbiorników wodnych, z wyjątkiem obiektów służących turystyce 

wodnej, gospodarce wodnej lub rybackiej; 

 7) likwidowania, zasypywania i przekształcania zbiorników wodnych, starorzeczy oraz 

obszarów wodno-błotnych; 

 8) wylewania gnojowicy, z wyjątkiem nawożenia własnych gruntów rolnych; 

 9) prowadzenia chowu i hodowli zwierząt metodą bezściółkową; 

 10) utrzymywania otwartych rowów ściekowych i zbiorników ściekowych; 

 11) organizowania rajdów motorowych i samochodowych; 

 12) używania łodzi motorowych i innego sprzętu motorowego na otwartych 

zbiornikach wodnych.  

  Dla przedmiotowego przedsięwzięcia potencjalne zakazy dotyczą punktów 8 i 9. 

  Prowadzona hodowla bydła opasowego będzie miała miejsce poprzez formę 

wolnostanowiskową na głębokiej ściółce. 

Powstałe zbiorniki i gromadzona w nich gnojowica będzie wykorzystywana do nawożenia 

terenów ornych będących własnością inwestora a położonych na obszarze Chełmskiego 

Parku Krajobrazowego.  
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Wynika zatem, że nie występują przeszkody dla umiejscowienia przedmiotowej inwestycji w 

podanej lokalizacji. 

 Przewiduje się realizację następujących obiektów: 

1. budynek inwentarski – obora do hodowli bydła opasowego z magazynem pasz 

2. wybieg dla bydła 

3. płyta obornikowa 

4. zbiorniki na gnojówkę – 2 sztuki 

5. przyłącze kanalizacyjne do zbiornika na gnojówkę 

6. zbiornik na ścieki sanitarne  

7. przyłącze kanalizacji sanitarnej 

8. przyłącze wodociągowe 

Rozmieszczenie poszczególnych obiektów przedstawiono na załączniku nr 2. 

 Charakterystykę budynku inwentarskiego można przedstawić w sposób następujący. 

Projektowany budynek inwentarski - wolnostanowiskowa obora do hodowli bydła 

opasowego to obiekt parterowy, niepodpiwniczony z dwuspadowym dachem. Budynek 

zaprojektowano w układzie podłużnym, umożliwiającym swobodne kształtowanie przestrzeni. 

Projektuje się budynek murowany, parterowy, niepodpiwniczony o konstrukcji szkieletowej o 

wymiarach 16,74m x 36,24m. Wypełnienie ścian z bloczków betonu komórkowego na 

zaprawie cementowo-wapiennej, ocieplone warstwą styropianu grubości 12 cm z warstwą 

elewacyjną z mineralnej zaprawy tynkarskiej. Łączna grubość ścian 37cm. Strop nad częścią 

gospodarczą - TERIVA. Dach dwuspadowy o konstrukcji stalowej (wiązar kratowy), pokryty 

płytą dachową poliuretanową G-3 o grubości 10 cm. 

Budynek inwentarski - wolnostanowiskowa obora do hodowli bydła opasowego z magazynem 

paszowym o powierzchni użytkowej 560,55m2 składa się z pomieszczeń inwentarskich do 

hodowli bydła (kojce legowiskowe oraz kojec do odchowu cieląt) oraz magazynu do 

przechowywania paszy treściwej, izolatki, WC i pomieszczenia gospodarczego. Bezpośrednio 

przy budynku inwentarskim usytuowano dwa wybieg dla bydła oraz płytę obornikową z 

dwoma zbiornikami na gnojówkę. 

Do budynku wykonane zostaną przyłącza: 

 energetyczne; 

 wodociągowe z wodociągu wiejskiego; 

 kanalizacyjne z odprowadzeniem ścieków socjalno-bytowych do projektowanego 

zbiornika szczelnego na ścieki sanitarne; 

Budynek przeznaczony do hodowli bydła opasowego, jego parametry: program użytkowy. 

Tabela nr 1. Zestawienie powierzchni i kubatury budynku inwentarskiego  

1. Powierzchnia zabudowy  606,66 m2 

2. Powierzchnia użytkowa  560,55 m2 

3. Kubatura  3 235,85 m3 
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PROGRAM UŻYTKOWY 

BUDYNEK INWENTARSKI 

01 Pomieszczenie inwentarskie do hodowli bydła  132,25 m2 

02 Pomieszczenie inwentarskie - korytarz paszowy  103,50 m2 

03 Pomieszczenie inwentarskie do hodowli bydła  132,25 m2 

04 Magazyn paszowy  174,90 m2 

05 Izolatka  9,00 m2 

06 WC  3,30 m2 

07 Pomieszczenie gospodarcze  5,35 m2 

OGÓŁEM POWIERZCZNIA UŻYTKOWA BUDYNKU 560,55 m2 

  Działka ma powierzchnię 9,652m2. Powierzchnia zabudowy wynosi 606,66 m2, co 

stanowi 6,3% całej działki. Doliczając do tego części komunikacyjne o powierzchni ok 500 

m2, łączna powierzchnia wyniesie ok. 1100m2, czyli 11,4% powierzchni działki. Pozostała 

powierzchnia ok. 8550 m2, stanowi 88,6% działki i może być terenami zielonymi. Drzewa na 

działce występują w formie pojedynczych jednostek. 

  Dojazd komunikacyjny do projektowanego budynku bezpośrednio z drogi powiatowej 

nr 0821L relacji Sawin – Ruda Huta lub od drogi powiatowej nr 0821L i dalej drogami 

gminnymi zlokalizowanymi na działkach 1559 i 1603.  

  Szczegółowy rozkład programu użytkowego pokazano na załączniku nr 4. 

2. POWIERZCHNIA ZAJMOWANEJ NIERUCHOMOŚCI, A TAKŻE  

OBIEKTU BUDOWLANEGO, DOTYCHCZASOWYM SPOSOBIE ICH 

WYKORZYSTANIA I POKRYCIU NIERUCHOMOSCI SZATĄ ROSLINNĄ 

Inwestycja będzie realizowana na działce o powierzchni 9,652 m2. 

Obiekty budowlane i towarzyszące będą miały powierzchnię użytkową 560,55 m2, 

zabudowy 606,66 m2, zaś kubatura wyniesie 3235,85 m3. Będą to obiekty nowe, realizowane 

na okoliczność tej inwestycji. Cały teren działki nie jest zagospodarowany, istnieją na terenie 

działki: niezamieszkałe siedlisko składające się z budynku mieszkalnego oraz trzech 

budynków gospodarczych. Z uwagi na zły stan techniczny i planowana inwestycję, wszystkie 

budynki przeznaczone są do rozbiórki. 

Powierzchnia działki pokryta jest trawą, roślinami samosiejnymi, nie ma charakteru 

zagospodarowanego, nie stwierdza się obecności cennej gatunkowo roślinności. Występują 

pojedyncze drzewa, które nie kolidują z lokalizacją inwestycji. 

3. RODZAJE TECHNOLOGII 

Jako technologie w produkcji bydła opasowego przyjęto zasadę intensywnego opasu 

poprzez karmienie tuczu specjalną dawka paszy w ilości 3,5 kg/na jedną sztukę bydła. Będą 

stosowane pasze zawierające duże ilości energii oraz pasze treściwe. W tym przedmiotowym 
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przypadku w żywieniu intensywnym opasów z pasz objętościowych będzie stosowana 

kiszonka z kukurydzy oraz w mniejszych ilościach w celach dietetycznych – siano. 

Dodatkowymi komponentami do dawki pokarmowej będą drożdże, melasa i witaminy.  

Jako ściółka będzie stosowana słoma w ilości około 90 Mg/rok. Ściółka świeża będzie 

podkładana codziennie, zaś raz na trzy tygodnie będzie wybierana „do zera” i składana na 

płycie gnojowej. 

4. EWENTUALNE WARIANTY PRZEDSIĘWZIĘCIA 

Inwestor nie przewiduje innych lokalizacji. Dla przedmiotowej działki nr 1563 ma tytuł 

własności. Usytuowanie działki oraz jego otoczenie nie powinno być kolizyjne względem 

obowiązujących przepisów środowiskowych, stąd inwestor uważa, że jest bardzo korzystna 

lokalizacja dla prowadzenia tego rodzaju działalności. 

Każda inna lokalizacja będzie mniej atrakcyjna ze względów ekonomicznych i 

logistycznych. Usytuowanie przedmiotowej działki gwarantuje zapewnienie realizacji 

zrównoważonego rozwoju i daje pewność, że nie wystąpi negatywne oddziaływanie na 

środowisko. 

Za lokalizacja na wskazanej działce przemawiają też inne okoliczności: 

- możliwość zasilania w media (sąsiedztwo infrastruktury technicznej  sieć 

wodociągowa gminna, napowietrzna linia energetyczna), 

- sąsiedztwo dróg dojazdowych z obu stron działki (terenu planowanego przedsięwzięcia, 

- bliska lokalizacja gruntów przewidzianych do nawożenia co będzie minimalizowało 

uciążliwość w okresie transportu odpadów, 

- prowadzona działalność produkcji rolniczej w innych gospodarstwach położonych w 

niedalekiej odległości. 

  

Biorąc powyższe pod uwagę brak podstaw do wariantowania planowanego 

przedsięwzięcia, chyba że uwzględnimy wariant „0” – brak realizacji przedsięwzięcia. Należy 

jednak zwrócić uwagę na fakt, że gmina Sawin jest typową gmina na terenie której głównym 

elementem zatrudnienia są prace w rolnictwie i produkcji rolnej, stąd też wariant „0” nie 

może być brany pod uwagę. Wariant zerowy będzie jedynie miał negatywny wpływ na 

rozwój lokalnego regionu czy też możliwości zarobkowych społeczności lokalnej.  

5. PRZEWIDYWANE ILOŚCI WYKORZYSTYWANEJ WODY, SUROWCÓW, 

MATERIAŁÓW, PALIW ORAZ ENERGII 

a) w fazie realizacji przedsięwzięcia: 

a1. Szacunkowe zapotrzebowanie na wodę wyniesie średnio około 1,5 m3/dobę 

(zapotrzebowanie na wodę z wodociągu wiejskiego) 

a2. Szacunkowe zapotrzebowanie na surowce wyniesie około 10 Mg/d 

a3. Szacunkowe zapotrzebowanie na paliwa wyniesie około 200 l/d 

a4. Szacunkowe zapotrzebowanie na energie wyniesie: 

 - elektryczną – 10,0 kWh/dobę, 
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 - cieplną – 0,0 kWh/dobę. 

b) w fazie eksploatacji przedsięwzięcia: 

b1. Szacunkowe zapotrzebowanie na wodę wyniesie średnio około 4,5 m3/dobę 

(zapotrzebowanie na wodę z wodociągu wiejskiego) 

a2. Szacunkowe zaopatrzenie w surowce: 

 - pasza  – 3,5 kg/szt./dobę, 

 - słoma  – 90 Mg/rok, 

 - inne   – 0,2 Mg/d 

a3. Szacunkowe zapotrzebowanie na paliwa wyniesie: 

 - olej napędowy – 20 dm3/d  

a4. Szacunkowe zapotrzebowanie na energie wyniesie: 

 - elektryczną  – 4,0 kWh/dobę, 

 - cieplną – 40 kWh/dobę. 

6. ROZWIĄZANIA CHRONIĄCE ŚRODOWISKO 

W zakresie emisji do powietrza: 

- wykonanie zamkniętych, podziemnych zbiorników retencyjnych do czasowego 

magazynowania gnojówki,  

- wykorzystywanie do transportu odpadów specjalistycznych samochodów 

ciężarowych i ciągników, sprawnych technicznie o małej emisji zanieczyszczeń (spalin), 

- po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia Inwestor planuje wykonanie nasadzeń 

zieleni średniej i wysokiej,  

W załączeniu do Karty Informacyjnej przedstawiono lokalizację terenu składowiska 

względem zabudowy mieszkalnej (załącznik nr 12) oraz terenów chronionych przyrodniczo 

(załącznik nr 10 i 11). 

W zakresie ochrony gleb i wód: 

- minimalizacja zużycia wody, 

- wody opadowe z powierzchni utwardzonych (jako wody czyste) będą odprowadzane 

na sąsiadujące tereny zielone,  

- powstające odcieki z płyty gnojowej odprowadzane będą do szczelnych zbiorników 

retencyjnych na gnojówkę skąd okresowo, zgodnie z przepisami 2 razy w roku wykorzystane 

zostaną do nawożenia, 

- nowo budowane obiekty będą posiadać szczelne podłoża (budynek inwentarski i 

płyta gnojowa) oraz szczelne będą również zbiorniki retencyjne na gnojówkę. Przed 

oddaniem do eksploatacji zbiorniki na gnojówkę poddane zostaną próbie szczelności, 

- wykonanie szczelnych obiektów uniemożliwi przedostanie się zanieczyszczeń do 

gleby i wód podziemnych, 

Planowane przedsięwzięcie położone jest w zlewnia rzeki Lepitucha, która jest 

prawostronnym dopływem rzeki Uherki, a ta jest prawobrzeżnym dopływem rz. Bug.  

Rzeka Lepitucha wg klasyfikacji JCWP oznaczona jest kodem PLRW2000232663469 

zaś rzeka Uherka do której odpływają wody rzeki Lepitucha oznaczona jest na tym odcinku 

(Uherka od Garki do Gdolanki) kodem PLRW2000242663479. 
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Ocenę jednolitych części wód powierzchniowych (JCWP) prowadzi Wojewódzki 

Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie w oparciu o rozporządzenie Ministra Środowiska 

z dnia 20 sierpnia 2008r. w sprawie sposobu kwalifikacji stanu jednolitych części wód 

powierzchniowych (Dz.U. Nr 162, poz.1008). Zgodnie z prowadzonym monitoringiem przez 

WIOŚ w Lublinie stan jednolitych części wód powierzchniowych - rzeki Lepitucha jest 

następujący: 

Tabela nr 2 ocena stanu jednolitych części wód powierzchniowych 

 

Rzeka Lepitucha na tym odcinku objęta jest monitoringiem przez WIOŚ w Lublinie. 

Wpływ działalności antropogenicznej na stan JCW generuje konieczność przesunięcia 

w czasie osiągnięcia celów środowiskowych z uwagi na brak rozwiązań technicznych 

możliwych do zastosowania w celu poprawy stanu JCW. 

Uwzględniając położenie terenu składowiska względem zbiorników wód podziemnych 

składowisko zlokalizowane jest na terenie obszaru JCWPd 91 który w całości leży w obrębie 

GZWP 407 (Zbiornik Chełm-Zamość). Charakterystykę wód podziemnych w tym rejonie 

opisuje zał. 14. 

W załączeniu mapa z lokalizacją cieków, rzek i zbiornik wód powierzchniowych w 

rejonie planowanej inwestycji (załącznik nr 13), lokalizacja względem JCWPd 91 (załącznik nr 

14). 

W zakresie hałasu: 

- stosowanie urządzeń o niskiej emisji hałasu, 

- praca maszyn tylko sprawnych technicznie, 

- praca sprzętu i urządzeń jedynie w okresie dziennym. 

 

W załączeniu mapa z lokalizacją zabudowy mieszkaniowej (załącznik nr 12).  

W zakresie ochrony drzewostanu: 

- nie przewiduje się wycinki rosnących drzew. Na zdjęciach terenu przedsięwzięcia 

przedstawiono miejsca z lokalizacją zieleni wysokiej (zał. nr 20, 21). W trakcie realizacji 

inwestycji przewiduje się dodatkowo zabezpieczyć pnie drzew przed ewentualnym 

uszkodzeniem podczas prowadzenia prac transportowych. 

Ocena stanu jednolitych części wód powierzchniowych 
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W zakresie bezpieczeństwa: 

- wokół terenu planowanej inwestycji wykonane jest ogrodzenie, 

- teren planowanego przedsięwzięcia, budynek inwentarski, droga wewnętrzna będą 

oświetlone. 

Rozwiązania, które będą zastosowane przy realizacji inwestycji gwarantują pełne 

bezpieczeństwo ekologiczne dla otoczenia. Wszelkie zanieczyszczenia emitowane do 

środowiska na etapie eksploatacyjnym będą się charakteryzował takimi wartościami 

stężeniowymi, że nie przekroczą dopuszczalnych norm i nie przekroczą standardów jakości 

środowiska poza granicami terenu, do którego inwestor ma tytuł własności.  

Tutaj należy zwrócić uwagę na trzy podstawowe potencjalne uciążliwości, a 

mianowicie: 

a) Zanieczyszczenie powietrza związkami amoniaku i siarkowodoru – według analizy 

przedstawionej w pkt. 7.1. niniejszej karty – uciążliwości i przekroczenia nie wystąpią; 

b) Poziom hałasu – zgodnie z analizą przedstawioną w pkt. 7.2. niniejszej karty w porze 

dziennej (600 – 2200) będzie poniżej dopuszczalnych norm, zaś w nocy nie wystąpi; 

c) Zakłada się, że nastąpi znaczne ograniczenie uciążliwości ze strony powstawania 

odorów poprzez przykrywanie płyty obornikowej i pełne zamknięcie zbiorników na 

gnojowicę. Ma to zapewnić, że odory nie będą odczuwalne poza granicami działki, do 

której inwestor ma tytuł własności.  

Wynika zatem, że w tym konkretnym przypadku środowisko będzie chronione 

należycie i zastosowane rozwiązania techniczne, technologiczne i organizacyjne zapewniają 

bezpieczną i zgodną z przepisami prawa ekologicznego eksploatację. 

7. RODZAJE I PRZEWIDYWANE ILOŚCI WPROWADZANYCH DO 

ŚRODOWISKA SUBSTANCJI LUB ENERGII PRZY ZASTOSOWANIU 

ROZWIĄZAŃ CHRONIĄCYCH ŚRODOWISKO 

Podstawowe czynniki o charakterze negatywnym, które mogą potencjalnie mieć 

wpływ na stan środowiska w obrębie eksploatowanego przedsięwzięcia  to hałas, możliwość 

negatywnego oddziaływania  na jakość powietrza poprzez emisję pyłów i gazów oraz 

możliwość powstania odorów. 

Poniżej podaje się szczegółową analizę obecności tych czynników i ich odziaływania 

na otoczenie. 

7.1. Emisja odorów i pyłu 

Przeżuwacze emitują do środowiska więcej gazów niż zwierzęta monogastryczne. 

Przewód pokarmowy przeżuwaczy jest przystosowany do wykorzystywania węglowodanów 

strukturalnych na drodze fermentacji. W procesie fermentacji żwaczowej i jelitowej 

produkowany jest metan i niemetanowe lotne związki organiczne. Oprócz metanu i 

niemetanowych lotnych związków organicznych powstających w przewodzie pokarmowym, 

znaczna ilość tych związków pochodzi z odchodów zwierzęcych. Produkują one duże ilości 
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metanu, niemetanowych lotnych związków organicznych, amoniaku i innych związków 

azotowych.  

Największy wpływ na powietrze atmosferyczne wystąpi w najbliższym otoczeniu 

obory. Najbardziej uciążliwe będą tu zanieczyszczenia odorowe (amoniak, siarkowodór, 

merkaptany). Nasilenie wydzielania substancji odorowych wystąpi szczególnie w okresie 

letnim, ze względu na wyższe temperatury powietrza, zwiększające szybkość zachodzących 

reakcji biochemicznych – procesów rozkładu substancji organicznych.  

Amoniak pochodzi z odchodów zwierzęcych, a u przeżuwaczy może wydalać się 

dodatkowo ze żwacza. Amoniak powstaje w wyniku zachodzących przemian biochemicznych: 

z aminokwasów, peptydów, amin, zasad purynowych i piramidynowych, mocznika i innych.  

Siarkowodór powstaje głównie w wyniku rozpadu aminokwasów siarkowych – cystyny 

i cysteiny. 

Zapylenie pochodzi od zadawania paszy, czyszczenia, poruszania się zwierząt, ze 

ściółki, pracy ciągnika.  

W celu ograniczenia emisji substancji uciążliwych zapachowo przewiduje się 

zastosowanie w gospodarstwie następujących środków zaradczych: 

 zamknięte zbiorniki na gnojowicę 

 przykrycie folią z tworzyw sztucznych obornika na płycie obornikowej.  

 

Obliczenie wielkości emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego: 

Planowana inwestycja będzie obejmowała następujące źródła emisji zanieczyszczeń do 

powietrza: 

 obora wolnostanowiskowa w systemie głębokiej ściółki z przewidywaną obsadą bydła 

opasowego w  liczbie 75 sztuk. 

Obora będzie wentylowana grawitacyjnie poprzez świetliki dachowe kalenicowe 

samowentylujące, które posiadają z obu stron szczelinę wentylacyjną o szerokości 0,35 m 

na całej swej długości 36 m. Wysokość obory – ok. 6 metrów, szczelina znajdować się 

będzie na wysokości 4m - 4,35m. Prędkość wentylacji grawitacyjnej, ze względu na 

dobrostan zwierząt, nie będzie przekraczać 0,3 m/s.  

 płyta obornikowa  o powierzchni 200m2 (przykrywana folią) 

 zamknięte zbiorniki na gnojowicę o pojemności po 15 m³ każdy i wysokości kominka 0,5 

m, do którego gnojowica będzie przepompowywana z płyty obornikowej 

 pojazdy poruszające się po planowanym gospodarstwie. 

 

Płyta obornikowa przykrywana będzie nieprzezroczystą folią z tworzywa sztucznego o 

grubości co najmniej 0,15mm. Zgodnie z cytowaną wyżej publikacją obniża to emisję 

amoniaku o ponad 90%. Do obliczeń przyjęto redukcję na poziomie 50%.  
 

Emisja ze zbiorników na gnojówkę (E3, E4): 

ENH3
a = 13,4 x 75 sztuk x 20% = 201 kg/rok (razem E3 i E4) 

ENH3
h = 201 / (8760 x 2)= 0,011 kg/h (dla każdego z emitorów E3 i E4) 

Parametry emitorów E3, E4: 

 h=0,5m 
 d=0,1m 
 typ  wylotu: pionowe, zadaszone 
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Emisja z płyty obornikowej (E5): 

ENH4
a = 9,2 x 75 sztuk x 50% = 345 kg/rok 

ENH4
h = 345 / 8760 = 0,039 kg/h 

Parametry emitora E5: 

 h=1,0m 
 a x b = 20,0 x 10,0 m 
 emitor powierzchniowy 

 
Proces spalania paliw przez pojazdy związane z obsługą gospodarstwa: 

Wielkość emisji obliczono wg wzoru: 

Ei = Ri x Li x ei 

gdzie: 

Ei – emisja z odcinka i 

Ri – ruch pojazdów na godzinę na odcinku i 

Li – rzeczywista długość odcinka i reprezentowanego przez emitor i 

ei – współczynnik emisji substancji na jeden km dla średniej prędkości  

 

Do obliczeń przyjęto Wskaźniki emisji z silników pojazdów wg „Opracowanie 

oprogramowania do wyznaczania emisji drogowej dla skumulowanych kategorii pojazdów dla 

2015r.” prof. nzw. dr hab. Zdzisław Chłopek. Warszawa listopad 2014r. Przyjęto prędkość 

ruchu na poziomie 20km/h.  

 

Przewidywany ruch samochodów po terenie gospodarstwa: 

 1 pojazd / dobę – dowóz paszy 

 8 pojazdów / dobę – wywóz gnojówki i obornika (sytuacja taka ma miejsce 2 razy w 

roku) 

 praca 1 ciągnika wywożącego obornik na płytę obornikową (podczas czyszczenia 

obory) 

Etap realizacji. 

Faza realizacji będzie się wiązać z powstawaniem niezorganizowanej emisji gazów i 

pyłów. Na terenie planowanego przedsięwzięcia będą występować źródła emisji do powietrza 

z maszyn budowlanych i pojazdów ciężarowych. 

Głównymi zanieczyszczeniami emitowanymi podczas pracy silników wysokoprężnych 

Diesla są: tlenek węgla, tlenki azotu, węglowodory oraz pył.  

Wielość emisji ze spalania oleju napędowego w silniku pracującej maszyny roboczej jest 

następująca: 
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Tabela nr 3. Wskaźniki emisji z silników wysokoprężnych (Diesla) w maszynach budowlanych według 

EMEP/CORINAIR: 

Substancja 
Wskaźnik emisji w g/kgON – maszyny 

budowlane 

Tlenki azotu (wszystkie frakcje) 48,8 

Dwutlenek azotu 6,8 

Pył PM (w całości przyjęto jako PM10) 2,3 

Tlenek węgla 15,8 

NMVOC 7,08 

Benzen (przyjęto jako 0,07% NMVOC wg 
EMEP/CORINAIR) 

0,005 

 
Wartości wskaźników emisji dla ciężkich maszyn budowlanych przyjęto wg 

„EMEP/CORINAIR Emission Inventory Guidebook – 2007, Technical report No 16/2007”. 

Wskaźniki emisji z maszyn roboczych są określone w rozdziale „No 08-Other Mobile 

Sources & Machinery”, tabela 8-1: „Bulk emission factors for Other Mobile Sources and 

Machinery”, part 1: Diesel engines”. 

Wskaźniki emisji tlenków azotu podawane są łącznie dla NO i NO2. Emisję NO2 przyjęto 

zgodnie z tabelą 9-2: „Mass fraction of NO2 i NOX emissions”. Udział NO2 w ogólnej masie 

tlenków azotu dla pojazdów ciężkich z silnikiem Diesla wynosi 14% (EURO IV).  

Zużycia paliwa przy średnim obciążeniu przyjęto na poziomie 20 l/h = 16,8 kg/h. 

Tabela nr 4. Wielkość emisji zestawiono w poniższej tabeli: 

Substancja 
Emisja w kg/h – dla 1 

maszyny 

Emisja w kg/h – dla 
przykładu jednoczesnej 

pracy 2 maszyn 

Tlenki azotu (wszystkie frakcje) 48,8 x 16,8 x 10-3 = 0,820 1,64 

Dwutlenek azotu 6,8 x 16,8 x 10-3 =0,114 0,228 

Pył PM (w całości przyjęto jako 

PM10) 
2,3 x 16,8 x 10-3 =0,039 0,078 

Tlenek węgla 15,8 x 16,8 x 10-3 =0,265 0,53 

NMVOC 7,08 x 16,8 x 10-3 =0,119 0,238 

Benzen (przyjęto jako 0,07% 
NMVOC wg EMEP/CORINAIR) 

0,005 x 16,8 x 10-3 =0,000084 0,000168 

 
 Zanieczyszczeniem najbardziej uciążliwym, na etapie budowy, ze względu na 

wielkość emisji w porównaniu z emisją dopuszczalną jest dwutlenek azotu. Na etapie budowy 

uciążliwą jest również niezorganizowana emisja pyłu związana z pracami ziemnymi i 

„porywaniem” cząstek pyłu podczas np. przejazdu samochodów dowożących różnego rodzaju 

materiały budowlane. W celu ograniczenia występujących na tym etapie uciążliwości należy: 

 Osłaniać miejsca składowania materiałów zawierających drobne frakcje pyłowe.  

 W dni suche i wietrzne stosować zraszanie potencjalnych miejsc wtórnego pylenia.  

 Utrzymywać jak najwyższą sprawność używanego sprzętu i maszyn. 

Etap eksploatacji. 

W zał. nr 1 do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010r. w 

sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2010r. Nr 16, 

poz. 87) podane są wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu dla terenu 
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kraju, oznaczenie numeryczne tych substancji oraz okresy, dla których uśrednione są 

wartości odniesienia, z wyłączeniem obszarów ochrony uzdrowiskowej. Wartości odniesienia 

dla zanieczyszczeń emitowanych ze źródeł na terenie gospodarstwa wynoszą: 

Tabela nr 5. Wartości odniesienia dla zanieczyszczeń emitowanych ze źródeł na terenie gospodarstwa  

Substancja Numer CAS D1[ug/m3] Da[ug/m3] R[ug/m3] Dp**     Rp** 

        pył zaw. PM2,5  - 20,0000* 16,5000 - - 

    9   amoniak         7664-41-7   400,0000 50,0000 5,0000 - - 

  16   benzen          71-43-2     30,0000 5,0000* 1,1000 - - 

  70   ditl. azotu     10102-44-0 200,0000* 40,0000* 10,0000 - - 

  72   ditl. siarki    7446-09-5   350,0000* 20,0000* 2,0000 - - 

137   pył zaw. PM10  280,0000 40,0000* 20,5000 200,00   20,000 

140   siarkowodór 7783-06-4   20,0000 5,0000 0,5000 - - 

150   tlenek węgla 630-08-0    30000,0000 - - - - 

164   w. alif. do C12  3000,0000 1000,0000 100,0000 - - 

165   węglow. aroma  1000,0000 43,0000 4,3000 - - 

 
 * - poziom dopuszczalny określony w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie  
      poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2012 r. poz. 1031) 
 
 ** - [g/m2*rok] z uwzględnieniem wszystkich frakcji 
 

Dla substancji emitowanych ze źródeł zlokalizowanych na terenie gospodarstwa, 

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 uwzględniono na podstawie pisma WIOŚ z dnia 01.06.2018, znak: 

WMŚ.7016.3.30.2018, w którym podano, że wartości średnioroczne stężeń zanieczyszczeń 

dla m. Sawin (gmina Sawin) wynoszą: 

 benzen – 1,1 g/m3, 

 dwutlenek azotu – 10,0 g/m3, 

 pył zawieszony PM10 – 20,5 g/m3, 

 pył zawieszony PM2,5 – 16,5 g/m3. 

 Dla pozostałych zanieczyszczeń tło przyjęto w wysokości 10% wartości odniesienia 

uśrednionej dla roku. 

 

Obliczanie wielkości emisji zanieczyszczeń emitowanych do powietrza  
atmosferycznego. 

 
 Obora wolnostanowiskowa 
Obora jest przewidziana na 75 sztuk bydła opasowego. Zanieczyszczeniami 

emitowanymi do powietrza będą: amoniak, siarkowodór, metan i pył. Zwierzęta przebywać 

będą w sposób ciągły w oborze, poza okresem sprzątania obory, kiedy będą przebywać na 

wybiegu. Analizę wykonano dla sytuacji przebywania zwierząt w oborze, jako sytuacji 

najbardziej niekorzystnej z punktu widzenia gromadzenia się zanieczyszczeń w powietrzu. 

Obliczenia wykonano dla siarkowodoru, amoniaku i pyłu (metan nie posiada dopuszczalnej 

wartości określonej w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 roku w 

sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 16, poz. 87). 
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Emisję amoniaku określono na podstawie wskaźników podanych w opracowaniu „Weryfikacja 

wartości współczynników emisji amoniaku i gazów cieplarnianych z produkcji zwierzęcej” 

Paulina Mielcarek Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach, Oddział w Poznaniu, 

2012 rok. Opracowanie podaje wskaźniki emisji w zależności od grupy zwierząt i systemu 

utrzymania zwierząt.  

 
ENH3

a = 12,5kg/szt. i rok x 75 sztuk = 937,5 kg/rok 
ENH3

h = 937,5 / 8760 = 0,107 kg/h 
 

Do obliczeń emisji siarkowodoru przyjęto wskaźniki opublikowane przez Instytut 

Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa w Warszawie oraz Katedrę Higieny 

Zwierząt i Profilaktyki Akademii Rolniczej w Szczecinie, zgodnie z którymi stężenie 

siarkowodoru w oborze nie przekracza 0,5 ppm (0,7 mg/m³) 

 

EH2S
h = 0,7 mg/m³ x 12,6m2 x 0,3 m/s = 2,646 mg/s = 0,0095 kg/h 

EH2S
a = 0,0095 kg/h x 8760 h = 83,22 kg/rok  

Pole powierzchni emitora wynosi  36 m x 0,35 m = 12,6m2 

Prędkość grawitacyjnego przepływu powietrza w oborze wynosi 0,3 m/s 

 

Emisję pyłu obliczono, wykorzystując materiały, pt.: Emisja gazów cieplarnianych przez 

krowy” Zbigniew Podkówka, Witold Podkówka Przegląd hodowlany nr 3/2011 zgodnie z 

którymi zapylenie powietrza w oborze w zależności od systemu utrzymania krów wynosi:: 

 PM10 – 0,7 kg/stanowisko i rok 

 PM2,5 – 0,45 kg/stanowisko i rok 

EPM10
a = 0,7 x 75 = 52,5 kg/rok 

EPM10
h = 52,5 kg/rok / 8760 = 0,006 kg/h 

 

EPM10
a = 0,45 x 75 = 33,75 kg/rok 

EPM10
h = 33,75 kg/rok / 8760 = 0,004 kg/h 

Informacja o aktualnym stanie zanieczyszczenia powietrza stanowi  załącznik nr 16 

Współczynnik szorstkości 

W tablicy 2.3. Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie 

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

podane są wartości współczynnika aerodynamicznej szorstkości terenu zo. Współczynnik 

aerodynamicznej szorstkości terenu wyznacza się w zasięgi 50 hmax według wzoru: 

zo =    

 

Na podstawie analizy omawianego obiektu i jego sąsiedztwa w zasięgu 50 hmax przyjęto 

wartość współczynnika aerodynamicznej szorstkości na poziomie zo = 0,08.  

oc

c

c zF
F


1
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Tabela nr.6. Współczynnik aerodynamicznej szorstkości 

Teren Udział % 
Wartość współczynnika 

szorstkości 

Miasto do 10 000 
mieszkańców 

5 1,0 

Pola uprawne 95 0,035 

Warunki meteorologiczne 

W obliczeniach wykorzystano dane meteorologiczne dla stacji meteorologicznej we 
Włodawie. 

Rys. 1. Róża wiatrów dla stacji meteorologicznej we Włodawie (Raport o stanie środowiska województwa 
lubelskiego w 2006 r., WIOŚ 2007). 

 Tabela nr 7. Zestawienie wielkości emisji zanieczyszczeń z obory 

Zanieczyszczenia Emisja z obory [kg/h] 
Emisja dla źródła liniowego 

E1 , E2 

amoniak 0,107 0,0535 

siarkowodór 0,0095 0,00475 

Pył PM10 0,006 0,003 

Pył PM2,5 0,004 0,002 

 
Zanieczyszczenia z obory odprowadzane będą wentylacją grawitacyjną poprzez 

świetliki dachowe kalenicowe samowentylujące, które posiadają z obu stron szczelinę 

wentylacyjną o szerokości 0,35 m na całej swej długości 36 m. W związku z tym w 

obliczeniach komputerowych źródło emisji (oborę) potraktowano jako liniowe źródło emisji, 

umownie je zastępując zespołem emitorów wg metody II pkt. 7.1 rozporządzenia Ministra 

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

substancji w powietrzu (E1, E2). 
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Parametry emitorów E1, E2: 

 h=4,2m 
 emitor liniowy 

 

Emisja amoniaku z magazynowania gnojowicy i obornika: 

Do obliczenia wielkości emisji amoniaku z procesu magazynowania gnojowicy i 

obornika zastosowano wskaźniki emisji amoniaku podane w opracowaniu „Weryfikacja 

wartości współczynników emisji amoniaku i gazów cieplarnianych z produkcji zwierzęcej” 

Paulina Mielcarek Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach, Oddział w Poznaniu, 

2012 rok, które wynoszą: 

 gnojowica – 13,4 kg/szt. i rok 
 obornik – 9,2 kg/szt. i rok 

Stopień redukcji emisji amoniaku dla zbiorników zamkniętych w porównaniu ze 

zbiornikami otwartymi przyjęto zgodnie z materiałami „Środki zaradcze służące ograniczeniu 

emisji amoniaku z nawozów naturalnych podczas ich przechowywania i stosowania” Stefan 

Pietrzak Instytut Technologiczno-Przyrodniczy 2017r. w wysokości 80%.  

Przyjęto, że maksymalny ruch godzinowy stanowi 30% ruchu dobowego dla 

samochodów ciężarowych (3 poj./h).  

Ustalona na podstawie ww. danych, założeń i zależności emisja zanieczyszczeń 

wprowadzanych do powietrza w [kg/h] dla poszczególnych odcinków tras przejazdu wynosi: 

 
Emitor liniowy E6  – o długości 12m (3 pojazdy ciężarowe /h): 
 

 
 
Emitor liniowy E7  – o długości 26m (3 pojazdy ciężarowe /h, praca 1 ciągnika): 

 

 
 
Emitor liniowy E8  – o długości 6m (3 pojazdy ciężarowe /h, praca 1 ciągnika): 
 

 
 
Emitor liniowy E9  – o długości 18m (praca 1 ciągnika): 

 

 
 

Vśr NOX CO PM SO2 HCalif HCarom C6H6

20 0,0000866 0,0000275 0,0000026 0,0000007 0,0000357 0,0000089 0,0000008

Samochody ciężarowe [kg/h]

Vśr NOX CO PM SO2 HCalif HCarom C6H6

20 0,0002501 0,0000795 0,0000075 0,0000020 0,0001033 0,0000258 0,0000024

Samochody ciężarowe [kg/h]

Vśr NOX CO PM SO2 HCalif HCarom C6H6

20 0,0000577 0,0000183 0,0000017 0,0000005 0,0000238 0,0000060 0,0000006

Samochody ciężarowe [kg/h]

Vśr NOX CO PM SO2 HCalif HCarom C6H6

20 0,0000433 0,0000138 0,0000013 0,0000003 0,0000179 0,0000045 0,0000004

Samochody ciężarowe [kg/h]
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Emitor liniowy E10  – o długości 41m (praca 1 ciągnika): 

 

 
 
Emitor liniowy E11  – o długości 22m (praca 1 ciągnika): 

 

 
 
Parametry emitorów: 

 wysokość emitora h= 0,5 m, 
 parametr emitora K=0 (emitor poziomy), 
 temperatura spalin Ts= 443 K. 

Metodyka wykonywanych obliczeń 

Analizę przeprowadzono 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). Obliczenia wykonano przy użyciu programu komputerowego 

ATMOTERM Opole EK100W wersja 5.0, który  uwzględnia zakres ww. rozporządzenia. 

Zgodnie z punktem 3.1 ww. rozporządzenia skrócony zakres obliczeń stosuje się w 

przypadku spełnienia warunków: 

≤  0,1 x D1 

Z wykonanych obliczeń wynika, że najwyższe ze stężeń maksymalnych zanieczyszczeń 

emitowanych do powietrza z gospodarstwa wynoszą: 

Tabela nr 8.  Najwyższe ze stężeń maksymalnych zanieczyszczeń emitowanych do powietrza z gospodarstwa  

Substancja Nr CAS Smm[ug/m3] 0,1*D1 Zakres 

        pył zaw. PM2,5 - - - - 

    9   amoniak         7664-41-7     23892,90234      40,00000   pełny    

  16   benzen          71-43-2              - 3,00000      - 

  70   ditl. azotu     10102-44-0           - 20,00000      - 

  72   ditl. siarki    7446-09-5            - 35,00000      - 

137   pył zaw. PM10  - 28,00000      - 

140   siarkowodór 7783-06-4 - 2,00000      - 

150   tlenek węgla 630-08-0 - 3000,00000      - 

164   w. alif. do C12  - 300,00000      - 

165   węglow. aroma  - 100,00000      - 

    
 Zakres skrócony oznacza, że substancja nie powoduje przekroczeń 10% dopuszczalnego poziomu w powietrzu 
lub 10% wartości odniesienia dla 1(jednej) godziny 
    
  - nie określono zakresu ze względu na brak D1 
   ------------------------------------------------------------------ 

Vśr NOX CO PM SO2 HCalif HCarom C6H6

20 0,0000986 0,0000313 0,0000029 0,0000008 0,0000407 0,0000102 0,0000009

Samochody ciężarowe [kg/h]

Vśr NOX CO PM SO2 HCalif HCarom C6H6

20 0,0000529 0,0000168 0,0000016 0,0000004 0,0000218 0,0000055 0,0000005

Samochody ciężarowe [kg/h]


e

mmS
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Wykonano obliczenia zgodnie z punktem 3.2 ww. rozporządzenia tj. obliczono w sieci 

obliczeniowej rozkład maksymalnych stężeń substancji w powietrzu uśrednionych dla 1 

godziny, z uwzględnieniem statystyki warunków meteorologicznych i sprawdzono czy w 

każdym punkcie na powierzchni terenu, poza obszarem gospodarstwa, został spełniony 

warunek: 

Smm ≤ 0,1 x D1 

Następnie obliczono w sieci obliczeniowej rozkład stężeń substancji w powietrzu 

uśrednionych dla roku i sprawdzono czy w każdym punkcie na powierzchni terenu, poza 

obszarem gospodarstwa spełniony jest warunek: 

Sa ≤  Da – R 

W odległości od źródeł emisji mniejszej niż 10h nie znajdują się wyższe niż parterowe 

budynki mieszkalne.  

Na tym obliczenia zakończono. 

Analiza wyników obliczeń komputerowych 

 
Tabela nr 9. Zestawienie wielkości otrzymanych stężeń substancji w powietrzu oraz wielkości normatywnych 

Zanieczyszczenie 

Percentyl stężenia 
maksymalnego 

uśrednione dla 1 
godziny     [g/m3] 

D1            
[g/m3] 

Stężenie maksymalne 
uśrednione dla roku 

[g/m3] 

Da – R     
[g/m3] 

Benzen 0,02199 30,0 0,00103 3,9 

Dwutlenek azotu 2,33210 200 0,10854 30,0 

Dwutlenek siarki 0,01824 350 0,00087 18,0 

Pył zawieszony PM10 6,03279 280 0,37097 19,5 

Pył zawieszony PM2,5 4,02711 - 0,24767 3,5 

Tlenek węgla 0,74088 30000 0,03449 - 

Węgl. alifatyczne 0,96226 3000 0,04480 900 

Węgl. aromatyczne 0,24014 1000 0,01120 38,7 

Amoniak 380,16299 400 23,87312 45 

Siarkowodór 19,05398 20 1,17138 4,5 

 
 
Z wykonanych obliczeń wynika, że w każdym punkcie na powierzchni terenu, poza 

obszarem gospodarstwa spełniony jest warunek: 
Smm ≤D1 
Z wykonanych obliczeń wynika również, że w każdym punkcie na powierzchni terenu, 

poza obszarem gospodarstwa spełniony jest również warunek: 
Sa ≤  Da – R 

 
Wartości odniesienia substancji w powietrzu lub dopuszczalne poziomy substancji w 

powietrzu są dotrzymane, gdyż częstość przekraczania wartości D1 przez stężenie uśrednione 
dla jednej godziny jest nie większa niż 0,274% czasu w roku w przypadku dwutlenku siarki i 
0,2% czasu w roku dla pozostałych substancji.  
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Wydruki obliczeń komputerowych oraz mapy przedstawiające izolinie stężeń 
zanieczyszczeń stanowią załącznik nr 17, 18.  

Wnioski 

1) Obliczenia stanu zanieczyszczenia atmosfery, spowodowanego oddziaływaniem na 

środowisko wszystkich źródeł na terenie planowanego gospodarstwa wykazały, że 

analizowany obiekt spełniać będzie normy obowiązujące w zakresie ochrony 

powietrza dla emitowanych zanieczyszczeń. Emisja gazów i pyłów wprowadzanych do 

powietrza ze wszystkich źródeł emisji, czyli budynku inwentarskiego, płyty 

obornikowej, zbiorników  na gnojowicę, spalania paliw w pojazdach poruszających się 

po terenie gospodarstwa, nie spowoduje przekraczania standardów jakości powietrza 

określonych w: 

 rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie 

poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr  0, poz. 1031).  

 rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 roku w sprawie 

wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 16, poz. 

87). 

2) Maksymalna izolacja płyty obornikowej i pełna izolacja dwóch zbiorników na 

gnojowicę spowoduje, że substancje uciążliwe zapachowo (odory) nie powinny być 

uciążliwe dla terenów leżących poza granicą działki, na której będzie realizowana 

inwestycja. 

7.2. Emisja hałasu 

Emisja hałasu w fazie budowy 

Emisja hałasu w fazie rozbiórki i budowy będzie związana z wykonywaniem prac 

budowlanych i użytych do tego maszyn budowlanych: ładowarki oraz samochodów 

ciężarowych i dostawczych związanych z transportem materiałów budowlanych i 

konstrukcyjnych, operacje wywozu gruzu i mas ziemnych. W mniejszym zakresie będzie on 

powodowany przez maszyny i urządzenia  niezbędne do wykonania prac montażowych – piły 

tarczowe, spawarki, elektronarzędzia. Hałas powodowany pracą sprzętu budowlanego jest 

hałasem o zmiennym natężeniu zależnym od chwilowych uwarunkowań, głównie od 

charakteru wykonywanych w danym momencie robót budowlanych  

Prace prowadzone będą w porze dziennej.  

Poziom mocy akustycznej urządzeń stosowanych w budownictwie podlega 

ograniczeniom, z godnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w 

sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń w 

zakresie emisji hałasu do środowiska (Dz.U. Nr 263, poz.2202). Zgodnie z nim moc 

akustyczna poszczególnych urządzeń nie może przekraczać (po 1 stycznia 2006): 

 spycharki kołowe, ładowarki kołowe, koparko ładowarki kołowe 101 dB(A), 

 koparki 93 dB(A), 

 Prace budowlane nie maja charakteru stałego nie powodują powstania uciążliwości 

związanej z emisją hałasu w czasie budowy. Ze względu na krótkotrwały i lokalny charakter 

emisji hałasu nie przewiduje się stosowania dodatkowych rozwiązań chroniących środowisko. 
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Oddziaływanie na klimat akustyczny w fazie eksploatacji (Emisja hałasu) 

Teren wokół planowanego obiektu otaczają obecnie użytki rolne oraz grunty 

nieużytkowane rolniczo. Od strony północnej w odległości około 120 m przebiega droga 

Sawin – Ruda, a od strony południowej znajduje się droga gminna o niewielkim natężeniu 

ruchu. Od strony zachodniej funkcjonuje duży obiekt inwentarski (47U/UŁ). 

Najbliższa istniejąca zabudowa mieszkaniowa (chroniona akustycznie) znajduje się w 

kierunku zachodnim w odległości około 380 m, zaznaczona w miejscowym planie 

zagospodarowania przestrzennego gminy Sawin jako 49MR i 50MR oraz ponad 500m w 

kierunku wschodnim zaznaczone jako 51MR i 52MR. Położenie tych obszarów przedstawiono 

na ryc. poniżej planu zagospodarowania przestrzennego oraz w załączniku nr 4 i nr 12. 

Rys. 2.  Lokalizacja terenów chronionych akustycznie względem terenu planowanego przedsięwzięcia 

 

 

Obszar zabudowy mieszkaniowej jest terenem chronionym pod względem akustycznym 

zgodnie z wartościami podanymi w tabeli 10. Tereny otaczające projektowany obiekt – 

tereny rolnicze nie są chronione akustycznie.  

W tabeli 10 przedstawiono dopuszczalne wartości hałasu w środowisku dla 

poszczególnych kategorii terenu według rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 4 czerwca 

2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz.U. Nr 120, poz. 826) 

oraz rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 października 2012 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. Nr 0, 

poz.1109). 
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Tabela nr 10. Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku powodowanego przez poszczególne grupy hałasu, z 

wyłączeniem hałasu powodowanego przez starty, lądowania i przeloty statków powietrznych oraz linie 
elektroenergetyczne, wyrażone wskaźnikami LAeq D i LAeq N , które to wskaźniki mają zastosowanie do ustalania i 
kontroli warunków korzystania ze środowiska, w odniesieniu do jednej doby.  

 
 

 Dopuszczalny poziom hałasu dB 

  drogi lub linie kolejowe pozostałe obiekty i 
działalność będąca źródłem 

hałasu 

 
 
 
 

Lp 

 
 
 
 

Rodzaj terenu 

LAeq D 
przedział 

czasu 
odniesienia 
równy 16 
godzinom 

LAeq N 
przedział 

czasu 
odniesienia 

równy 8 
godzinom 

LAeq D 
przedział czasu 

odniesienia 
równy 8 
najmniej 

korzystnym 
godzinom dnia 

kolejno po sobie 
następującym 

LAeq N 
przedział czasu 

odniesienia 
równy 1 
najmniej 

korzystnej 
godzinie nocy 

 
1. 

a. Strefa ochronna „A” uzdrowiska  
b. Tereny szpitali poza miastem 
 

 
50 

 
45 

 
45 

 
40 

 
 
 

2. 

a. Tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej 
b. Tereny zabudowy związanej ze stałym 
lub wielogodzinnym pobytem dzieci i 
młodzieży 
c. Tereny domów opieki społecznej 
d. Tereny szpitali w mieście 
 

 
 
 
 
 
61 

 
 
 
 
 
55 

 
 
 
 
 
50 

 
 
 
 
 
40 

 
 
 

3. 

a. Tereny zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego 
b. Tereny zabudowy zagrodowej 
c. Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe 
d. Tereny mieszkaniowo-usługowe  

 
 
65 

 
 
56 

 
 
55 

 
 
45 

 
 
 
 

4. 

a. Tereny w strefie śródmiejskiej miast 
powyżej 100 tys. mieszkańców ze zwartą 
zabudową mieszkaniową i koncentracją 
obiektów administracyjnych, handlowych i 
usługowych 
 

 
 
 
68 

 
 
 
60 

 
 
 
55 

 
 
 
45 

Oddziaływanie na klimat akustyczny 

Na terenie projektowanego obiektu nie będą funkcjonowały stacjonarne źródła hałasu. 

Klimat akustyczny na terenie obiektu będą kształtowały następujące ruchome źródła hałasu: 

Ruchome źródła hałasu  

Do obliczeń emisji hałasu przyjęto najbardziej niekorzystną sytuację akustyczną mogącą 

wystąpić w ciągu roku: 

 opróżnianie zbiorników na gnojowicę (dwa razy w ciągu roku) – 8 kursów 

samochodem asenizacyjnym w ciągu pory dziennej, 

 transport paszy – 1 raz dziennie, dowóz paszy wozem paszowym z zewnątrz, 

 wykładanie i magazynowanie ściółki na płycie gnojowej 

Hałas związany z ruchem pojazdów samochodowych będzie występował tylko w porze 

dziennej. 

Do obliczeń  hałasu związanego z ruchem pojazdów samochodowych wykorzystano 

model liniowego źródła dźwięku w warunkach jego zmian w ustalonym układzie dojazdu i 

wyjazdu na teren zakładu. Odcinek drogi dojazdowej (wyjazdowej) oraz podzielono na 
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prostoliniowe, jednorodne odcinki drogi charakteryzujące się odmiennymi parametrami 

ruchu, dla których wyznaczono parametry akustyczne liniowego źródła dźwięku w zależności 

od występujących parametrów ruchu. Parametrem akustycznym charakteryzującym liniowe 

źródło dźwięku jest poziom mocy akustycznej LAW. Analizując sytuację na terenie obiektu 

dojazd i wyjazd będzie odbywał się z prędkością około 20 km/h. Przyjęto poziomy mocy 

akustycznej: dla samochodów ciężarowych 100 dB, a dla opróżniania zbiornika na gnojowicę 

92 dB zgodnie z załącznikiem do Instrukcji nr 338 ITB (tab.2). Dla każdego źródła hałasu 

wyznaczono równoważny poziom mocy akustycznej LWeqn  według wzoru: 

   LWeqn = 10 log [
1

10
1

0 1

T
ti

Awn

i

n
L




.

 ]  , dB 

gdzie:  

LWeqn - równoważny poziom mocy akustycznej dla n-tego pojazdu , dB 

LWn - poziom mocy dla danej operacji ruchowej, dB 

ti - czas działania danej operacji ruchowej, s 

T - czas działania hałasu dla którego określa się Lweq, 8 h (pora dzienna), 

Tabela nr 11. Poziom mocy akustycznej ruchomych źródeł hałasu 

Symbol Rodzaj operacji Liczba n 
LAW, 

dB 
Te, 
s 

ƩTe, 

s 
Todn, 

s 
LAWeq, 

dB 

T1 Opróżnianie zbiornika 

na gnojowicę 

 

8 
 

 

92 
 

 

900 
 

 

7200 
 

 

28800 
 

 

86,0 

T3-T5 Dowóz paszy 
Przewóz ściółki 

2/2 
10/20 

100 
100 

3,6 
3,6 

14,4 
72,0 

28800 67,0 
74,0 
74,8 

T2 Odbiór gnojowicy 
 
Przewóz ściółki 

8/16 
 
10/20 

100 
 
100 

3,6 
 
3,6 

57,6 
 
72,0 

28800 73,0 
 
74,0 
76,5 

 

Szczegółowe dane przyjęte do obliczeń emisji hałasu dla pory dziennej i pory nocnej 

przedstawiono w załączniku nr 19 na końcu opracowania. 

Metoda obliczeniowa została oparta na modelu rozprzestrzeniania się hałasu w 

środowisku zawartym  w normie PN ISO 9613–2: Akustyka – Tłumienie dźwięku podczas 

propagacji w przestrzeni otwartej. Podstawowymi danymi źródłowymi do obliczeń poziomów 

dźwięku w oparciu o model, wymieniony w normie PN ISO 9613–2, są moce akustyczne 

źródeł hałasu (instalacji i urządzeń) funkcjonujących na obszarze obiektu.  

Obliczenia rozprzestrzeniania równoważnego poziomu dźwięku wykonano w oparciu o 

program komputerowy „HPZ’2001” (ITB Warszawa) nr lic. 222.  Teren wokół planowanego 

obiektu wpisano w układ współrzędnych, gdzie zaznaczono źródła hałasu zewnętrznego. 

Obliczenia  wykonano dla maksymalnego obciążenia pracy obiektu dla wysokości 1,5 m dla 

pory dziennej i nocnej. Obliczenia wykonano w siatce współrzędnych o rozmiarze X =  200 m 

i Y = 200 m. W obliczeniach uwzględniono wpływ kąta przestrzennego w zależności od 
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położenia źródeł dźwięku, efekt ugięcia fal akustycznych na przeszkodzie poprzecznej, 

zmniejszenie dźwięku A na skutek ekranowania Le obliczono uwzględniając trzy trasy ugięcia 

fali na ekranie według algorytmu najkrótszych tras, uwzględniono tłumienie dźwięków przez 

powietrze. Wyniki obliczeń przedstawiono w na rys. 3 i załączniku nr 19.  

Rys. 3.  Emisja hałasu z terenu planowanego przedsięwzięcia – pora dzienna 

 

 
Wnioski: 

1) Hałas emitowany z terenu planowanego przedsięwzięcia będzie miał niski poziom. 

Przyjęte poziomy dopuszczalne hałasu nie będą wykraczały poza działkę Inwestora. 

Także nie będzie przekroczona wartości dopuszczalna - 55 dB w porze dziennej na 

terenach chronionych akustycznie. 

2) Mając na względzie fakt, że na terenie przedsięwzięcia nie wystąpią stacjonarne 

źródła hałasu, zaś źródła ruchome będą tylko w porze dziennej (600 – 2200), hałas w 

porze nocnej nie wystąpi, stąd też dla tego okresu nie dokonano obliczeń. 

7.3. Ilość i sposób odprowadzania ścieków bytowych 

Na ternie budynku inwentarskiego będzie zatrudnionych do 5 pracowników.  

Ilość wody przewidziana na 1 pracownika to 30 dm3/osobę/dobę. Zatem dla 5 

pracowników ilość ta wyniesie: 

  5 osób x 90 dm3/osobę/dobę = 0,45 m3/dobę 

Wytworzone ścieki bytowe będą skierowane do zbiornika bezodpływowego o pojemności 

9 m3, skąd okresowo będą wywożone taborem asenizacyjnym na oczyszczalnie ścieków. 
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7.4. Ilość i sposób odprowadzania ścieków przemysłowych 

Ścieki przemysłowe jakie będą wytwarzane w trakcie eksploatacji, to odchody i mocz od 

bydła opasowego, które będą się mieszały ze słoma, która będzie ściółką w budynku 

inwentarskim. Połączenie słomy z odchodami i moczem bydła opasowego spowoduje 

powstanie obornika. Obornik będzie okresowo wybierany i składowany na tzw. Płycie 

obornikowej. Przewiduje się magazynowanie obornika przez okres około 6 miesięcy, po czym 

będzie zabrany z płyty obornikowej i zasili w formie nawozu grunty orne będące własnością 

inwestora. 

Uwalniająca się z obornika ciecz, będzie spływać do 2 zbiorników i będzie stanowić tzw. 

gnojowicę. Gnojowica będzie gromadzona również przez okres do 6 miesięcy i 

wykorzystywana jako nawóz dla gruntów ornych będących własnością inwestora. 

Po wybraniu z budynku inwentarskiego obornika podłoże będzie zmywane. Wytworzona 

ciecz będzie kierowana do zbiorników na gnojowicę. 

7.5. Ilość i sposób odprowadzania wód opadowych z zanieczyszczonych 

powierzchni utwardzonych (parkingi, drogi i itp.) 

W oparciu o poniższe dane zawarte w tabeli powierzchnie, które będą poddawane 

opadom wynoszą a współczynnik spływu dla tych powierzchni zawiera się w granicach: 

Tabela nr 12.  Dane do określenia ilości wód opadowych 

Lp. wyszczególnienie 
wymiary powierzchnia  

[m2] 
rodzaj 

powierzchni 

współczynnik 
spływu 

dł. 
[m] 

szer. 
[m] 

min. max 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 dach budynku inwentarskiego 36,24 16,74 606,7 blacha 0,90 0,95 

2 płyta gnojowa 20,00 10,00 200,0 beton 0,85 0,90 

3 zbiorniki na gnojowicę 5,40 2,40 13,0 beton 0,85 0,90 

4 
place i drogi tereny 

utwardzone    
840,0 

kostka 

brukowa 
0,40 0,50 

5 droga dojazdowa 100,00 5,00 500,0 żwirowa 0,15 0,30 

6 tereny nieutwardzone 
  

7627,4 
tereny 
zielone 

do 0,15 

7 łączna pow. działki     9 800,0       

*  wartości przyjęte do obliczeń  pogrubione        

Natężenie spływu wód opadowych podczas deszczu nawalnego: 

Do obliczeń ilości wód deszczowych przyjęto natężenie deszczu 150dm3/s*ha tj. dla 

prawdopodobieństwa na podstawie poniższego wzoru: 

Q = q · ψ · φ · F   (l/s) 

gdzie: 

q – natężenie deszczu (l/s/ha), 
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φ – współczynnik opóźnienia (φ = 1/n√F, gdzie: n – współczynnik zależny od kształtu zlewni, 

dla analizowanej zlewni przyjęto φ = 0,99), 

ψ – opóźnienie spływu zależne od rodzaju powierzchni (dla powierzchni utwardzonych dachy 

- 0,90, drogi bez wypełnionych spoin – 0,75, 

F – powierzchnia zlewni (ha).  

Wody opadowe i roztopowe będą odprowadzane na teren nieutwardzony, jedynie z 

terenu płyty gnojowej odpływać będą do zbiorników na gnojowicę. 

Wody opadowe i roztopowe odprowadzane na tereny zielone 

F1 – dachy  = 0,0607ha 

F2 – zbiornik na gnojowicę  = 0,0026ha 

F3 – drogi, place utwardzone  = 0,084ha 

F4 – droga dojazdowa  = 0,050ha 

Qdmax = 0,90 * 0,0607 * 150dm3/s + 0,90 * 0,0026 * 150dm3/s * 0,50 * 0,084 * 150dm3/s + 

0,30 * 0,050 * 150dm3/s = 616,013 dm3/s 

Qd = 17,095dm3/s * 900s = 15,3m3/d 

Wody opadowe i roztopowe odprowadzane do zbiornika na gnojowicę 

F5 – płyta gnopjowa = 0,020ha 

Qdmax = 0,90 * 0,020 * 150dm3/s = 2,7 dm3/s 

Qd = 2,7dm3/s * 900s = 2,43m3/d 

7.6. Rodzaj, przewidywana ilość i sposób postępowania z odpadami 

(segregacja, gromadzenie w szczelnych pojemnikach itp.) oraz ich 

wpływ na środowisko 

a) Faza realizacji inwestycji 

W trakcie realizacji inwestycji będą powstawały dwa rodzaje odpadów: 

 Pierwsza grupa odpadów związana z wyburzeniem budynku mieszkalnego i budynków 

gospodarczych; 

 Druga grupa odpadów związana z realizacją inwestycji. 

Te dwie grupy odpadów można zakwalifikować do grupy katalogowej 17 i ująć je według 

poniższej tabeli: 
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Tabela nr 13. Katalogowe grupy odpadów powstających w fazie realizacji przedsięwzięcia  

Nr grupy 
katalogowej 

Rodzaj odpadów 

1 2 

17 
Odpady z budowy, remontów i demontażu, obiektów budowlanych oraz 

infrastruktury drogowej (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych). 

1701 
Odpady materiałów i elementów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (np. 

beton, cegły, płyty, ceremika) 

1703 Odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych 

1704 Odpady i złomy metaliczne oraz stopów metali 

1705 
Gleba i ziemia (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych oraz urobek z 

pogłębiania 

Powstały w wyniku rozbiórki i budowy gruz, beton, cegły, płyty będą wykorzystane na 

placu budowy. 

Pozostałe odpady po segregacji będą przekazane specjalistycznym firmom zewnętrznym 

posiadającym stosowne uprawnienia i zezwolenia i wywiezione poza teren budowy. 

b) Faza eksploatacji przedsięwzięcia 

W trakcie eksploatacji zrealizowanych obiektów będą wytwarzane odpady niebezpieczne i 

inne niż niebezpieczne. 

7.7. Dane dotyczące innych wprowadzanych do środowiska substancji lub 

energii 

Eksploatacja obiektów i urządzeń związanych z hodowlą bydła opasowego nie spowoduje 

emisji do środowiska takich rodzajów energii jak ciepło, wibracja, promieniowanie 

elektromagnetyczne. 

Warunki gruntowo-wodne, dobre, poziom wód gruntowych – 2,5 – 2,8 m p.p.t. Nie 

wystąpi potrzeba wykonywania wykopów i odwodnienia terenu w trakcie prowadzenia robót 

budowlanych. Nie wystąpi problem leja depresyjnego, gdyż zaopatrzenie w wodę będzie 

miało miejsce z wodociągu wiejskiego. 

Na etapie eksploatacji nie wystąpi zagrożenie wód podziemnych i gruntu, gdyż dla 

transportu kołowego tak jak w takich klasycznych przypadkach stosuje sią kontrolę 

wzrokową eksploatowanych pojazdów, zaś jeśli byłyby przekroczone z reguły występuje taka 

sytuacja na terenach utwardzonych.  

Odległość od cieków wodnych przedstawiono na załączniku nr 13. 

Ogólnie rzeźba terenu zostanie zachowana, poza rejonem gdzie będzie realizowany 

budynek inwentarski i obiekty towarzyszące jak magazyn pasz, płyta obornikowa, czy 

zbiorniki podziemne na gnojowicę i ścieki komunalne. 

Funkcjonujące obiekty nie będą wywierały również szkodliwego wpływu na otaczającą 

florę i faunę, gdyż nie będą występowały źródła zagrożeń.  
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Nie wystąpi również z tych samych powodów oddziaływanie negatywne środowiskowe na 

krajobraz, dziedzictwa kulturowe, czy przyrodę nieożywiona. Odległość od zabytków 

kulturowych przedstawiono na załączniku nr 15. 

Eksploatacja obiektu jest przykładem zrównoważonego rozwoju, dlatego jej wpływ na 

zdrowie ludzi tam pracujących jaki i z bliższego i dalszego sąsiedztwa jest praktycznie 

znikomy. 

8. MOŻLIWOŚĆ TRANSGRANICZNEGO ODDZIAŁYWANIA NA 

ŚRODOWISKO 

Nie zachodzą przesłanki do przeprowadzenia postepowania w sprawie oceny 

oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w kontekście transgranicznym. Stąd możliwość 

transgranicznego oddziaływania na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia nie wystąpi. 

9. OBSZARY PODLEGAJĄCE OCHRONIE NA PODSTAWIE USTAWY Z 

DNIA 16 KWIETNIA 2004R. O OCHRONIE PRZYRODY ORAZ 

KORYTARZACH EKOLOGICZNYCH ZNAJDUJACYCH SIĘ W ZASIĘGU 

ZNACZĄCEGO ODDZIAŁYWANIA PRZEDSIĘWZIĘCIA 

Odziaływanie przedmiotowego przedsięwzięcia nie wykracza poza granice działki, która 

jest własnością inwestora. Nie mniej jednak przedstawiamy jakie obszary ochronne znajdują 

się w promieniu ok. 10 km od lokalizacji inwestycji, zaś obraz graficzny został przedstawiony 

na załączniku nr 16. 

Do głównych terenów prawnie chronionych możemy zaliczyć: 

a) PARKI NARODOWE: 

Poleski Park Narodowy – otulina   - 10,26 km 

Poleski Park Narodowy    - 10,43 km 

b) PARKI KRAJOBRAZOWE: 

Chełmski Park Krajobrazowy    - w obszarze 

Chełmski Park Krajobrazowy – otulina  - 0,50 km 

Sobiborski Park Krajobrazowy – otulina  - 10,94 km 

c) OBSZARY CHRONIONEGO KRAJOBRAZU: 

Chełmski Obszar Chronionego Krajobrazu  - 0,54 km 

Poleski Obszar Chronionego Krajobrazu  - 10,74 km 

d) NATURA 2000 OBSZARY SPECJALNEJ OCHRONY: 

Bachus PLH060056     - 4,08 km 

Sawin PLH060068     - 5,11 km 

Stawska Góra PLH060018    - 8,06 km 

Podpakule PLH060048    - 8,63 km 

Serniawy PLH060057     - 8,76 km 
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Torfowiska Chełmskie PLH060023   - 10,09 km 

Chełmskie Torfowiska Węglanowe PLB060002 - 10,09 km 

Ostoja Poleska PLH060013    - 10,43 km  

Bagno Bubnów PLB060001    - 10,43 km  

Lasy Sobiborskie PLH060043    - 10,59 km 

Do głównych terenów chronionych, objętych programem specjalnej ochrony NATURA 

2000 należą: 

- BACHUS PLH 060056 obszar zlokalizowany w odległości około 4,1 km od planowanego 
przedsięwzięcia, 
- SERNIAWY PLH 060057 obszar zlokalizowany w odległości około 8,8 km od 
planowanego przedsięwzięcia, 
- PODPAKULE PLH 060048 obszar zlokalizowany w odległości około 8,6 km od 
planowanego przedsięwzięcia, 
- SAWIN PLH 060068 obszar zlokalizowany w odległości około 5,1 km od planowanego 
przedsięwzięcia, 
- STAWSKA GÓRA PLH 060018 obszar zlokalizowany w odległości około 8,1 km od 
planowanego przedsięwzięcia, 

Poniżej krótka informacja o terenach chronionych: 
BACHUS 

Kod obszaru: PLH 060056 

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000: specjalny obszar ochrony siedlisk 

(Dyrektywa Siedliskowa) 

Obszar biogeograficzny: kontynentalny 

Powierzchnia:  84,20 ha  

OPIS OBSZARU: 

Obszar Bachus położony jest w prowincji Niżu Zachodniorosyjskiego, makroregionie 

Polesia Wołyńskiego, mezoregionie Pagórów Chełmskich. Pod względem administracyjnym 

położony jest na terenie gminy Sawin, powiat chełmski. Obejmuje rezerwat leśny Bachus (w 

oddziałach 73 b-h, 74 d, 88, 89), stanowiący fragment kompleksu leśnego. 99% obszaru 

zajmują lasy liściaste, pozostały 1% - siedliska rolnicze. Współczesna rzeźba terenu, na 

którym znajduje się obszar Bachus jest dość młoda i większość form ukształtowała się 

dopiero po recesji maksymalnego stadiału zlodowacenia Odry (środkowopolskiego). 

Głównymi jej elementami są formy pochodzenia lodowcowego (wysoczyzny i pagórki 

morenowe) i wodnolodowcowego (równiny sandrowe, terasy kemowe). Najstarszymi 

elementami rzeźby są równiny denudacyjne, rozwinięte na marglach i kredzie piszącej 

astrychtu. Na ich powierzchni licznie występują formy krasu powierzchniowego, 

reprezentujące tzw. typ krasu kredy piszącej. W granicach ostoi najbardziej widoczną formą 

krasu kresy piszącej są tzw. lejki krasowe - zagłębienia terenu o głębokości około 1 m, 

okresowo wypełnione wodą. W obrębie ostoi wyróżniono 6 podtypów gleb leśnych, ale 

ponad 80 % jej powierzchni zajmują gleby brunatne (wyługowane i bielicowane). Cały 

obszar jest pokryty wielogatunkowym i zróżnicowanym wiekowo lasem, ze zdecydowaną 

dominacją fazy starodrzewia. W piętrze drzew dominują dąb szypułkowy oraz brzoza 

brodawkowata, grab, olsza czarna i sosna pospolita. Mniej licznie występują również osika, 

jesion zwyczajny, lipa drobnolistna, jawor, klon zwyczajny, wiąz górski, oraz wiąz polny. 
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Występuje tu również będący na granicy zasięgu dąb bezszypułkowy. W podszycie dominują 

leszczyna i kruszyna a w runie m.in.: zawilec gajowy, gwiazdnica wielkokwiatowa, marzanka 

wonna, turzyca orzęsiona, podagrycznik, kopytnik pospolity, szczyr trwały i szczawik zajęczy. 

Przedmiotem ochrony jest bardzo dobrze zachowany fragment grądu z drzewostanem w 

fazie starodrzewia w wieku około 200 lat, od wielu lat wyłączony z użytkowania leśnego. W 

obrębie obszaru występują także rzadkie formy krasu kredy piszącej tzw. lejki krasowe. 

Ponadto, jest to siedlisko chronionych gatunków zwierząt m.in.: orlik krzykliwy, muchołówki 

mała i białoszyja, dzięcioły czarny i średni oraz nocek Bechsteina. 

WARTOŚĆ PRZYRODNICZA I ZNACZENIE: 

Przedmiotem ochrony jest bardzo dobrze zachowany fragment grądu z drzewostanem 

w fazie starodrzewia w wieku około 200 lat, od wielu lat wyłączony z użytkowania leśnego. 

W obrębie obszaru występują także rzadkie formy krasu kredy piszącej tzw. lejki krasowe. 

Ponadto, jest to siedlisko chronionych gatunków zwierząt m.in.: orlik krzykliwy (Aguila 

pomarina), muchołówki mała (Ficedula parva) i białoszyja (F. albicollis) , dzięcioły czarny 

(Dryocopus martius) i średni (D. medius) oraz nocek Bechsteina (Myotis bechsteini). 

 
ZAGROŻENIA: 

W chwili obecnej brak rzeczywistych zagrożeń dla przedmiotu ochrony. Potencjalnym 

zagrożeniem jest intensyfikacja użytkowania lasu (pozyskania drewna), w tym usuwanie 

drzew martwych. 

STATUS OCHRONY: 

Istniejące formy ochrony przyrody: 

• Bachus - rezerwat leśny 

• Chełmski Park Krajobrazowy - rezerwat leśny 

SERNIAWY 

Kod obszaru: PLH 060057 

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000: specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa 

Siedliskowa) 

Obszar biogeograficzny: kontynentalny 

Powierzchnia:  38,00 ha  

OPIS OBSZARU: 

Teren ostoi Serniawy, według regionalizacji fizycznogeograficznej Polski, zaliczany 

jest do Niżu Zachodniorosyjskiego, makroregionu Polesia Wołyńskiego. Ostoja położona jest 

w zasięgu zlodowacenia środkowopolskiego na fragmencie równiny denudacyjno-

akumulacyjnej urozmaiconej zagłębieniami pochodzenia krasowego typu wertebów, 

rozwiniętych na występujących w podłożu krasowiejących wapieniach górnokredowych. W 

partiach powierzchniowych przeważają miękkie wapienie margliste i wapienie typu kredy 

piszącej. Na terenie ostoi występują następujące typy i podtypy gleb leśnych: rędzina 

właściwa, rędzina brunatna, rędzina, murszowata, pararędzina brunatna, brunatna 

wyługowana, czarna ziemia właściwa, murszowo-mineralna, gleby torfowe torfowisk 
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olsowych, gleby torfowe torfowisk dolinowych. Zidentyfikowano tu nastepujące zespoły 

roślinne: Ribo nigri-Alnetum Sol-Górn. 1975 Mser., Circaeo-Alnetum Oberd 1953 oraz Tilio-

Carpinetum Tracz. 1962. Grąd jest zespołem roślinnym zdecydowanie dominującym w ostoi . 

Zajmuje jej centralną część, lecz nie tworzy zwartego płatu, ale porozcinany jest wąskimi 

smugami łęgu jesionowo-olszowego Circaeo-Alnetum. Dominują w nim w piętrze drzew; dąb 

szypułkowy i grab, oraz marzanka wonna, podagrycznik pospolity i zawilec gajowy w runie. 

Szczególnie cenne przyrodniczo są starodrzewia dębowe w wieku ok. 200-220 lat, które są 

najprawdopodobniej pochodzenia naturalnego. Drzewostan ostoi Serniawy zbudowany jest z 

13 gatunków drzew rodzimego pochodzenia. Zdecydowanie dominują w nim drzewa liściaste. 

Natomiast iglaste jak modrzew i sosna występują tu rzadko. Zasadniczy trzon drzewostanu tj. 

ok. 88% pod względem liczby drzew i 91% pod względem zasobności stanowią tylko cztery 

gatunki: dąb szypułkowy, olsza czarna, grab oraz jesion wyniosły. Na terenie ostoi występuje 

6 gatunków ptaków wymienionych w I załączniku Dyrektywy Ptasiej oraz kilkanaście 

gatunków roślin objętych ochroną gatunkową. 

WARTOŚĆ PRZYRODNICZA I ZNACZENIE: 

Dobrze wykształcony grąd ze starodrzewiem dębowym w wieku około 200-220 lat, 

najprawdopodobniej pochodzenia naturalnego. Od wielu lat obszar wyłączony z użytkowania 

leśnego z dużą ilością martwych drzew. Występują tu m.in. chronione gatunki zwierząt; 

bocian czarny (Ciconia nigra), orlik krzykliwy (Aguila pomarina), muchołówka mała (Ficedula 

parva), muchołówka białoszyja (Ficedula albicollis), dzięcioł czarny (Dryocopus martius), 

dzięcioł średni (Dendrocopus medius) oraz kilkanaście gatunków roślin objętych ochroną 

gatunkową. 

ZAGROŻENIA: 

Obecnie brak rzeczywistych zagrożeń dla przedmiotu ochrony. Potencjalnym 

zagrożeniem jest intensyfikacja użytkowania lasu (pozyskania drewna), w tym usuwanie 

martwych drzew. 

STATUS OCHRONY: 

Istniejące formy ochrony przyrody: 

• Chełmski Obszar Chronionego Krajobrazu - rezerwat leśny 

• Polesie Zachodnie - rezerwat leśny 

PODPAKULE 

Kod obszaru: PLH 060048 

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000: specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa 

Siedliskowa) 

Obszar biogeograficzny: kontynentalny 

Powierzchnia:  10,70 ha  

OPIS OBSZARU: 

Ostoję stanowi płytki zbiornik wodny wraz z otaczającymi go podmokłymi zaroślami 

brzozowo-wierzbowymi i lasami mieszanymi. Zbiornik ten, zajmujący powierzchnię jednego 
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hektara, powstał w wyniku eksploatacji złóż torfu. Szczególną wartość przyrodniczą tego 

obszaru stanowi fakt, iż jest to jedna z największych ostoi strzebli błotnej w naszym kraju. 

Strzebla błotna (inaczej przekopowa) jest małą rybką (długości 5-10 cm, czasem osiąga 

długość 13,5 cm) z rodziny karpiowatych. Jest to jeden z najrzadszych i najbardziej 

zagrożonych gatunków ryb w naszym kraju. Ponad dwadzieścia lat temu objęta została 

całkowitą ochroną gatunkową, a nieco później wpisana do Czerwonej Księgi Zwierząt jako 

gatunek wysokiego ryzyka, silnie zagrożony. Miejscem bytowania tej ryby są małe i bardzo 

płytkie, zanikające zbiorniki wodne (najczęściej zagłębienia potorfowe i glinianki), często 

zarośnięte roślinnością wodną. Powierzchnia lustra wody takich zbiorników zwykle nie 

przekraczają 1 hektara. Woda w zbiornikach, które zamieszkuje strzebla błotna jest bardzo 

miękka (o odczynie pH 6,0-7,1, czyli obojętnym lub lekko kwaśnym). Pożywnie dla tego 

gatunku ryby stanowi fitoplankton i zooplankton, roślinność wyższa oraz wpadające do wody 

bezkręgowce (które nie bytują w wodzie). Wstępowanie tego gatunku określa się jako 

wyspowe, ze względu na fakt, iż ryba tworzy małe populacje (bardzo często zupełnie 

odizolowane od innych). Prowadzi przy tym skryty tryb życia, jest płochliwa i ostrożna, 

rzadko pojawia się na powierzchni wody, co niestety utrudnia jej obserwację. 

ZAGROŻENIA: 

Zagrożenie dla obszaru stanowią zarówno czynniki wynikające z działalności 

człowieka, jak zarybianie zbiorników innymi gatunkami ryb mogącymi wyprzeć strzeblę 

błotną, jak i naturalne procesy zachodzące w przyrodzie (zarastanie zbiorników spowodować 

może zaniknięcie gatunku ze względu na który ostoja została ustanowiona). 

SAWIN 

Kod obszaru: PLH 060068 

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000: specjalny obszar ochrony siedlisk 

(Dyrektywa Siedliskowa) 

Obszar biogeograficzny: kontynentalny 

Powierzchnia:  7,2 ha  

OPIS PRZYRODNICZY: 

Obszar leży na wysokości 171 m n.p.m. i obejmuje fragment rozległego torfowiska 

nakredowego z dominującym szuwarem kłoci wiechowatej i płatami zespołu marzycy rudej 

(ok. 200 ha). Do lat 50-tych ubiegłego wieku było to jedno z pięciu najzasobniejszych 

stanowisk szuwaru kłociowego w Polsce środkowo-wschodniej. Wtedy to torfowisko zostało 

osuszone (melioracje odwadniające) i rozpoczęła się intensywna eksploatacja pokładów 

torfu. 

Na terenie obszaru występują trzy typy siedlisk z Zał. I Dyrektywy Siedliskowej. 

ZAGROŻENIA: 

Do najpoważniejszych zagrożeń dla cennych siedlisk należy: 

 dalsze przesuszanie terenu, co będzie nieuniknionym następstwem budowy rowu 

prowadzącego do sztucznego zbiornika wody budowanego koło Sawina. Rów ten 
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biegnie wzdłuż północnej granic ostoi. Jeśli woda w rowie nie zostanie spiętrzona do 

poziomu górnej warstwy torfu, cenne siedliska nie mają szansy przetrwania, 

 naturalne procesy sukcesji, 

 pożary, które w pewnym stopniu oddziaływały pozytywnie jako czynnik hamujący 

sukcesję. 

 ochrona siedlisk poprzez ekstensywne ich zagospodarowanie. 

STAWSKA GÓRA 

Kod obszaru: PLH 060057 

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000: specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa 

Siedliskowa) 

Obszar biogeograficzny: kontynentalny 

Powierzchnia:  5,0 ha  

OPIS PRZYRODNICZY: 

Rezerwat "Stawska Góra" utworzony w 1956 r. leży w pobliżu miejscowości Staw. 

Garb ten pokryty jest murawami kserotermicznymi z wyraźnymi oznakami sukcesji krzewów. 

Ostoja zawiera również murawy bezpośrednio przylegające do rezerwatu. Ostoja położona 

jest na Wyżynie Lubelskiej, niedaleko Chełma. Zajmuje szczyt Góry Czubatki wznoszącej się 

nad doliną rzeki Garki. Ostoja utworzona została w celu ochrony murawy kserotermicznej 

zajmującej około 70% powierzchni terenu. Murawy te są bardzo cennym siedliskiem z 

europejskiego punktu widzenia. Na małej powierzchni rośnie tu ponad 200 gatunków roślin 

naczyniowych, w tym wiele gatunków rzadkich roślin ciepłolubnych m.in. miłek wiosenny, 

zawilec wielkokwiatowy, goryczka krzyżowa oraz pierwiosnka lekarska. Ostoja jest jednym z 

dwóch w województwie lubelskim stanowisk dziewięćsiłu popłocholistnego - gatunku 

cennego dla ochrony przyrody w Europie. Rośnie tu również ważny dla Europy storczyk - 

obuwik pospolity. 

ZAGROŻENIA: 

Głównym zagrożeniem dla przyrody ostoi jest postępująca sukcesja drzew i krzewów 

oraz wnikanie gatunków synantropijnych z położonych w sąsiedztwie upraw rolnych. 

STATUS OCHRONY: 

Istniejące formy ochrony przyrody: 

• Stawska Góra - rezerwat przyrody. 

Analizując przedstawione poniżej miejsca przyrodnicze, należy stwierdzić, że w żaden 

sposób nie będą zagrożone jakimikolwiek oddziaływaniem ze strony przedmiotowej 

inwestycji. 
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10. WPŁYW PLANOWANEJ DROGI NA BEZPIECZEŃSTWO RUCHU 

DROGOWEGO W PRZYPADKU DROGI W TRANSEUROPEJSKIEJ SIECI 

DROGOWEJ 

Nie dotyczy. 

11. PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE I ZREALIZOWANE, 

ZNAJDUJĄCE SIĘ NA TERENIE, NA KTÓRYM, PLANUJE SIĘ 

REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA ORAZ W OBSZARZE 

ODDZIAŁYWANIA PRZEDSIĘWZIECIA LUB KTÓRYCH 

ODDZIAŁYWANIA MIESZCZĄ SIĘ W OBSZARZE ODDZIAŁYWANIA 

PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIECIA – W ZAKRESIE, W JAKIM ICH 

ODDZIAŁYWANIA MOGĄ PROWADZIĆ DO SKUMULOWANIA 

ODDZIAŁYWANIA Z PALNOWANYM PRZEDSIĘWZIĘCIEM  

Na terenie działki, na której ma powstać hodowla bydła opasowego nie zostało 

zrealizowane i nie funkcjonuje jakiekolwiek przedsięwzięcie i nie planuje się, aby obok 

hodowli bydła opasowego realizować kolejne kroki przedsięwzięcia. W dokumentacji 

fotograficznej (zał. 20 i 21) przedstawiony został obszar planowanego przedsięwzięcia 

oraz tereny wokół  głównie tereny rolne – pola oraz las, występujące w odległości 

ponad 80 m budynki gospodarcze i budynek inwentarski od planowanych do realizacji 

obiektów nie powodują emisji która mogłaby powodować skumulowanie oddziaływań. 

W zawiązku z tym nie wystąpi skumulowane oddziaływanie. 

12. RYZYKO WYSTAPIENIA POWAŻNEJ AWARII LUB KATASTROFY 

NATURALNEJ I BUDOWLANEJ 

Rodzaj i charakter obiektów, ich parametry oraz charakter przeznaczenia nie 

spowodują wystąpienia poważnej awarii lub katastrofy naturalnej i budowlanej. Wykonane 

obiekty (płyta gnojowa, zbiorniki na gnojówkę będą szczelne co zabezpiecza w sposób 

właściwy możliwość zanieczyszczenia gleby i wód tak powierzchniowych jak i podziemnych.  

Planowane przedsięwzięcie jak również sam teren i obiekty inwentarskie po 

wykonaniu będą zabezpieczone od katastrofy naturalnej:  powodzie (na tym obszarze nie 

występuje zagrożenie powodziowe), pożary, silny wiatr (minimalizacja poprzez lokalizacje – z 

trzech stron okalają grunty orne), opady śniegu, deszczu, susze czy osuwiska (na tym 

obszarze nie występują). 

13. PRZEWIDYWANE ILOŚCI I RODZAJE WYTWARZANYCH 

ODPADÓW ORAZ ICH WPŁYW NA ŚRODOWISKO 

Na etapie eksploatacji będą powstawały odpady inne niż niebezpieczne. Można je 

skatalogować w sposób następujący: 
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Tabela. nr 14. Odpady wytwarzane na etapie realizacji inwestycji 

Lp. Nazwa katalogowa odpadu Kod odpadu 
Prognozowana 
ilość odpadu 

[Mg] 

1 2 3 4 

1 
Odpady z spawalnicze (zużyte elektrody lub drut 

spawalniczy) 
12 01 13 0,015 

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

3 Opakowania z tworzyw sztucznych 15 01 02 1,5 

4 Opakowania z drewna 15 01 03 0,2 

5 Opakowania wielomateriałowe 15 01 05 0,3 

6 
Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek 

i remontów 
17 01 01 1,0 

7 

Zmieszane odpady betonu, gruzu, odpadów 

materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia 

inne niż wymienione w 17 01 06 

17 01 07 2,0 

8 Żelazo i stal 17 04 05 1,0 

9 Mieszaniny metali 17 04 07 0,1 

10 Kable inne niż wymienione w 17 04 10 17 04 11 0,01 

11 
Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu 

inne niż niebezpieczne 
17 09 04 2,0 

12 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 20 03 01 0,1 

Odpady te nie będą zawierać substancji znajdujących się na liście odpadów 

niebezpiecznych. Powstające odpady będą zagospodarowane na terenie realizacji 

przedsięwzięcia np. do niwelacji terenu, czy prowadzonych prac budowlanych.  

Odpady z grup: 12 01 13, 17 04 05, 17 04 07 będą gromadzone w oddzielnych 

pojemnikach i zostaną wywiezione do składnicy złomu. 

Natomiast odpady z grupy 15 01 01, 15 01 02, 15 01 03, 15 01 05 i 20 03 01 jako 

odpady typowo komunalne zostaną przekazane przez podmiot zewnętrzny do tego rodzaju 

działań uprawniony. 

Realizacja przedsięwzięcia nie wymaga wykonania znaczących robót ziemnych, jedynie 

wykonanie fundamentów pod budynki inwentarskie i magazynowe oraz pod silosy na paszę 

i komponenty a także dla wykonania dróg wewnętrznych. Gleba z wykopów (ok. 2 500 Mg) 

zagospodarowana zostanie na terenie planowanego przedsięwzięcia do niwelacji 

i ukształtowania terenu. Nie przewiduje się przemieszczania mas ziemnych poza teren 

planowanego przedsięwzięcia a jeśli zajdzie taka potrzeba będzie to uzgodnione z Gminą 

Sawin.  

Na etapie realizacji przedsięwzięcia nie przewiduje się wytwarzania odpadów 

niebezpiecznych. Natomiast odpady z grupy 17 będą gromadzone w wydzielonym boksie 

o nieprzepuszczalnym podłożu i zostaną wywiezione przez podmiot zewnętrzny. 
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Na etapie realizacji inwestycji obowiązki wynikające z ustawy o odpadach – art. 17 należą 

do wykonawcy inwestycji. 

Odpady wytwarzane na etapie eksploatacji 

Tab. nr 15. Odpady inne niż niebezpieczne wytwarzane na etapie eksploatacji 

Lp. Nazwa katalogowa odpadu Kod odpadu 

Prognozowana 

ilość odpadu 

[Mg] 

1 2 3 4 

1 Inne nie wymienione odpady (opakowania po lekach) 02 01 99 0,6 

2 Odpady farb i lakierów inne niż wymienione w 08 01 11 08 01 12 0,01 

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

4 Opakowania z tworzyw sztucznych 15 01 02 0,7 

5 Opakowania ze szkła 15 01 07 0,05 

6 Metale żelazne 16 01 17 0,2 

7 Metale nieżelazne 16 01 18 0,05 

8 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 20 03 01 0,5 

Odpady z grupy 2 gromadzone będą w wydzielonym pomieszczeniu – chłodni, tam będą 

schładzane i niezwłocznie przekazywane uprawnionemu odbiorcy na podstawie stosownej 

umowy. 

Pozostałe odpady będą gromadzone selektywnie w pojemnikach specjalnie oznaczonych. 

Odbiorcą będzie podmiot zewnętrzny.  

W tabeli nr 16 zestawiono potencjalne rodzaje odpadów niebezpiecznych i ich ilości jakie 

będą miały być wytworzone na etapie eksploatacji obiektów. 

Tabela  nr 16. Odpady niebezpieczne wytwarzane na etapie eksploatacji obiektu 

Lp. Nazwa katalogowa odpadu Kod odpadu 
Prognozowana ilość 

odpadu [Mg] 

1 2 3 4 

1 
Odpady farb i lakierów zawierających rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje niebezpieczne 
08 01 11 0,02 

2 
Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe nie 
zawierające związków chlorowcoorganicznych 

13 02 05 0,5 

3 
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania i 
ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi 

15 02 02 0,1 

4 Filtry olejowe 16 01 07 0,05 

5 Płyny hamulcowe 16 01 13 0,05 

6 
Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne 

niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12 (świetlówki) 
16 02 13 0,02 

7 
Inne odpady niż wymienione w 18 02 02 (opakowania po 
lekach) 

18 02 03 0,005 
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Wszystkie wytworzone odpady niebezpieczne będą gromadzone w szczelnych beczkach 

(Lp. 1 i 5) lub w zamykanych pojemnikach plastikowych (Lp. 3) i gromadzone w specjalnie 

wyznaczonym punkcie o podłożu utwardzonym z zadaszeniem. Odbiorcą tych odpadów 

będzie podmiot zewnętrzny posiadający stosowne decyzje do odbioru, transportu i utylizacji 

tego typu odpadów. 

Wytwarzane odpady zarówno na etapie realizacji jak też na etapie eksploatacji 

przedsięwzięcia będą występowały w małych ilościach i nie stworzą zagrożenia dla 

środowiska 

14. PRACE ROZBIÓRKOWE DOTYCZĄCE PRZEDSIĘWZIĘĆ 

MOGĄCYCH ZNACZĄCO ODDZIAŁYWAĆ NA ŚRODOWISKO 

Przewiduje się, że eksploatacja przedsięwzięcia będzie trwała kilkadziesiąt lat. Trudno 

zatem określić, kiedy inwestor zdecyduje się na zakończenie działalności. Jeśli jednak taką 

decyzję podejmie, a obiekty przeznaczy do rozbiórki, to będzie to zadanie proste, krótkie w 

czasie i bezpieczne do wykonania. Stopień skomplikowania jest niski, prace rozbiórkowe 

nieskomplikowane. Burzenie obiektów spowoduje niewielki hałas, lekkie zapylenie, co biorąc 

pod uwagę krótki czas trwania, nie spowoduje negatywnych skutków dla otoczenia.  

 

15. INFORMACJA O POTRZEBIE UTWORZENIA DLA  

REALIZOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA OBSZARU OGRANICZONEGO 

UŻYTKOWANIA (DLA PRZEDSIĘWZIĘĆ WYMIENIONYCH W ART.135 

PRAWA OCHRONY ŚRODOWISKA). 

Zastosowane rozwiązania techniczne, technologiczne i organizacyjne, umożliwiają 

dotrzymanie standardów jakości środowiska poza terenem zakładu. Przedsięwzięcie nie 

kwalifikuje się do wyznaczania obszaru ograniczonego użytkowania. 

16. WNIOSKI 

Przedstawiona karta informacyjna przedsięwzięcia pozwala na przedstawienie 

następujących wniosków: 

a) Przedmiotowe przedsięwzięcie jest zadaniem prostym i niekomplikowanym; 

b) Zarówno na etapie realizacji jak i eksploatacji oddziaływanie przedsięwzięcia na 

środowisko będzie niewielkie i nie przekroczy granic działki inwestora; 

c) Lokalizacja przedsięwzięcia i duże odległości od pojedynczej zabudowy sprawiają, że 

nie wystąpią konflikty społeczne; 

d) Dokładna analiza możliwości wpływu na takie komponenty środowiska jak ludzie, 

przyroda, powietrze czy hałas pozwala ocenić przedsięwzięcie jako zrównoważone 

środowiskowo, dla którego dalsze dokumenty jak np. raport o odziaływaniu na 

środowisko nie są konieczne, a mniejsza karta informacyjna przedsięwzięcia jest 

wystarczającym materiałem, aby inwestor mógł przystąpić do projektowania i 

budowy. 
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