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1. Wstęp
1.1. Podstawy formalno- prawne wykonywanego raportu
Raport o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie
istniejącego budynku ubojni drobiu wraz z budową dwóch wiat na pojazdy oraz z budową
niezbędnej infrastruktury tj. przyłącza i drogi wewnętrznej, ogrodzenia i place manewrowe”,
opracowany został na zlecenie Inwestora, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą
Ubojnia Drobiu „EUROQR” Sp. z o.o.
Niniejszy „Raport …” sporządzony został dla potrzeb wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizację w/w przedsięwzięcia.
W świetle prawa krajowego, planowane przedsięwzięcie polegające na rozbudowie
istniejącego budynku ubojni drobiu oraz istniejącej infrastruktury technicznej w
miejscowości Salata, Gmina Smyków należy do kategorii przedsięwzięć mogących
potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, o których mowa w art. 59 ust. 1 pkt 2
ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko (tj. Dz. U. 2013 poz. 1235 ze zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 95 rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco
oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2010 Nr 213, poz. 1397 ze zm.).
Do powyższego przedsięwzięcia Wójt Gminy Smyków, po zapoznaniu się z opinią
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach wyrażoną w postanowieniu z dnia
21.02.2014 r. znak: WOO-II.4240.42.2013.AJP.4 oraz opinią sanitarną Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Końskich z dnia 14.02.2013 r., znak: SE.V-4470/4/13,
które stwierdziły konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowej
inwestycji na środowisko, wydał postanowienie znak: OŚ.R.6220.06.DS.2014 z dnia
22.04.2014 r. nakładając obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanej
inwestycji na środowisko i sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedmiotowego
przedsięwzięcia na środowisko w zakresie podanym w w/w piśmie.
1.2. Cel i zakres opracowania
Celem merytorycznym niniejszego dokumentu jest określenie skutków środowiskowoprzestrzennych związanych z przedmiotową inwestycją oraz określenie warunków, jakie
powinny zostać spełnione na etapie realizacji i eksploatacji tak, aby zapewnić
bezpieczeństwo ludzi oraz ochronę poszczególnych elementów środowiska.
Niniejszy dokument określa:
− charakter i skalę inwestycji,
− rolę istniejącego przedsięwzięcia w obrębie gminy i konieczność jego kontynuacji,
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− celowość realizacji inwestycji,
− uwarunkowania przestrzenne, środowiskowe i społeczne planowanej inwestycji,
− rozmiary i znaczenie potencjalnych oddziaływań środowiskowych związanych z
realizacją i eksploatacją przedmiotowego przedsięwzięcia,
− możliwości ograniczenia niekorzystnych wpływów inwestycji na środowisko,
− możliwość prowadzenia monitoringu środowiska.
W celu określenia wielkości wpływu inwestycji na środowisko, uwzględniono
uwarunkowania i wymagania wynikające z:
− obecnego stanu środowiska, przyrody oraz krajobrazu,
− obecnego użytkowania i zagospodarowania terenów w otoczeniu inwestycji,
− zasobów i walorów środowiska przyrodniczego oraz dziedzictwa kulturowego,
− wymogów ochrony przyrody i krajobrazu.
Oceniając oddziaływania środowiskowe planowanej inwestycji, szczególną uwagę zwrócono
na:
− zagrożenia dla walorów przyrodniczych, krajobrazowych i wartości kulturowych,
− zagrożenia dla zdrowia i warunków życia ludzi, zwłaszcza w wyniku emisji substancji
pyłowo-gazowych do powietrza atmosferycznego i emisji hałasu,
− zalecenia dotyczące sposobu ograniczania potencjalnych negatywnych oddziaływań
środowiskowych oraz rekultywacji terenu pogórniczego.
1.3. Stosunki własnościowe i prawne
Istniejący budynek ubojni drobiu znajduje się na terenie ogrodzonym, obejmującym działki o
nr ew. 93/5, 93/6, 93/7, 93/8, 93/10, posiadającym dostęp do drogi publicznej. Po
rozbudowie teren przedsięwzięcia obejmie również działkę o nr ew. 92/2, która zostanie
jedynie ogrodzona – nie przewiduje się wznoszenia w obrębie tej nieruchomości żadnych
obiektów i elementów infrastruktury w ramach przedmiotowego przedsięwzięcia. Inwestycja
realizowana będzie na terenie, który stanowi własność Inwestora.
W odległości ok. 6 km na wschód od terenu inwestycji przebiegają zachodnie granice
Suchedniowsko – Oblęgorskiego Parku Krajobrazowego. W kierunku na północny – wschód,
w odległości ok. 10 km od terenu inwestycji znajduje się rezerwat przyrody Górna Krasna.
Granice najbliżej położonych obszarów chronionych systemem Natura 2000 Lasy
Suchedniowskie oraz Dolina Krasnej, przebiegają w odległości ok. 6 km na wschód od terenu
projektowanej inwestycji.
Z uwagi na charakter przedsięwzięcia, zakres prac oraz znaczne odległości dzielące teren
inwestycji od obszarów cennych przyrodniczo, nie przewiduje się wystąpienia jakichkolwiek
oddziaływań na bioróżnorodność tych obszarów.
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2. Opis planowanego przedsięwzięcia
Lokalizacja
Projektowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest w miejscowości Salata w Gminie Smyków w
powiecie koneckim w granicach działek o nr ew. 93/5, 93/6, 93/7, 93/8, 93/10 i 92/2, do
których Inwestor posiada tytuł prawny.
Teren przedsięwzięcia przylega od strony wschodniej do drogi gminnej, za którą rozciągają
się tereny użytkowane rolniczo. Od strony południowej i północnej dokumentowany teren
sąsiaduje również z terenami rolnymi. Od strony zachodniej, w odległości ok. 100 m od
granicy działki, znajdują się tereny zabudowy mieszkaniowej o charakterze zagrodowym.
Planowana inwestycja znajduje się na terenie Konecko – Łopuszniańskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu, który utworzony został 29 września 1995 r. na mocy
rozporządzenia Nr 12/95 Wojewody Kieleckiego (Dz. Urz. Woj. Kieleckiego Nr 21 poz. 145.
Obecnie obowiązującą podstawą prawną dla tego obszaru jest Uchwała nr XXXV/616/13
Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 23 września 2013 r. dotycząca wyznaczenia
Konecko - Łopuszniańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Święt. poz.
3308).
W rejonie oddziaływania planowanej inwestycji nie znajdują się szkoły, szpitale, obiekty
militarne, cmentarze. Nie występują też leśne kompleksy promocyjne, nie ma parków
narodowych, obszarów ochrony uzdrowiskowej oraz terenów, na których znajdują się
pomniki historii wpisane na listę dziedzictwa światowego.
Teren wnioskowanej inwestycji nie jest położony w granicach obszarów ograniczonego
użytkowania, osuwania się mas ziemnych oraz obszarów podlegających ochronie z tytułu
obowiązujących przepisów o ochronie dóbr kultury, gruntów rolnych i leśnych. W rejonie
inwestycji brak jest ośrodków, których zadaniem jest ochrona cennych gatunków roślin i
zwierząt.
Orientacyjną lokalizację inwestycji pokazano na zmieszczonej poniżej mapie poglądowej:
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Lokalizacja przedsięwzięcia

Opis stanu aktualnego terenu inwestycji
Obecnie na terenie planowanej inwestycji znajduje się budynek ubojni drobiu o powierzchni
1100 m2. Wokół istniejącego budynku teren jest utwardzony. Pozostała część nieruchomości
porośnięta jest roślinnością trawiastą. Teren inwestycji jest w całości ogrodzony oraz
posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej poprzez istniejący zjazd. Dodatkowo planuje
się ogrodzenie dokupionej działki nr ew. 92/2.
Aktualny i projektowany stan zagospodarowania terenu przedstawia mapa poglądowa
(Załącznik Nr 1).
Obecny stan zagospodarowania terenu przedstawiają zamieszczone poniżej fotografie.
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Dokumentacja fotograficzna obecnego stanu zagospodarowania terenu inwestycji i terenów sąsiednich (fotografie własne):

Ogrodzenie terenu zakładu uboju drobiu od strony wschodniej.
Widok w kierunku północnym

Widok od ubojni drobiu w kierunku wschodnim (w kierunku drogi
publicznej). Na fotografii budynek inwentarski (kurnik) należący
do Inwestora

Istniejąca ubojnia drobiu. Wschodnia ściana budynku ubojni.

Widok na zachodnią część działki, na której znajduje się budynek
ubojni drobiu

Raport o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa istniejącego budynku ubojni drobiu wraz z budową dwóch wiat na pojazdy oraz z budową niezbędnej
infrastruktury tj. przyłącza i drogi wewnętrznej, ogrodzenia i place manewrowe”
____________________________________________________________________________________________________

Widok na teren znajdujący się po południowej stronie budynku
ubojni

Widok na północną ścianę budynku ubojni. Na fotografii widoczne
agregaty

Teren poza południowa granicą własności Inwestora. Widok w
kierunku zachodnim. W tle zabudowa mieszkaniowa w
miejscowości Salata

Widok na teren poza południową granicą własności
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Charakterystyka planowanej inwestycji
Projektowane przedsięwzięcie realizowane będzie na działkach o nr ew. 93/5, 93/6, 93/7,
93/8, 93/10 i 92/2, będących własnością Inwestora.
W istniejącej ubojni drobiu odbywa się proces obróbki drobiu, który można podzielić na dwie
fazy: obróbkę mechaniczną (od uboju drobiu do patroszenia) oraz na obróbkę chłodniczą
(schładzanie, zamrażanie oddzielone pakowaniem drobiu). Drób rzeźny pochodzi głównie z
kurników, w których roczna produkcja przekracza 20 000 szt. kurczaków. Kurczaki do uboju
pochodzą w większości z własnej produkcji Inwestora. Część drobiu dokupuje się od innych
hodowców. Są to stali dostawcy, z którymi zawarte są umowy na zakup żywca.
Kurniki, z których pochodzą kurczaki są pod stałym nadzorem służb weterynaryjnych.
Zdolność ubojowa wynosi 3000 – 3500 szt. brojlerów kurzych na jedną zmianę. Jest jedna
zmiana produkcyjna na dobę (od 6.00 do 15.00). Przyjmując średnią wagę 2,0 kg/szt,
otrzymuje się od 6000 do 7000 kg/dzień.
Przy pięciodniowym tygodniu pracy, wydajność ubojni kształtuje się w granicach 30 000 –
35 000 kg. Miesięczna zdolność ubojowa (21 dni pracy) wynosi 63 000 – 73 500 szt.
kurczaków. W zależności od zapotrzebowania rynku wielkości te mogą ulegać zmianie,
jednak nie przekroczą 25 000 szt./tydzień.
Dzielenie drobiu uzależnione jest od zapotrzebowania rynku. Rozbiór drobiu nie przekracza
jednak 50% produkcji ubojowej.
W zakładzie wydzielone są:
− hala rozładunku drobiu,
− rampa rozładowcza,
− hala uboju,
− hala patroszenia,
− hala schładzania,
− hala schładzania powietrzem,
− pomieszczenie obróbki żołądków (odtłuszczanie),
− pomieszczenie obróbki żołądków,
− myjnia pojemników,
− magazyn pojemników czystych,
− pakowania,
− pomieszczenie dzielenia,
− magazyn chłodnia,
− magazyn mrożnia,
− pomieszczenie dystrybucji,
− dwa pomieszczenia biurowe,
− dwa korytarze,
− szatnia męska „brudna”,
− szatnia męska „czysta”,
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−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

magazyn odzieży czystej,
szatnia damska „brudna”,
szatnia damska „czysta”,
kotłownia,
pokój śniadań,
szatnia męska „brudna” z częścią brudną,
szatnia męska „czysta” z częścią brudną,
pokój lekarza,
magazyn środków czystości,
chłodnia na mięso,
dwie wiaty dostawy pojemników,
dwa wiatrołapy,
WC administracji,
WC części „czystej”,
Trzy łazienki,
WC dla części „brudnej”,
Wiata dostawy pojemników,
Magazyn odpadów,
Wiatrołap dystrybucji,
Tunel załadowczy.

Planowane przedsięwzięcie będzie polegać na rozbudowie istniejącego zakładu uboju drobiu
o:
− wiatę na kontener na odpady poubojowe,
− szatnię,
− jadalnię,
− pomieszczenia sanitarne dla pracowników strefy brudnej,
− pomieszczenie biurowe,
− dodatkową chłodnię,
− myjnię pojemników (przeniesienie z istniejącej części budynku).
Dodatkowo w ramach inwestycji przewiduje się budowę dwóch wiat postojowych. Jedna
wiata postojowa przeznaczona dla 4 samochodów dostawczych, druga wiata na 2
samochody, ciągnik rolniczy i przyczepy. W ramach inwestycji planuje się utwardzenie terenu
poprzez wykonanie wewnętrznej drogi dojazdowej, placu manewrowego oraz postojowego
pod wiatami na pojazdy jako asfaltowych.
Docelowa powierzchnia budynku ubojni po rozbudowie będzie wynosić ok. 1500 m2.
Powierzchnia drogi dojazdowej, placu manewrowego istniejącego, na których wykonana
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zostanie nawierzchnia szczelna wynosić będzie ok. 2900 m2. Projektowane miejsca
postojowe (wiaty) dla pojazdów będą mieć powierzchnię ok. 350 m2.
Celem planowanej rozbudowy istniejącego zakładu uboju drobiu jest usprawnienie produkcji
i polepszenie warunków pracy. W związku z planowanym przedsięwzięciem nie wystąpi
zmiana wielkości produkcji zakładu.
2.1. Charakterystyka całego przedsięwzięcia i warunki wykorzystania terenu w fazie
realizacji
Ze względu na zakres planowanych robót, inwestycja teoretycznie może oddziaływać
na:
 ludzi,
 zwierzęta, roślinność,
 powierzchnię ziemi,
 wody,
 powietrze atmosferyczne,
 klimat akustyczny,
 krajobraz,
 dobra materialne.
Ponadto realizacja inwestycji będzie miała wpływ na środowisko w zakresie:
 gospodarki odpadami,
 gospodarki wodno-ściekowej.
W okresie realizacji inwestycji, wpływ na poszczególne elementy środowiska będą miały
między innymi:
 eksploatacja sprzętu wykorzystywanego podczas prowadzenia robót
budowlanych,
 prowadzenie robót ziemnych,
 organizacja miejsca budowy.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami w trakcie prowadzenia prac budowlanych
Inwestor realizujący przedsięwzięcie jest obowiązany uwzględnić ochronę środowiska
na obszarze prowadzenia prac, a w szczególności ochronę gleby, zieleni, naturalnego
ukształtowania terenu i stosunków wodnych. Przy prowadzeniu prac budowlanych
dopuszcza się wykorzystanie i przekształcenie elementów przyrodniczych wyłącznie w
takim zakresie, w jakim jest to konieczne w związku z realizacją planowanego
przedsięwzięcia (art. 75 ust. 1-2 ustawy z dnia 21 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony
Środowiska).
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Większość oddziaływań na środowisko w związku z realizacją projektowanego
przedsięwzięcia można próbować ograniczyć. Ograniczenia te związane są z
zastosowaniem prawidłowych rozwiązań projektowych oraz organizacyjnotechnicznych, np. prowadzenie prac budowlanych i wykorzystywanie ciężkiego
transportu (które zawsze związane są z emisją hałasu i zanieczyszczeń) w godzinach
dziennych.
Przewidywany zakres oddziaływania inwestycji na środowisko w fazie budowy i
eksploatacji w odniesieniu do poszczególnych elementów środowiska przedstawiono w
dalszej części opracowania.
Usytuowanie w stosunku do już istniejących elementów infrastruktury
Projektowana inwestycja realizowana będzie na działkach o nr ew. 93/5, 93/6, 93/7,
93/8, 93/10 i 92/2 w miejscowości Salata, w Gminie Smyków. Teren, na którym
realizowana będzie dokumentowana inwestycja nie koliduje z żadnymi elementami
infrastruktury technicznej (przez przedmiotowe działki nie przebiegają sieci
infrastruktury). Inwestor posiada prawo własności do terenu, na którym realizowane
będzie zamierzone przedsięwzięcie.
2.1.1. Powietrze atmosferyczne
Realizacja planowanego przedsięwzięcia będzie związana z pracami budowlanymi i
ziemnymi.
Podstawowymi źródłami oddziaływania na powietrze będzie wykorzystywany park maszyn
budowlanych, samochodów ciężarowych transportujących materiały budowlane, koparki
(emisja spalin ze spalania oleju napędowego) wykorzystywanych podczas prac budowlanych
jak również nieznaczne pylenie wtórne, mogące powstawać podczas poruszania się
pojazdów mechanicznych po drogach i w czasie transportu materiałów budowlanych.
Wystąpi zatem emisja zanieczyszczeń do powietrza w związku ze spalaniem paliw oraz
zwiększenie zapylenia. Należy przyjąć, że wykorzystywane pojazdy będą dopuszczone do
ruchu, a zatem będą spełniać wymagania w zakresie dopuszczalnych stężeń zanieczyszczeń w
wydalanych spalinach. Roboty ziemne, w zależności od warunków wilgotnościowych
powietrza w czasie realizacji prac, powodują wzrost zapylenia powietrza w wyniku
przemieszczania mas ziemnych (wykopy pod fundamenty oraz w związku z utwardzaniem
terenu i drogi dojazdowej do ubojni). Wszelkie emisje powstające na etapie realizacji
przedsięwzięcia będą mieć charakter krótkotrwały i zostaną ograniczone do terenu, do
którego Inwestor posiada tytuł prawny.
W celu ograniczenia negatywnego oddziaływania sprzętu i środków transportu na
środowisko należy zadbać o ich prawidłową eksploatację i właściwą konserwację. W innym
wypadku wystąpi wzrost wydzielonych spalin, poziomu hałasu oraz zużycia paliwa.
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2.1.2. Hałas, wibracje
Sprzęt (głównie samochody ciężarowe, koparka) wykorzystywany w czasie realizacji
inwestycji stanowić będzie źródło hałasu i drgań. W związku z tym prace powinny odbywać
się wyłącznie w porze dziennej, przy założeniu zastosowania sprzętu sprawnego pod
względem technicznym, posiadającego ważne dopuszczenie do ruchu oraz sprawny układ
tłumików hałasu.
Oddziaływanie akustyczne związane z pracami budowlanymi będzie mieć charakter
przejściowy i krótkotrwały, będzie występować w godzinach dziennych i ustanie po
zakończeniu budowy.
Emitowany hałas podczas budowy można zminimalizować poprzez zastosowanie elementów
amortyzujących (m.in. elastyczne podkładki), obudowę urządzenia czy maszyny w całości lub
jej części osłonami akustycznymi, jak również poprzez zastosowanie wysokiej jakości
tłumików w silnikach spalinowych.
Ze względu na oddalenie terenu inwestycji od obszarów zamieszkanych (najbliżej
położone tereny zabudowy mieszkaniowej (o charakterze zagrodowym) znajdują się w
odległości około 100 m w kierunku zachodnim od terenu inwestycji. Przewiduje się, że
wykorzystywane maszyny i urządzenia do prac budowlanych nie będą stwarzać
znaczących uciążliwości związanych z hałasem.
2.1.3. Środowisko gruntowo-wodne oraz gospodarka wodno-ściekowa
Zakres i stopień oddziaływania na środowisko gruntowo- wodne w fazie realizacji
inwestycji będzie zależał przede wszystkim od sposobu i kultury technicznej
prowadzonych prac budowlanych.
Realizacja przedsięwzięcia spowoduje trwałą zmianę w sposobie korzystania z terenu,
ponieważ zostaną na nim wzniesione dodatkowe obiekty budowlane (dobudowane do
istniejącego obiektu).
Wykonywanie prac budowlanych nie spowoduje zaistnienia ruchów masowych ziemi,
ponieważ prace prowadzone będą na terenie o płaskiej powierzchni. Prace budowlane
prowadzone będą powyżej zwierciadła wody podziemnej, z wykorzystaniem sprawnego
technicznie sprzętu budowlanego, dlatego też nie będą stanowiły zagrożenia dla ilości i
jakości wód podziemnych.
Zapotrzebowanie na wodę pokrywane będzie z wodociągu gminnego. Pracownicy
zatrudnieni przy pracach budowlanych będą korzystać z zaplecza socjalnego istniejącej
ubojni.
Wody opadowe i roztopowe będą odprowadzane tak jak do tej pory, bezpośrednio do
gruntu w sposób niezorganizowany - powierzchniowo w obszar własnej działki.
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2.1.4. Roślinność
Pod względem szaty roślinnej teren inwestycji cechuje się brakiem naturalności i
bioróżnorodności. Obecnie obszar ten w części jest utwardzony betonem (plac wokół
istniejącego budynku ubojni) a pozostałą jego część pokrywa roślinność trawiasta.
Występuje tu niewiele gatunków roślin, są to zbiorowiska synantropijne o składzie
gatunkowym zdominowanym przez roślinność ściśle zależną od działalności człowieka,
towarzyszącą zabudowaniom (zbiorowiska ruderalne). W granicach własności terenu
wzdłuż istniejącego ogrodzenia nasadzone są drzewa, głównie świerki.

Istniejące zadrzewienie przy południowej granicy działki

Widok na istniejący kurnik. Widoczne zadrzewienie przy południowej i północnej stronie terenu własności

15

Raport o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa istniejącego budynku ubojni drobiu wraz z
budową dwóch wiat na pojazdy oraz z budową niezbędnej infrastruktury tj. przyłącza i drogi wewnętrznej, ogrodzenia i
place manewrowe”
____________________________________________________________________________________________________

Na analizowanym terenie nie zinwentaryzowano gatunków roślin i siedlisk podlegających
ochronie gatunkowej i siedliskowej zgodnie z aktami wykonawczymi do ustawy z dnia 16
kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 Nr 92 poz. 880, z późn. zm.).
Roślinność terenu objętego badaniami jest silnie zantropofizowana. Występują tu gatunki
roślin charakterystyczne dla obszarów silnie zmienionych przez człowieka. Obszar
gospodarstwa jest systematycznie koszony.
Teren dokupionej działki nr ew. 92/2 pokrywa roślinność trawiasta z udziałem koniczyny
łąkowej czerwonej (Trifolium pratense).
Oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na roślinność, z jakimi należy się liczyć to w
szczególności zniszczenie istniejącej szaty roślinnej w zasięgu projektowanych prac
budowlanych (projektowane wiaty na pojazdy zostaną zrealizowane przy południowej
granicy własności terenu, który nie jest obecnie utwardzony).
Oddziaływania te są integralnie związane z zakresem robót i w zasadzie nie mogą zostać
wyeliminowane.
Na dokumentowanym obszarze występują pospolite, powszechnie występujące gatunki:
• krwawnik pospolity (Achillea millefolium)
• dziurawiec zwyczajny (Hypericum perforatum)
• bylica piołun (Artemisia absinthium)
• komosa biała (Chenopodium album)
• pokrzywa zwyczajna (Urtica dioica)
• pięciornik gęsi (Potentilla anserina)
• mniszek pospolity (Taraxacum officinale)
• babka zwyczajna (Plantago maior)
• rumianek bezpromieniowy (Matricaria discoidea)
• koniczyna łąkowa (Trifolium pratense).
W fazie realizacji inwestycji praktycznie nie będą występowały bezpośrednie niekorzystne
oddziaływania na rośliny znajdujące się na gruntach sąsiednich.
W granicach terenu eksploatacji nie stwierdzono istnienia stanowisk gatunków roślin,
zwierząt (w tym śladów ich bytowania) i grzybów podlegających ochronie na podstawie:
• Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 5 stycznia 2012 r. w sprawie ochrony
gatunkowej roślin (Dz. U. z 2012 r., poz. 81),
• Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 października 2011 r. w sprawie ochrony
gatunkowej zwierząt (Dz. U. Nr 237, poz. 1419),
• Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 lipca 2004 r. w sprawie gatunków dziko
występujących grzybów objętych ochroną (Dz. U. Nr 168, poz. 1765).
Na terenie projektowanej inwestycji nie ma też siedlisk przyrodniczych podlegających
ochronie w Polsce zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010
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r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania
Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub
wyznaczenia, jako obszary Natura 2000 (Dz. U. z 2010 r. Nr 77, poz. 510).
Szata roślinna terenu inwestycji nie przedstawia większych walorów przyrodniczych, dlatego
nie wymaga szczególnych zabiegów ochronnych. Jej zniszczenie nie spowoduje żadnych strat
dla środowiska naturalnego. Tereny przylegające do dokumentowanego obszaru nie są
zagrożone zniszczeniem.
Na dokumentowanym obszarze nie zaobserwowano gatunków chronionych. Nie ma
przeciwwskazań do realizacji inwestycji w zakresie przedstawionym w niniejszym
„Raporcie …” z uwagi na istniejącą na omawianym terenie szatę roślinną.
2.1.5. Odpady
Etap realizacji przedsięwzięcia związany będzie z powstawaniem odpadów
budowlanych, gospodarowanie którymi reguluje ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o
odpadach (Dz. U. 2013 poz. 21 ze zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia
27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. 2001 nr 112 poz. 1206).
Na etapie realizacji inwestycji mogą powstawać odpady inne niż niebezpieczne.
Szacunkowe ilości tych odpadów zamieszczono w poniżej tabeli:

Kod odpadu
17 01 01
17 01 02
17 02 01
17 02 03
17 04 05
17 05 04
17 05 06
17 09 04

ODPADY INNE NIŻ NIEBEZPIECZNE
Nazwa odpadu
Odpady betonu oraz gruz betonowy z
rozbiórek i remontów
Gruz ceglany
Drewno
Tworzywa sztuczne
Żelazo i stal
Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż
wymienione w grupie 17 05 03
Urobek z pogłębiania inny niż wymieniony
w 17 05 05
Zmieszane odpady z budowy, remontów i
demontażu inne niż wymienione w
grupach 17 09 01, 17 09 02, 17 09 03

Szacunkowa ilość [Mg]
10 Mg
8 Mg
1 Mg
2 Mg
2 Mg
10 Mg*
50 Mg*
7 Mg

*dokładny bilans mas ziemnych określony zostanie w projekcie budowlanym

Prace budowlane realizowane będą poprzez zewnętrzne firmy świadczące usługi w
realizacji inwestycji budowlanych. W tej sytuacji, zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 22 ustawy o
odpadach „wytwórcą odpadów powstających w wyniku świadczenia usług w zakresie
budowy, rozbiórki, remontu obiektów, czyszczenia zbiorników lub urządzeń oraz
sprzątania, konserwacji i napraw jest podmiot, który świadczy usługę, chyba, że umowa
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o świadczenie usługi stanowi inaczej”. Obowiązek zagospodarowania lub przekazania
odpadów do unieszkodliwienia ciąży na wytwarzającym odpady.
Odpady z grup 17 05 04 oraz 17 05 06 wykorzystane zostaną do makroniwelacji terenu,
który stanowi własność Inwestora.
Wszystkie wymienione powyżej odpady należą do grupy 17, tj. odpady z budowy, remontów
i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej. Wśród wymienionych
odpadów nie występują odpady kwalifikowane jako niebezpieczne, zatem mogą one zostać
zdeponowane na składowisku odpadów lub też zagospodarowane w miejscu ich
wytworzenia. Wytwórcą odpadów w fazie budowy będzie wykonawca robót, który ma
obowiązek wyposażenia placu budowy w kontenery, pojemniki oraz worki do selektywnego
zbierania odpadów. Powstające odpady będą magazynowane okresowo w wyznaczonym
miejscu, na terenie własności Inwestora.
Wymienione powyżej odpady, za wyjątkiem odpadów z grupy 17 09 04, zgodnie z
Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie listy rodzajów
odpadów, które posiadacz odpadów może przekazywać osobom fizycznym lub jednostkom
organizacyjnym niebędącym przedsiębiorcami, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku
(Dz.U. 2006 nr 75 poz. 527 ze zm.) - mogą być także przekazywane osobom fizycznym do
wykorzystania na ich własne potrzeby.
W przypadku braku możliwości wykorzystania lub zagospodarowania wytworzonych
odpadów w miejscu ich wytworzenia oraz w przypadku niemożliwości przekazania ich
osobom fizycznym do wykorzystania na ich własne potrzeby, wytworzone odpady należy
przekazać innym podmiotom prowadzącym działalność w zakresie zbierania lub
unieszkodliwiania odpadów i posiadającym stosowne zezwolenia wydane na mocy ustawy o
odpadach.
2.1.6. Krajobraz i dobra kultury
Projektowane przedsięwzięcie polegające na „Rozbudowie istniejącego budynku ubojni
drobiu …” realizowane będzie na terenie już zagospodarowanym, całkowicie
przekształconym antropogenicznie. Istniejący zakład został już wpisany w panujący
krajobraz. W bezpośrednim otoczeniu obiektu znajdują się tereny rolne.
Na dokumentowanym terenie nie występują dobra kultury.
2.1.7. Wpływ na ludzi, ochrona interesów osób trzecich
Ochrona uzasadnionych interesów osób trzecich obejmuje w szczególności:
 dostęp do dróg publicznych;
 ochronę przed pozbawieniem korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i
cieplnej oraz ze środków łączności;
 dopływu światła dziennego do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi;
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 ochronę przed uciążliwościami powodowanymi przez hałas, wibracje, zakłócenia
elektryczne, promieniowanie;
 ochronę przed zanieczyszczeniami powietrza, wody i gleby.
Granice praw i interesów określają przepisy prawa materialnego, ze szczególnym
uwzględnieniem przepisów techniczno-budowlanych, obowiązujących Polskich Norm oraz
innych przepisów zawartych w aktach normatywnych, w tym wydanych dla ochrony
środowiska.
Planowana inwestycja realizowana będzie w obrębie działek należących do Inwestora –
w fazie budowy nie będzie uciążliwości związanych z ograniczeniem przejazdu dla
użytkowników drogi publicznej, z którą teren inwestycji graniczy od strony wschodniej.
Wykorzystanie maszyn i urządzeń odbywać się będzie wyłącznie w porze dziennej i ze
względu na znaczne oddalenie od zabudowy mieszkaniowej uciążliwość dla osób
trzecich będzie znikoma.
Na granicy zabudowy mieszkaniowej dotrzymane zostaną wymagane standardy klimatu
akustycznego.
W przypadku planowanego przedsięwzięcia, należącego z racji przepisów prawa do
przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, nie
powinny wystąpić konflikty społeczne.
Inwestycja dotyczy już istniejącego obiektu, funkcjonującego od kilku lat i do tej pory
nie powoduje konfliktów społecznych. W wyniku realizacji inwestycji nie zmieni się
rodzaj produkcji ani sposób uboju drobiu. Inwestycja ma na celu jedynie usprawnienie
procesu produkcji w zakładzie, który zapewnia miejsca pracy. Stanowi istotny,
pozytywny akcent, eliminujący konflikty społeczne.
Zaznaczyć należy, że zgodnie z przepisami ustawy z dnia 3 października 2008 r. o
udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w
ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, organ właściwy do
wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zapewnia możliwość udziału
społeczeństwa w postępowaniu, w ramach którego sporządzany jest raport o
oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
Przy zachowaniu wszystkich powyższych wskazań inwestycja nie powinna mieć
negatywnego wpływu na zdrowie ludzi, tym bardziej, że do chwili obecnej istniejący
zakład nie wywiera negatywnego wpływu na środowisko a realizacja inwestycji nie
będzie powodować zmiany wielkości ani sposobu produkcji.
2.1.8. Kolizje z uzbrojeniem podziemnym
Na obszarze przedsięwzięcia nie występują sieci infrastruktury technicznej, które
kolidowałyby z planowaną inwestycją.
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2.2. Charakterystyka całego przedsięwzięcia i warunki wykorzystania terenu w fazie
eksploatacji
W poniższym rozdziale przedstawione będą informacje dotyczące oddziaływania
analizowanej inwestycji na środowisko na etapie eksploatacji, ze szczególnym
uwzględnieniem wpływu na ludzi, powietrze, klimat akustyczny, florę, glebę, wodę,
krajobraz oraz wzajemne oddziaływanie między tymi elementami.
2.2.1. Powietrze atmosferyczne
Oddziaływanie na stan sanitarny powietrza rozbudowanej ubojni będzie takie samo jak
dotychczas, ponieważ nie ulegnie zmianie liczba pojazdów poruszających się po
dokumentowanym terenie, nie zmieni się wielkość ani organizacja produkcji, system
ogrzewania będzie funkcjonował w oparciu o dotychczas wykorzystywane paliwa.
W obliczeniach wielkości emisji zanieczyszczeń uwzględniono również źródła emisji w
istniejącym, położonym w sąsiedztwie budynku inwentarskim (kurniku).
W wyniku realizacji inwestycji nie zmieni się wielkość emisji zanieczyszczeń do
powietrza w porównaniu ze stanem obecnym.
Tak jak obecnie, źródłami emisji zanieczyszczeń będą:
− spaliny ze środków transportu,
− zanieczyszczenia powstające w procesie spalania paliw do celów grzewczychstacjonarnym źródłem emisji zanieczyszczeń są kotły grzewcze. W istniejącym
budynku inwentarskim zlokalizowanym w sąsiedztwie ubojni drobiu kotłownia
opalana jest węglem i olejem opałowym. System grzewczy w budynku ubojni
funkcjonuje w oparciu o olej opałowy.
Wszystkie pojazdy wykorzystywane przez zakład powinny być sprawne technicznie, aby
minimalizować emisję substancji zanieczyszczających do powietrza atmosferycznego.
Na terenie dokumentowanego zakładu, samochody ciężarowe oraz inne pojazdy
niezbędne do transportu produktów będą poruszać się po asfaltowej drodze
wewnętrznej oraz asfaltowym placu manewrowym, stąd można przypuszczać, że nie
będzie występować nadmierna emisja pyłu.
Nie przewiduje się wystąpienia ponadnormatywnych stężeń zanieczyszczeń w rejonie
inwestycji. Wszystkie pojazdy sprawne technicznie emitują spaliny w ilości nie
stanowiącej znacznej szkodliwości dla powietrza.
Również czas pracy oraz nasilenie ruchu pojazdów nie sprawią, że emisja spalin
osiągnie wielkość, która mogłaby zagrażać środowisku.
Szacunkowe obliczenia emisji i zasięgu oddziaływania zanieczyszczeń pyłowych
i gazowych przedstawione zostały w punkcie 2.4. „Przewidywane wielkości emisji
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wynikające z funkcjonowania planowanego przedsięwzięcia” oraz załącznikach
graficznych w formie elektronicznej załączonych do niniejszego raportu.
2.2.2. Klimat akustyczny
Opracowanie dotyczące oddziaływania akustycznego analizowanego złoża zawiera:
 charakterystykę terenu, na którym położone są obiekty oraz tereny przyległe będące
w zasięgu oddziaływania;
 aktualny stan akustyczny na terenie wokół opisywanego obiektu;
 wykaz źródeł hałasu oraz rozkład czasu pracy dla tych źródeł w porze dnia;
 określenie poziomów mocy akustycznej dla źródeł hałasu;
 obliczenia poziomu imisji hałasu;
 przedstawienie obliczeń i symulacji w formie graficznej.
Dopuszczalny poziom hałasu w środowisku
Polskie wymagania prawne w zakresie ochrony środowiska przed hałasem odnoszą się
osobno do dwóch pór doby:
− 16 godzin w porze dziennej w przedziale od 6.00 do 22.00;
− 8 godzin w porze nocnej w przedziale od 22.00 do 6.00.
Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku powodowanego przez poszczególne grupy
źródeł hałasu, wyrażone wskaźnikami LAeq D i LAeq N, podane są w Tabeli 1 załącznika do
Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych
poziomów hałasu w środowisku (t.j. Dz. U. 2014 poz. 112). Poziomy te odnoszą się do
terenów wymagających ochrony przed hałasem. Wskaźniki LAeqD (odnosi się do przedziału
czasu odniesienia równego 8 najmniej korzystnym godzinom dnia kolejno po sobie
następującym) i LAeqN (odnosi się do przedziału czasu odniesienia równego 1 najmniej
korzystnej godzinie nocy) mają zastosowanie do ustalania i kontroli warunków korzystania ze
środowiska w odniesieniu do jednej doby.
Wartości poziomów dopuszczalnych są zależne od funkcji urbanistycznej jaką spełnia dany
teren. Dla terenów wymagających intensywnej ochrony przed hałasem określane są
najniższe poziomy dopuszczalne, natomiast dla terenów gdzie ochrona przed hałasem nie
jest zagadnieniem krytycznym poziomy dopuszczalne są najwyższe. Przyjęta podstawa
kategoryzacji terenów – jego funkcja urbanistyczna – jednoznacznie wskazuje na ścisłe
związki między ochroną środowiska przed hałasem a zagospodarowaniem przestrzennym.
Najbliższy teren akustycznie chroniony znajduje się w odległości ponad 100 m w kierunku
zachodnim od zachodniej granicy terenu inwestycji.
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Dopuszczalny poziom hałasu w dB
Drogi lub linie
Pozostałe obiekty i działalność
kolejowe
będąca źródłem hałasu

Rodzaj terenu

a. Srefa ochronna „A”
uzdrowiska
b. Tereny szpitali poza miastem
a. Tereny zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej
b. Tereny zabudowy związanej
ze stałym lub czasowym
pobytem dzieci i młodzieży
c. Tereny domów opieki
społecznej
d. Tereny szpitali w miastach
a. Tereny zabudowy
mieszkaniowej
wielorodzinnej i zamieszkania
zbiorowego
b. Tereny zabudowy
zagrodowej
c. Tereny rekreacyjnowypoczynkowe
d.Tereny mieszkaniowousługowe
Tereny w strefie śródmiejskiej
miast powyżej 100 tys.
mieszkańców

LAeq D

LAeq N

LAeq D

LAeq N

przedział
czasu
odniesienia
równy 16
godzinom

przedział
czasu
odniesienia
równy
8 godzinom

przedział czasu
odniesienia równy
8 najmniej
korzystnym
godzinom dnia,
kolejno po sobie
następującym

przedział czasu
odniesienia równy
1 najmniej
korzystnej godzinie
nocy

50

45

45

40

61

56

50

40

65

56

55

45

68

60

55

45

Zgodnie z poz. 3b Tabeli 1, poziom hałasu instalacyjnego na terenach zabudowy zagrodowej
oraz terenów mieszkaniowo- usługowych nie może przekroczyć następujących wartości
równoważnego poziomu dźwięku A:
LAeq D=55 dB dla kolejnych 8 godzin pory dnia,
LAeq N=45 dB dla jednej najmniej korzystnej godziny nocy.
a w przypadku zabudowy jednorodzinnej (poz. 2a):
LAeq D=50 dB dla kolejnych 8 godzin pory dnia,
LAeq N=40 dB dla jednej najmniej korzystnej godziny nocy.
Emisja hałasu poza terenem własności nie może przekroczyć na terenach najbliżej położonej
zabudowy mieszkaniowej (o charakterze zagrodowym) poziomu LAeq D=55 dB dla kolejnych 8
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godzin pory dnia i LAeq D=45 dB dla 1 najmniej korzystnej godzinie nocy.
Ruch pojazdów odbywał się będzie wyłącznie w porze dnia. Dlatego też nie uwzględniono
emisji hałasu ze środków transportu w obliczeniach dla pory nocy.
Charakterystyka akustyczna opisywanego obiektu
Hałas, jaki będzie powstawał poza granicami przedmiotowej inwestycji określa się imisją
hałasu. Wielkość imisji charakteryzuje się poprzez równoważny poziom dźwięku A. Wszystkie
zjawiska występujące między emisją (źródło hałasu) a imisją (odbiorca) określamy jako
propagacje:
EMISJA + PROPAGACJA = IMISJA
Lokalizacja obiektu
Projektowana inwestycja realizowana będzie w miejscowości Salata w Gminie Smyków. W
rejonie przedsięwzięcia znajdują się głównie tereny rolne. W rejonie inwestycji nie
wykonywano pomiarów tła akustycznego. Do obliczeń wielkości emisji hałasu przyjęto tło
akustyczne na poziomie 30 dB.
Przedsięwzięcie realizowane będzie na nieruchomości oznaczonej numerami działek 93/5,
93/6, 93/7, 93/8, 93/10 i 92/2.
Źródła hałasu
Źródłami hałasu w istniejącym zakładzie uboju drobiu są tzw. bezpośrednie źródła ruchome,
do których zaliczyć należy pojazdy poruszające się po terenie zakładu (około 1050 kursów
samochodów ciężarowych i około 1300 kursów samochodów dostawczych w ciągu roku)
oraz źródła stacjonarne (agregaty chłodnicze). Dodatkowo w obliczeniach uwzględniono
źródła emisji hałasu w istniejącym kurniku, do których należą wentylatory ścienne (12 szt.)
0,5kW o poziomie mocy akustycznej 54dB. Przewiduje się także ruch samochodów (transport
paszy, opału, kurcząt, ściółki, obornika). Dla potrzeb kurnika, w ciągu roku potrzebnych jest
około 40 kursów samochodów ciężarowych.
Równoważny poziom dźwięku dla pojazdów określono z wzoru:

LWegn

1 N

= 10 ⋅ log ⋅ ∑ ti ⋅100,1⋅ LWn 
 T n =1


• Samochody ciężarowe (dojazd do kurnika) – droga w obie strony wynosi około 260 m
LWegn = 90,5 dB
• Samochody ciężarowe (dojazd do ubojni) – droga w obie strony wynosi około 650 m
LWegn = 108 dB
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• Samochody dostawcze (dojazd do ubojni) – droga w obie strony wynosi około 650 m
LWegn = 109dB
Stan akustyczny otoczenia obiektu
Hałas w otoczeniu analizowanej inwestycji wywoływać będą również pojazdy poruszające się
drogą publiczną, z którą teren inwestycji bezpośrednio graniczy od strony wschodniej. Na
klimat akustyczny w opisywanym rejonie będzie wpływać praca maszyn rolniczych
pracujących na gruntach rolnych występujących w sąsiedztwie inwestycji.
Zasięg oddziaływania obiektu
Metodyka obliczeń
Zastosowanie metod obliczeniowych polega na określeniu wartości żądanych parametrów
klimatu akustycznego za pomocą matematycznych zależności wychodząc ze znajomości:
- Poziomów mocy akustycznej bezpośrednich źródeł hałasu;
- Charakterystyki terenu;
- Elementów ekranujących (np. wały ziemne oraz inne elementy występujące na kierunku
propagacji hałasu w środowisku).
Zgodnie z Załącznikiem nr 6 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 4 listopada 2008 r.
w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości
pobieranej wody (Dz.U. 2008 Nr 206 poz. 1291), metody obliczeniowe hałasu z zakładu
oparte są o model rozprzestrzeniania się hałasu w środowisku zawarty w normie PN-ISO
9613-2 „Akustyka. Tłumienie dźwięku podczas propagacji w przestrzeni otwartej”.
Podstawowymi danymi źródłowymi do obliczeń poziomów dźwięku w oparciu o powyższy
model, wymieniony w normie PN-ISO 9613-2, są moce akustyczne źródeł hałasu (urządzeń)
na obszarze inwestycji.
Obliczenia zasięgu oddziaływania akustycznego dla projektowanej inwestycji wykonano w
oparciu o program komputerowy SON2 wersja 4.0. Przyjęty w programie model obliczeniowy
poziomu imisji hałasu w środowisku od instalacji jest zgodny z normą PN-ISO 9613-2. Model
obliczeniowy oparty jest na „Guide du Bruit des Transportes Terrestres – Fascicule Prevision
des Niveaux Sonores”, zgodny z XPS 31-133. Model uwzględnia tłumienie wynikające
z rozbieżności geometrycznej, pochłaniania przez atmosferę, wpływ gruntu, obecność
ekranów i obszarów zieleni.
W algorytmach obliczeniowych wykorzystywanych w analizach wpływ planowanych
inwestycji na środowisko uwzględnia się m.in. parametr określający tłumienie przez grunt
(pochłanianie przez grunt).
Właściwości akustyczne drogi propagacji fali dźwiękowej określono m.in. w Polskiej Normie
PN-EN ISO 9613-02, na podstawie której wyróżnia się 3 kategorie gruntu:
 Grunt twardy - obejmuje, lód, beton i inne powierzchnie o małej porowatości (G = 0)
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 Grunt porowaty - powierzchnia ziemi pokryta trawą, drzewami lub inną zielenią
i wszystkie inne powierzchnie gruntu odpowiednie dla rozwoju roślinności. Dla gruntu
porowatego przyjmuje się G = 1
 Grunt mieszany - dla powierzchni składającej się zarówno z gruntu twardego jak
i porowatego, to G przyjmuje się z zakresu od 0 do 1, przyjmując wartość ułamkową
gruntu porowatego.
Przy obliczeniach oddziaływania akustycznego wzięto pod uwagę maksymalne moce
akustyczne wszystkich źródeł emisji hałasu związanych z inwestycją.
Na potrzeby określenia poziomu emisji hałasu pochodzącego od dokumentowanej
inwestycji, współczynnik gruntu został przyjęty na poziomie G=0,5. Parametry
meteorologiczne: temperatura powietrza: 100 C, średnia roczna wilgotność powietrza 70% zostały przyjęte w oparciu o bazy danych Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Na
potrzeby obliczeń tło akustyczne przyjęto na poziomie 30 dB.
Obliczenia imisji hałasu wykonano na wysokości z = 4 m.
Pozostałe dane wyjściowe oraz szczegółowe obliczenia emisji hałasu, ze względu na znaczną
objętość zostały załączone na płycie CD- Załącznik Nr 2 do niniejszego raportu.
Oddziaływanie przedsięwzięcia na klimat akustyczny zostało przedstawione za pomocą
izolinii równoważnego poziomu dźwięku A na zamieszczonych poniżej podkładach
mapowych.
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WYNIK DLA PORY DNIA
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Podsumowanie
Źródłem hałasu, dla którego określono zasięg i stopień uciążliwości jest całe planowane
przedsięwzięcie polegające na „Rozbudowie istniejącego budynku ubojni drobiu …”.
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (t.j. Dz. U. 2014 poz. 112),
dopuszczalna emisja hałasu związana z funkcjonowaniem dokumentowanego
przedsięwzięcia, dla obszarów zabudowy mieszkaniowej o charakterze zagrodowym w
porze dziennej wynosi 55 dB i w porze nocnej 45 dB.
Na podstawie przeprowadzonych analiz poziomu imisji hałasu w środowisku można
stwierdzić, że eksploatacja inwestycji nie będzie stanowić ponadnormatywnej uciążliwości
dla środowiska. W wyniku realizacji przedsięwzięcia nie nastąpi zmiana ilości źródeł emisji
hałasu.
Hałas o wartości najwyższej tj. LAeqD=60 dB będzie występował tuż przy źródłach emisji (w
szczególności przy trasie przejazdu samochodów). Imisyjne standardy jakości środowiska na
granicy obszarów chronionych akustycznie, tj. najbliżej położonych budynków mieszkalnych
będą spełnione w zakresie emisji hałasu.
Teren zabudowy chronionej akustycznie znajduje się poza zasięgiem izolinii o poziomie
równoważnym 50 dB w porze dnia i 40 dB w porze nocy i na granicy zabudowy będzie
wynosił znacznie poniżej tych wartości.
2.2.3. Roślinność
Na podstawie przeprowadzonej wizji lokalnej terenu należy stwierdzić, iż na obszarze
planowanego przedsięwzięcia oraz w jego najbliższym sąsiedztwie nie występują żadne
elementy świata roślinnego, które podlegałyby ochronie prawnej. Z racji znacznych
antropogenicznych przekształceń środowiska omawiany obszar nie stanowi dogodnego
siedliska dla gatunków flory i fauny.
Eksploatacja rozbudowanych części zakładu, wiat na pojazdy, drogi i placu
manewrowego nie wpłynie na pogorszenie panujących obecnie warunków
siedliskowych flory.
Teren ubojni jest ogrodzony, co istotnie ogranicza jego ewentualne oddziaływanie na
florę występującą na obszarach sąsiadujących z planowaną inwestycją.
2.2.4. Gospodarka wodno-ściekowa
Woda dostarczana do zakładu pochodzi z wodociągu gminnego i jest rozprowadzana po
całym zakładzie. Zapotrzebowanie na wodę tak jak ma to miejsce obecnie, będzie
zaspokajane z istniejącej sieci wodociągowej.

28

Raport o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa istniejącego budynku ubojni drobiu wraz z
budową dwóch wiat na pojazdy oraz z budową niezbędnej infrastruktury tj. przyłącza i drogi wewnętrznej, ogrodzenia i
place manewrowe”
____________________________________________________________________________________________________

Z uwagi na niezmienioną wielkość produkcji i zatrudnienia pracowników
zapotrzebowanie na wodę do procesów technologicznych i celów socjalno – bytowych
nie ulegnie zmianie.
Zapotrzebowanie na wodę w zakładzie uboju drobiu
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Nazwa urządzenia
Głuszacz
Oparzelnik
Skubarka
Myjka linii
Myjka zewnętrzna tuszek
Myjka zewnętrzna tuszek
Myjka wewnętrzna
Myjka linii
Rynna patroszenia
Schładzalnik wodny I
Schładzalnik wodny II
Myjnia pojemników
Wytwornica lodu
Czyszczenie żołądków
Łuskarka lodu
Mycie hal
Cele socjalne
Maszyna wody lodowej
RAZEM

Zapotrzebowanie na
3
wodę [m /h]
0,4
0,8
1,0
0,3
0,9
0,9
0,9
0,3
1,0
1,8
1,8
1,5
1,0
0,2
0,1
3
5 m /zmianę
3
1,2 m /zmianę
3,9
23

Tuszki poddawane schładzaniu poprzez zanurzenie w wannie z wodą lodową, uprzednio
zostają poddawane myciu pod bieżąca wodą. Do umycia tuszki o wadze 2,5 kg zużywa
się 1,5 l wody. Do umycia tuszki o ciężarze 2,5 kg – 5,0 kg, zużywa się 2,5 l wody.
Powyżej 5 kg zużywa się 3,5 l wody.
Zużycie wody na cele socjalno – bytowe wynosi 1 800 dm3 /dobę, w tym 50% wody
ciepłej. Łączne zapotrzebowanie wody wynosi 26,18 m3/dobę.
W wyniku rozbudowy zakładu może dojść do nieznacznego wzrostu zużycia wody
przeznaczonej do mycia powierzchni.
Przyjmując wzrost wielkości powierzchni wymaganej myciem (szatnia, część sanitarna
dla pracowników strefy brudnej, dodatkowa chłodnia) o ok. 350 m2 oraz normę
wynoszącą 2 dm3 wody/1m2 powierzchni, to wzrost zapotrzebowania na wodę wyniesie
około 700 dm3 /zmianę.
W wyniku realizacji inwestycji, tak jak dotychczas powstawać będą ścieki technologiczne, z
mycia powierzchni, socjalno - bytowe oraz wody opadowe i roztopowe z powierzchni
dachów i terenów utwardzonych.
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Ścieki przemysłowe powstałe w wyniku mycia pomieszczeń będą odprowadzane do
istniejącego zbiornika na ścieki o pojemności V = 50 m3, skąd odbierane są przez uprawnioną
firmę na podstawie zawartej umowy, tak jak dotychczas.
Ścieki socjalno – bytowe gromadzone są w oddzielnym zbiorniku na nieczystości, którego
pojemność wynosi V = 7 m3.
Ścieki transportowane są beczkowozem, który jest własnością zakładu, do podmiotu, z
którym zakład ma podpisaną umowę.
Wody opadowe i roztopowe z powierzchni dachowych odprowadzane będą tak jak
dotychczas tj. w sposób niezorganizowany, powierzchniowo w obszar własnej nieruchomości
gruntowej.
Bilans odprowadzanych ścieków
Ilość ścieków technologicznych (przemysłowych), po rozbudowie zakładu,
uwzględniając wzrost powierzchni wymagającej mycia, będzie wynosić około
20m3/dobę. Ilosć ścieków socjalno – bytowych nie zmieni się i będzie na poziomie około
2 m3/dobę.
W wyniku realizacji inwestycji zmieni się ilość ścieków opadowych i roztopowych z
powierzchni dachowych i terenów utwardzonych.
Ilość wód opadowych i roztopowych z dachów i terenów utwardzonych wyliczono na
podstawie średnich opadów określonych przez stację meteorologiczną w Kielcach oraz
współczynników spływu wód opadowych, według zależności:
Q = Q1 +Q2
Q1 = F1 x q x Ψ1 (m 3/m-c)
Q2 = F2 x q x Ψ2 (m 3/m-c)
gdzie :
Q1 - spływ wód opadowych i roztopowych z połaci dachowych
Q2 - spływ wód opadowych i roztopowych z terenów utwardzonych
F1 - powierzchnia połaci dachowych: dach budynku ubojni ok. 1100 m2 i projektowanych
(wzrost powierzchni dachowej na budynku ubojni o 400 m2 i dach nad wiatami o powierzchni
350 m2). Łączna powierzchnia dachów w wyniku realizacji przedsięwzięcia będzie wynosić
1850 m2.
F2 – powierzchnia terenu utwardzonego wokół budynku ubojni (beton) wynosi ok. 950 m2.
W wyniku realizacji inwestycji, na placu manewrowym oraz drodze dojazdowej do ubojni
wykonana zostanie nawierzchnia asfaltowa. Łączna powierzchnia o nawierzchni asfaltowej
wynosić będzie ok. 2900 m2
Ψ1- współczynnik spływu dla tego rodzaju terenu - 0,9
Ψ2- współczynnik spływu dla tego rodzaju terenu - 0,9

30

Raport o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa istniejącego budynku ubojni drobiu wraz z
budową dwóch wiat na pojazdy oraz z budową niezbędnej infrastruktury tj. przyłącza i drogi wewnętrznej, ogrodzenia i
place manewrowe”
____________________________________________________________________________________________________

q - średnia roczna ilość opadów wynosi 601 mm, co daje średnio q= 50,08 mm wody na
miesiąc
W wyniku realizacji inwestycji, ilość ścieków z powierzchni dachowych będzie wynosić:
Q1 = 83,4 m3/m-c i wzrośnie o około 33,8 m3/m-c, w porównaniu ze stanem obecnym,
Q2 = 130,7 m3/m-c i wzrośnie o około 87,9 m3/m-c.
2.2.5. Gospodarka odpadami
W wyniku realizacji przedsięwzięcia, na etapie jego eksploatacji, ilość wytwarzanych
odpadów nie ulegnie zmianie.
Śmieci komunalne, szkło, plastik usuwane są na bieżąco i trafiają do pojemników
zbiorczych. Odpady komunalne odbierane są co tydzień przez firmę, na podstawie
zawartej umowy.
W zakładzie powstają uboczne produkty pochodzenia zwierzęcego: uppz kat 2 (padłe w
czasie transportu kury oraz odchody z klatek) i uppz kat. 3 (krew, pióra, łby, odpady
miękkie, łapy). Uppz zbierane są do pojemników przeznaczonych do tego celu.
Pojemniki są oznakowane napisem odpowiednio kat. 2, kat. 3 i znajdują się w
pomieszczeniach produkcyjnych za wyjątkiem chłodni, mrożni i pomieszczeń socjalnych.
Powstające w zakładzie uppz przechowywane są w magazynie odpadów, w
przeznaczonych do tego celu pojemnikach (kontener, beczka).
Krew trafia bezpośrednio do kontenera za pomocą pompy. Pióra transportowane są
rynną do maszyny celem odciśnięcia wody. Maszyna znajduje się w magazynie
odpadów. Następnie wrzucone zostają do kontenera. Jelita, łby, łapy przesypywane są z
pojemników do kontenera na odpady. Odbiorem, wywozem i utylizacją odpadów
zajmują się uprawnione do tego celu podmioty. Mycie i dezynfekcja pojemników na
uppz kat 2 i 3 odbywa się po zakończonym dni pracy, w magazynie odpadów, jako
wyposażenie tego pomieszczenia.
2.2.6. Wpływ planowanej inwestycji na krajobraz
Realizacja przedsięwzięcia oraz jego eksploatacja nie wpłynie istotnie na kształtowanie
krajobrazu z uwagi na to, iż realizowane będzie ono na terenie już zagospodarowanym
poprzez funkcjonujący od kilku lat zakład uboju drobiu.
Projektowane przedsięwzięcie polegające na rozbudowie zakładu oraz niezbędnej
infrastruktury nie będzie związane ze zmianą wielkości produkcji. Rozbudowa ma na
celu jedynie usprawnienie produkcji i poprawę warunków pracy.
Wobec powyższego projektowane przedsięwzięcie nie będzie powodować obniżenia
walorów krajobrazowych dokumentowanego regionu. Wzdłuż ogrodzenia nasadzone są
drzewa (głównie świerki), które ułatwiły wkomponowanie budowli w otaczający
krajobraz.
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2.2.7. Konflikty społeczne, ochrona interesów osób trzecich
Planowana inwestycja realizowana będzie na terenie działek, do których Inwestor
posiada tytuł prawny, w bezpiecznej odległości od budynków mieszkalnych. Inwestycja
dotyczy zakładu, który zapewnia miejsca pracy. Ma to szczególne znaczenie dla ludności
zamieszkującej na obszarze o wysokim poziomie bezrobocia.
Projektowane przedsięwzięcie nie narusza uzasadnionych interesów osób trzecich oraz
nie powoduje uciążliwości dla tych osób przez:
 Pozbawienie dostępu do drogi publicznej oraz możliwości korzystania z wody,
energii elektrycznej, środków łączności, dostępu światła dziennego do
pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi;
 Powodowanie ponadnormatywnego hałasu, wibracji, zakłóceń elektryczneych i
promieniowania;
 Powodowanie zanieczyszczenia powietrza, wody lub gleby.
2.3. Główne cechy charakterystyczne procesów produkcyjnych
W istniejącym zakładzie głównym procesem technologicznym jest ubój i rozbiór drobiu
(brojlery rzeźne).
Drób dostarczany jest do ubojni samochodami marki STAR, przystosowanymi do tego
celu. W przypadku padnięcia kurczaków podczas transportu, sztuki te trafiają do
konfiskatora, a następnie pod nadzorem lekarza weterynarii do magazynu odpadów
jako kat. 2.
Kurniki, z których pochodzą kurczaki, znajdują się pod stałym nadzorem służb
weterynaryjnych. Hodowcy drobiu wykonują badania stada na obecność Salmonella
spp. Informacje o tych badaniach mają obowiązek przekazywać służbom
weterynaryjnym, przed skierowaniem do uboju. Dokumenty związane z dostawą drobiu
do ubojni to świadectwo zdrowia drobiu z numerem badania na Salmonella spp. oraz
informacje o łańcuchu żywieniowym drobiu.
W zakładzie uboju drobiu, urzędowy lekarz weterynarii kontroluje stan zwierząt i
dokumentację towarzyszącą danej partii drobiu: świadectwo zdrowia oraz łańcuch
pokarmowy. Dokonuje również oceny jakościowej i ilościowej żywca z uwzględnieniem
sztuk padłych i konfiskat. W ocenie żywca bierze się także pod uwagę stan okarmienia i
napojenia ptaków. Następnie weryfikuje parametry głuszacza i wody w oparzelniku. W
sytuacji braku zastrzeżeń dopuszcza drób do uboju. W dalszej kolejności kurczaki
zostają zawieszone na linii ubojowej. Pierwszym etapem jest ogłuszanie kurczaków w
głuszaczu za pomocą prądu elektrycznego o napięciu 100 V, natężeniu 0,12 A oraz
częstotliwości 300 Hz na jedną sztukę przez czas 2 – 4 s. Parametry prądu oraz czas
głuszenia są regulowane.
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Kolejnym etapem jest obcinanie łebków. Czynność ta wykonywana jest ręcznie przez
przeszkolonego pracownika posiadającego doświadczenie i staż na tym stanowisku.
Odcięte łebki zbierane są do pojemników i kierowane do magazynu na uppz (uboczne
produkty pochodzenia zwierzęcego) jako kat. 3. Brojler, przesuwając się po linii
ubojowej, wykrwawia się przez około 6 minut. Krew spływa do rynny i jest
transportowana za pomocą pompy do magazynu odpadów, do kontenera.
Po zakończeniu procesu wykrwawiania, kurczaki trafiają do oparzelnika, gdzie są
oparzane w wodzie o temperaturze 58 -610 C (±10 C) w zależności od wielkości kurczaka.
Czas oparzania trwa od 160 do 180 s. Po oparzeniu kurczaki trafiają do skubarki
bębnowej, gdzie odbywa się proces skubania. Po oskubaniu są wyjmowane i zawieszane
dalej na linii. Na tym stanowisku czynności tych dokonuje jeden pracownik, który jest
przeszkolony do ich wykonywania.
Przez otwór technologiczny, kurczaki trafiają do hali patroszenia, gdzie w pierwszej
fazie następuje odcięcie łapek. Czynność ta przeprowadzana jest ręcznie. Łapki
wymagające obróbki nie są pozyskiwane (stanowią uppz kat. 3 i kieruje się je do
magazynu odpadów. Łapki przeznaczone do konsumpcji są płukane, chłodzone woda
przez 50 min. do temperatury +50 C i przez następne 40 min. wodą z lodem do temp.
+3 0 C, pozostawiane na 30 min. Do ocieknięcia i kierowane do chłodni. Na tym etapie
upoważniony pracownik dokonuje również oceny skuteczności wyskubania z piór.
Tuszki, przemieszczając się dalej po linii patroszenia zostają poddawane procesowi
patroszenia, który przeprowadzany jest ręcznie. Następuje wycięcie steku, rozcięcie
powłoki brzusznej, wyjęcie pakietu. Pakiet wraz z podrobami wyjmowany jest na grzbiet
ptaka – w tym momencie lekarz nadzorujący ubój dokonuje oceny poubojowej. Po
stwierdzeniu przez lekarza przydatności do spożycia podrobów, są one odrywane przez
kolejnych pracowników na linii od pakietu, sortowane do pojemników z wodą a pakiety
zbierane do pojemników siatkowych i kierowane do magazynu odpadów. Podroby są
płukane, schładzane w basenach wodą przez 50 min. do temperatury 50 C, następnie
ponownie schładzane przez kolejne 40 min. wodą z lodem łuskowym do temperatury
30 C. Po wychłodzeniu przesypywane są do pojemników siatkowych i pozostawiane do
ocieknięcia na 30 min. Po ocieknięciu przesypuje się je na metalowe stojaki z półkami i
kieruje do chłodni. Żołądki drobiu są odtłuszczane mechanicznie, czyszczone z treści
pokarmowych, doczyszczane, następnie płukane i wychładzane (taj jak wątróbka, serca)
i kierowane do chłodni. W razie zakwestionowania przez lekarza tuszki lub podrobów,
trafiają one do konfiskatora. Po uzyskaniu podrobów tuszka drobiowa jest myta
wewnątrz i na zewnątrz myjką mechaniczną. Następnie trafia do wanny schładzalniczej,
gdzie przechodzi wstępny etap schładzania wodnego trwający ok. 30 min. Wanna
ślimakowa wypełniona jest wodą, w której zakres temperatur waha się od +180 C na
wejściu do +140 C u wyjścia z wanny.
Po wstępnym schłodzeniu w wodzie, tuszki przechodzą drugi etap schładzania wodnego
w hali schładzania wodnego w wannie ślimakowej. Na tej hali usytuowana jest maszyna
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wody lodowej, która schładza wodą i doprowadza ja do wanny. Nad wanną
zamontowana jest łuskarka lodu, z której dodatkowo dosypywany jest lód do wody w
tej wannie.
Zakres temperatur wody w wannie I wynosi od +16 0C na wejściu do +40 C u wyjścia z
wanny. Czas schładzania trwa 30 min. Tuszka po wyjściu z wanny zostaje zawieszona na
linii ociekania i trafia do pomieszczenia schładzania powietrznego. Schładzanie
powietrzem trwa około 30 min. do temperatury +40 C. Szybkość owiewu w tym
pomieszczeniu wynosi 4 m/s. Celem uniknięcia wysuszenia tuszki zainstalowane są
zraszacze tuszek. W przypadku uboju drobiu o masie żywca powyżej 2 kg czas
schładzania ulega wydłużeniu. Np. przy wadze 1,8 k, schładzanie do 4 0C wynosi 60 min.
Po zakończeniu procesów schładzania i ociekania przystępuje się do pakowania tuszek.
Tuszki o temperaturze +4 0 C kierowane są do chłodni i następnie do dalszej dystrybucji.
Przewiduje się rozbiór tuszek po wychłodzeniu do temperatury +40 C oraz na ciepło,
zanim tuszki osiągną temperaturę +40 C. W przypadku dokonywania rozbioru na ciepło,
tuszki do pomieszczeń rozbiorowych kierowane są bezpośrednio z rzeźni lub po okresie
oczekiwania w chłodni.
Dzielenie drobiu odbywa się ręcznie na mechanicznej linii rozbioru drobiu. Temperatura
w pomieszczeniu rozbioru wynosi od 0 0C do +100 C.
Po rozbiorze posortowane elementy drobiowe wracają do hali pakowni, gdzie są
ważone, etykietowane i umieszczane w chłodni.
Temperatura magazynowania w chłodni nie więcej niż 30 C, dopuszcza się wzrost
temperatury w przypadku czynności przeładunkowych do +50 C. Temperatura
magazynowania w mrożni wynosi do -18 0C. Dopuszcza się niższą temperaturę w
momencie oszraniania.
Etykietowanie tuszek, elementów i podrobów odbywa się na hali pakowni, przed
umieszczeniem mięsa w chłodni. Przykleja się ją na szczytowej ścianie pojemnika w
widocznym miejscu. Następnie mięso drobiowe i podroby umieszczane są w chłodni lub
mrożni, gdzie czekają na dystrybucję. Temperatura tuszki do dystrybucji nie może
przekraczać +40 C, natomiast w przypadku podrobów +3 0 C.
Uzyskane w produkcji tuszki, elementy drobiowe i podroby przeznaczone są do
sprzedaży hurtowej i detalicznej. Mięso sprzedawane jest na rynek krajowy. W
produkcji nie stosuje się żadnych dodatków.
Opisany powyżej proces technologiczny
wyposażonych pomieszczeń i placów:

uboju

drobiu

wymaga

odpowiednio

Plac manewrowy (dostawa żywca)
Plac manewrowy jest utwardzony, pokryty powłoka zmywalną, dobrze skanalizowaną i
jest oddzielony od „strefy czystej” zakładu. Droga transportu żywca nie krzyżuje się z
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drogami ekspedycji produktów na terenie zakładu. W strefie znajdują się myjki klatek
oraz pojazdów mechanicznych, które dostarczają drób do zakładu.
Magazyn na odpady pochodzenia zwierzęcego (uppz)
W zakładzie jest wydzielone specjalne pomieszczenie magazynowe dla magazynowania
ubocznych odpadów pochodzenia zwierzęcego. Pomieszczenie to posiada zmywalne,
nienasiąkliwe ściany oraz gładkie, skanalizowane posadzki. Magazyn odpadów
wyposażony jest w rynnę do piór, maszynę do odciskania wody, pompę do transportu
krwi oraz kontener na uppz kat. 3. Usuwanie odpadów odbywa się na bieżąco. Kontener
odbierany jest do utylizacji na bieżąco przez uprawnioną firmę.
Punkt rozładunku drobiu
Posadzki, ściany, sufity, oświetlenie, odpowiadają ogólnym warunkom dla uboju drobiu
(j.w.). W pobliżu linii technologicznej znajduje się umywalka do mycia rąk. Wzdłuż
przenośnika podwieszanego, po zawieszeniu ptaków jest przestrzeń umożliwiająca
dokonanie przedubojowej kontroli weterynaryjnej. Odcinek ten nie jest krótszy niż
1,8m i doświetlony nie mniej niż 540 lx.
Urzędowy lekarz weterynarii ma możliwość obejrzenia ptaków przed zawieszeniem ich
na przenośnik podwieszony. Obok stanowiska kontroli lekarza weterynarii znajduje się
specjalny pojemnik (konfiskator), do którego trafiają sztuki zakwestionowane pod
względem zdrowotnym i ptaki padłe w czasie transportu. Stanowisko kontroli jest tak
zorganizowane, aby przemieszczane ptaki były zwrócone stroną brzuszną do
kontrolującego.
Pokój urzędowego lekarza weterynarii
Pomieszczenie znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie rampy rozładowczej. W pokoju
lekarza zgromadzona jest cała dokumentacja towarzysząca ubojowi. Ściany, sufit i
podłoga pokryte są jasnymi zmywalnymi materiałami: kafelki, płyta warstwowa.
Hala ubojowa
Kurczaki do uboju zawieszane są na strzemionach i następnie zostają wprowadzane w
niewielki otwór technologiczny do pomieszczenia hali uboju. Ściany w hali uboju
pokryte są zmywalną, nienasiąkliwą powłoką (żywica poliestrowa, styren, włókno
szklane). Sufit pokryty jest warstwowa, nienasiąkliwą, łatwo zmywalną płytą
warstwową. Posadzka w pomieszczeniu jest lastrikowa. Hala uboju wyposażona jest w
linię mechaniczną (przenośnik podwieszany) ze strzemionami, guszczacz, skubarkę
bębnową. W hali uboju odbywa się również proces płukania i chłodzenia podrobów
wodą z lodem.
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Hala patroszenia
Ściany hali pokryte są jasna zmywalną powłoką poliestrową. Sufit wykonany został z
jasnej, zmywalnej płyty warstwowej. Posadzka w pomieszczeniu jest lastrikowa. Hala
wyposażona jest w linię patroszenia, rynnę z kranami, myjkę tuszek, wannę
schładzalniczą, umywalkę, sterylizatory, stanowisko badania poubojowego dla lekarza
weterynarii, pojemniki drobiowe pełne, siatkowe, pojemniki na uppz kat. 3, konfiskator,
baseny do schładzania podrobów, noże.
Schładzanie technologiczne
Schładzanie technologiczne zaczyna się w hali patroszenia. Tuszka po ocenie
poubojowej przez lekarza weterynarii, umyciu i wypłukaniu przechodzi I etap
schładzania wodnego w wannie ślimakowej.
II etap schładzania tuszki ma miejsce w hali schładzania wodnego. Jest to hala o
jasnych, zmywalnych powierzchniach – ściany (poliuretan/płyta warstwowa), sufit
(płyta warstwowa), posadzka (lastriko). Hala wyposażona jest w wannę schładzalniczą,
maszynę wody lodowej, łuskarkę lodu, rynnę, umywalkę, pojemnik na uppz kat. 3 oraz
linię ociekania.
Ostatnim III etapem schładzania jest schładzanie immersyjne w hali schładzania
immersyjnego. Jest to hala o jasnych, zmywalnych powierzchniach wykonana z płyty
warstwowej, posadzka – lastriko. Hala wyposażona jest w linie chłodzenia, agregaty
chłodnicze, zraszacze wodne. Temperatura w pomieszczeniu wynosi 0 – 40 C.
Pakownia
Jest to hala o jasnych, zmywalnych powierzchniach: ściany i sufit (poliester/płytwa
warstwowa), posadzka – lastriko. Pomieszczenie wyposażone jest w stoły do
sortowania drobiu, wagi, wannę na lód, łuskarkę lodu, umywalkę, łopatki do lodu,
pojemniki drobiowe, pojemniki na uppz kat. 3. Po przeciwnej stronie znajduje się
stanowisko wydawania drobiu ze stołem i wagą dla magazyniera. Tuszki i elementy
drobiowe pakowane są w plastikowe pojemniki. Tu odbywa się wstępna selekcja tuszek.
Część z nich (wg zamówienia) umieszczana jest w basenach i kierowana do rozbioru na
ciepło. Tuszki kierowane na rozbiór mogą mieć temperaturę do 110 C. Pozostałe tuszki
sortowane są według wagi i układane w pojemniku po 8, 9 lub 10 szt., tak, aby po
zapakowaniu waga pojemnika z mięsem wynosiła 15 kg (dotyczy to również podrobów i
łap). Jest to waga deklarowana przez zakład – producenta i taka informacja zawarta jest
na etykiecie. Tu odbywa się również etykietowanie pojemników z mięsem drobiowym i
podrobów. Na życzenie klienta pojemniki wykładane są folią. Zasypuje się je lodem. W
takiej postaci kierowane są do chłodni, przed oznakowaniem etykietą.

36

Raport o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa istniejącego budynku ubojni drobiu wraz z
budową dwóch wiat na pojazdy oraz z budową niezbędnej infrastruktury tj. przyłącza i drogi wewnętrznej, ogrodzenia i
place manewrowe”
____________________________________________________________________________________________________

Rozbiór
Rozbiór drobiu przeprowadzany jest w osobnym pomieszczeniu zlokalizowanym w
bezpośrednim w bezpośrednim sąsiedztwie hali pakowni. Pomieszczenie to posiada
jasne, nienasiąkliwe powierzchnie: ściany – poliuretan, sufit – płyta warstwowa,
posadzka – lastriko. Wyposażenie stanowią metalowe stoły rozbiorowe, deski do
odkastniania, linia do rozbioru drobiu, umywalka, sterylizator, pojemnik na uppz kat 3.
Pomieszczenie rozbioru jest zamknięte, wyposażone w 2 szt. drzwi wahadłowych, tak
aby transport całych tuszek do pomieszczenia nie kolidował z wywozem gotowych
elementów do hali pakowni. Temperatura pomieszczenia rozbioru waha się od 0 do
+120 C.
Chłodnia
W chłodni o powierzchni 24,14 m 2 magazynowane są produkty gotowe. W
pomieszczeniu są łatwozmywalne ściany, sufit, pokryte jasną płytą warstwową i
lastrikowa posadzka. W chłodni wydzielone zostało miejsce dla magazynowania
podrobów.
Chłodnia mieści około 540 pojemników (po 15 kg) z mięsem drobiowym i około 27
pojemników (po 15 kg) z podrobami.
Mrożnia
Mrożnia posiada taka samą powierzchnię i wygląd jak chłodnia. W mrożni przechowuje
się mięso w temperaturze od 0 do -180 C. Do zamrożenia kieruje się mięso, które nie
zostało sprzedane w ciągu następnego dnia od daty uboju. Mięso mrożone przechowuje
się 1 miesiąc od dnia zamrożenia. Podroby nie są przechowywane w stanie zamrożenia.
Dystrybucja
Hala dystrybucji jest pomieszczeniem, z którego mięso drobiowe kieruje się
bezpośrednio do komór załadunkowych samochodów dostawczych. Hala posiada jasne
zmywalne powierzchnie: ściany pokryte są kafelkami, sufit wykonany jest z płyty
warstwowej, posadzka – lastriko. Pomieszczenie hali jest zamknięte – oddzielone
metalowymi uchylnymi drzwiami z halą pakowni i zamykanymi szczelnie drzwiami od
strony rampy załadowczej.
Produkty zapakowane w plastikowe pojemniki drobiowe, oznakowane etykietami i
zabezpieczone podczas transportu pokrywami kierowane są do dystrybucji.
Myjnia pojemników
Do magazynowania i mycia pojemników drobiowych, w zakładzie wydzielone jest
specjalne pomieszczenie z podziałem na część czystą i brudną, o jasnych zmywalnych
powierzchniach: ściany – poliuretan, płyta warstwowa, sufit – płyta warstwowa,
posadzka – lastriko. W części brudnej pomieszczenia znajduje się maszyna do mycia
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pojemników, pojemniki brudne, pojemnik na uppz kat. 3, palety pod pojemniki. Brudne
pojemniki trafiają do myjni z rampy rozładowczej, pojemniki siatkowe po podrobach i
baseny – z pomieszczeń produkcyjnych. Maszyna do mycia pojemników podgrzewa
temperaturę wody. Temperatura utrzymywana jest w zależności od stopnia
zabrudzenia od 40 do 80 0C. Grubsze zabrudzenia: resztki mięsa, tłuszcze, pozostałości
etykiet są najpierw usuwane do odpowiednich pojemników a następnie pojemniki i
baseny są myte myjką wysokiego ciśnienia i kierowane do mycia i dezynfekcji w
maszynie. Temperatura wody w maszynie wynosi od 55 do 800C, zdolność mycia
wynosi około 170 pojemników na godzinę. Czyste pojemniki i baseny trafiają do czystej
części myjni, gdzie pozostawia się je do wyschnięcia.
2.4. Przewidywane wielkości emisji wynikające z funkcjonowania planowanego
przedsięwzięcia
W oparciu o przedstawiony w niniejszym opracowaniu zakres planowanego
przedsięwzięcia, można stwierdzić, że rozbudowa istniejącego zakładu uboju drobiu
może oddziaływać na środowisko w 3 etapach:
1. Etap realizacji
2. Etap eksploatacji
3. Etap likwidacji
Ze względu na rodzaj i natężenie oddziaływań na środowisko, fazy te można
pogrupować w następujący sposób:
A. Faza realizacji i likwidacji przedsięwzięcia, które charakteryzować będzie
podobny zakres i natężenie oddziaływań, typowe dla robót budowlano –
montażowych i ewentualnie rozbiórkowych. W fazach tych oddziaływanie będzie
stosunkowo krótkotrwałe i odwracalne – natężenie hałasu, nieznaczna,
niezorganizowana emisja pyłów pochodząca z materiałów budowlanych lub
rozbieranych elementów budynku oraz gazów spawalniczych. W fazie
prowadzenia robót wykonawca gwarantuje zastosowanie wszelkich pożądanych
zabezpieczeń mających na celu ochronę środowiska przyrodniczego poprzez:
− Właściwe zabezpieczenie terenu budowy przed niekorzystnymi zmianami
krajobrazu, uszkodzeniami gruntów, itp.,
− Stosowanie się do wymogów ochrony środowiska przy prowadzeniu tego
typu inwestycji,
− Właściwe
gromadzenie odpadów stałych i płynnych związanych z
prowadzoną budową,
− Właściwe gospodarowanie surowcami i energią koniecznymi do realizacji
projektowanego przedsięwzięcia.
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B. Faza eksploatacji, dla której oddziaływanie w zakresie emisji zanieczyszczeń
pyłowo – gazowych zostało przedstawione w sposób szczegółowy poniżej.
W obliczeniach wielkości emisji zanieczyszczeń do powietrza uwzględnia się źródła
istniejące (nie przewiduje się dodatkowych źródeł emisji w wyniku realizacji inwestycji),
w tym emisję z posiadanego przez Inwestora budynku inwentarskiego usytuowanego na
działce o nr ew. 94/1 w sąsiedztwie istniejącego zakładu ubojni drobiu.
Zatem źródłami emisji zorganizowanej zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego
na etapie eksploatacji inwestycji będą:
−
Wentylatory wyciągowe zamontowane w kurniku (amoniak, metan, tlenki azotu,
pył zawieszony, siarkowodór),
−
Spalanie paliw (węgiel i olej opałowy) w celach grzewczych (dwutlenek siarki,
dwutlenek azotu, tlenek węgla, pył całkowity, dwutlenek węgla, benzoapiren,
sadza,
−
Napełnianie silosu (pył).
Źródłami emisji niezorganizowanej zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego na
etapie eksploatacji inwestycji będzie spalanie paliw w silnikach pojazdów
samochodowych. Ruch pojazdów samochodowych będzie źródłem emisji
niezorganizowanej, krótkookresowej o bardzo małym zasięgu oddziaływania.
Do obliczeń przyjęto następujące dane i założenia:
Współczynnik szorstkości terenu
Na potrzeby obliczeń przyjęto maksymalny występujący w okolicy współczynnik
aerodynamicznej szorstkości terenu w wysokości z = 0,5 m, charakterystyczny dla
zabudowy
wiejskiej
(wg
Rozporządzenia
Ministra
Środowiska
z
dnia
26 stycznia 2010r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu
Dz. U. Nr 16, poz. 87).
Wartości współczynnika aerodynamicznej szorstkości terenu z0
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
8.1
8.2
9

Typ pokrycia terenu
woda
łąki, pastwiska
pola uprawne
sady, zarośla, zagajniki
lasy
zwarta zabudowa wiejska
miasto do 10 tys. mieszkańców
Miasto od 10 do 100 tys. mieszkańców
- zabudowa niska
- zabudowa średnia
Miasto od 100 do 500 tys. mieszkańców
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Współczynnik z0
0,00008
0,02
0,035
0,4
2,0
0,5
1,0
0,5
2,0
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9.1
9.2
9.3
10
10.1
10.2
10.3

- zabudowa niska
- zabudowa średnia
- zabudowa wysoka
Miasto powyżej 500 tys. mieszkańców
- zabudowa niska
- zabudowa średnia
- zabudowa wysoka

0,5
2,0
3,0
0,5
2,0
5,0

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

Aktualny stan jakości powietrza
Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Kielcach pismem z dnia 27 maja
2014 r., znak IM.7016.75.2014, podał aktualny stan jakości powietrza (tło zanieczyszczeń) dla
Gminy Smyków:
Nazwa substancji
Dwutlenek siarki
Dwutlenek azotu
Pył zawieszony PM10
Benzen
Ołów

Aktualny stan zanieczyszczenia
powietrza
16,9
7,4
29,4
1,8
0,03

Jednostka
μg/m3
μg/m3
μg/m3
μg/m3
μg/m3

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r., w sprawie
wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. 2010 Nr 16 poz. 87),
Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska określa aktualny stan jakości powietrza dla
substancji, dla których określone są dopuszczalne poziomy w powietrzu, jako stężenie
uśrednione dla roku. Dla pozostałych substancji tło uwzględnia się w wysokości 10% wartości
odniesienia uśrednionej dla roku. Poziomy dopuszczalne określone są w Rozporządzeniu
Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w
powietrzu (Dz. U. 2012 poz. 1031).
Pismo WIOŚ stanowi Załącznik tekstowy Nr 3 do niniejszego opracowania.
Źródła emisji zorganizowanej zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego, w trakcie
eksploatacji inwestycji:
−
Ścienne wentylatory wyciągowe na istniejącym kurniku: 12 wentylatorów o
mocy 0,5 kW. Czas pracy wentylatorów 5040 godz./rok,
−
Spalanie węgla i oleju opałowego w celach grzewczych w kotłowni pracującej na
potrzeby istniejącego budynku inwentarskiego – kurnika (spaliny odprowadzane
są kominem – emitorem). Czas pracy kotłowni wynosi 2520 godz./rok (z
uwzlędenienim cykli chowu brojlera kurzego),
−
Spalanie węgla w celach grzewczych w kotłowni pracującej na potrzeby
istniejącego zakładu uboju drobiu (spaliny odprowadzane są kominem –
emitorem). Czas pracy kotłowni wynosi 4704 godz./rok,
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Napełnianie silosu paszą (emisja pyłu). Jeden silos o pojemności 16 Mg w
istniejącym kurniku. Załadunek silosu realizowany jest rurą podawczą za pomocą
przenośników pneumatycznych do paszy o wydajności 7 Mg/h. Emisja pyłów z
silosu następować będzie rurą odprowadzającą z wylotem skierowanym w dół
podczas pneumatycznego przeładunku paszy. Roczne zużycie paszy wynosi około
399 Mg.
Czas pracy źródła i emisji:
• Roczny czas napełniania silosu – emisji pyłów z tego procesu wynosi:
Silos o pojemności 16 Mg
399 Mg/16 Mg = 25 napełnień
16 Mg/ 7 Mg/h = 2,28 h/napełnienie
2,28 h/napełnienie x 25 napełnień = 57 h/rok

EMISJA Z WENTYLATORÓW
Emisja zanieczyszczeń gazowych
Obliczeń dokonano na podstawie Poradnika Metodycznego w zakresie PRTR dla instalacji do
intensywnego chowu i hodowli drobiu, GIOŚ, Warszawa 2009
Emisja amoniaku dla istniejącego budynku inwentarskiego (kurnika)
Obliczenie rocznej ilości uwalnianego amoniaku do powietrza dokonuje się w oparciu o
następujący wzór:
E aNH3= [(Zp x Bp% x NB% x k) – (Po x NO%)] x X x d
gdzie do obliczeń przyjęto:
E aNH3 – łączna (roczna) emisja amoniaku uwalnianego do powietrza [kg/rok]
Zp - ilość paszy podana zwierzętom w danym roku sprawozdawczym [kg/rok] – do obliczeń
przyjęto 399 000 kg;
Bp% - średnia zawartość białka w podanej paszy - przyjęto dla brojlerów 20%;
NB% - procentowy udział azotu w białku – do obliczeń przyjęto, iż zawartość azotu w białku
wynosi ok. 16%
k - współczynnik konwersji paszy; udział azotu usuwanego z organizmu w całkowitym azocie
pobieranym z paszą - dla brojlerów 0,68;
Po - ilość obornika powstałego w danym roku sprawozdawczym [kg/rok] - przyjęto
190 000 kg;
N0% - przyjęto 0,0326;
X - procentowy udział emisji NH3 w całkowitej emisji azotu z budynku - przyjęto dla brojlerów
0,16;
d - współczynnik przeliczeniowy ilości azotu na ilość amoniaku, wynoszący 1,22.
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Po podstawieniu do wzoru wyliczono:
E aNH3, czyli roczna emisja amoniaku dla kurnika wynosi 485,7 kg = 0,4857 Mg
Emisja pyłu, metanu, podtlenków azotu i siarkowodoru
Obliczeń dokonano w oparciu o „Poradnik Metodyczny w zakresie PRTR dla instalacji do
intensywnego chowu i hodowli drobiu”, oraz dokument referencyjny (BREF) „BAT dla
intensywnego chowu drobiu i świń”.
Przyjęte do obliczeń rozprzestrzeniania się substancji wskaźniki emisji dla brojlerów:
Emisja pyłu – 0,016 kg/ptaka/rok
Emisja tlenków azotu – 0,02 kg/ptaka/rok
Emisja metanu – 0,005 kg/ptaka/rok
Emisja siarkowodoru – 0,0004294 kg/ptaka/rok
Ze względu na technologię produkcji emisja zanieczyszczeń gazowych występuje w okresie
około 210 dni w roku (5 cykli w roku po 42 dni), czyli ok. 57% roku.
Określenie wielkości emisji substancji
Emisja pyłu – 0,1732 Mg/rok
Emisja tlenków azotu - 0,2166 Mg/rok
Emisja metanu – 0,0541 Mg/rok
Emisja siarkowodoru - 0,0046 Mg/rok
KOTŁOWNIE
Emisja zanieczyszczeń dla wykorzystywanych paliw obliczana jest według następujących
wzorów:
Pył całkowity: E = B x w x A
SO2: E = B x w
NO2: E = B x w
CO: E = B x w
CO2: E = B x w
gdzie:
E – wielkość emisji (kg)
B – zużycie paliwa (Mg)
A – zawartość popiołu w paliwie (%) - dla węgla 20%
w – wskaźnik unosu (emisji)
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EMISJA Z KOTŁOWNI PRACUJĄCEJ NA POTRZEBY KURNIKA
W istniejącej kotłowni w okresie grzewczym spalany jest węgiel i olej opałowy. Roczne
zużycie węgla kształtuje się na poziomie 30 Mg. Olej opałowy zużywany jest w ilości ok. 2
m3/rok, tj. ok. 1,67 Mg/rok.
Wskaźniki emisji zanieczyszczeń przyjęto z opracowania Krajowego Ośrodka Bilansowania i
Zarządzania Emisjami (KOBIZE) – „Wskaźniki emisji zanieczyszczeń ze spalania paliw”,
Warszawa, styczeń 2013 r.

Nazwa
substancji
Pył całkowity
SO2
NO2
CO
CO2
BaP

Nazwa
substancji
Pył całkowity
SO2
NO2
CO
CO2
BaP

Paliwo: węgiel
Wskaźnik
Roczne
Emisja
unosu - emisji zużycie paliwa
zanieczyszczeń
[kg/Mg]
[Mg]
[kg/rok]
20
600,0000
12,8
384,0000
2,2
66,0000
30 Mg
45
1350,0000
1850
55500,0000
0,0056
0,1680

Emisja
zanieczyszczeń
[Mg/rok]
0,60000000
0,38400000
0,06600000
1,35000000
55,50000000
0,00016800

Paliwo: olej opałowy
Wskaźnik
Roczne
Emisja
unosu - emisji zużycie paliwa
zanieczyszczeń
[kg/Mg]
[Mg]
[kg/rok]
0,407184
0,6800
2,03592
3,4000
2,3952
4,0000
1,67 Mg
0,682632
1,1400
3233,52
5399,9784
0,000311376
0,0005

Emisja
zanieczyszczeń
[Mg/rok]
0,00068000
0,00339999
0,00399998
0,00114000
5,39997840
0,00000052

Łączna wielkość emisji z istniejącego kurnika
Nazwa substancji
[Mg/rok]
Pył całkowity
0,6006799973
SO2
0,3873999864
NO2
0,0699999840
CO
1,3511399954
CO2
60,8999784000
BaP
0,0001685200

EMISJA Z KOTŁOWNI PRACUJĄCEJ NA POTRZEBY ZAKŁADU UBOJU DROBIU
Istniejąca kotłownia opalana jest olejem opałowym. Zużycie paliwa kształtuje się na
poziomie ok. 4 m3/rok, tj. ok. 3,34 Mg/rok.
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Nazwa
substancji
Pył
SO2
NO2
CO
CO2
BaP

Paliwo: olej opałowy
Wskaźnik
Roczne
Emisja
unosu - emisji zużycie paliwa
zanieczyszczeń
[kg/Mg]
[Mg]
[kg/rok]
0,407184
1,3600
2,03592
6,8000
2,3952
8,0000
3,34 Mg
0,682632
2,2800
3233,52
10799,9568
0,000311376
0,0010

Emisja
zanieczyszczeń
[Mg/rok]
0,00135999
0,00679997
0,00799997
0,00227999
10,79995680
0,00000104

EMISJA Z SILOSU
Przyjęto, że emisja pyłu wynosi 0,01% masy przeładowywanej paszy. Wielkość rocznej emisji
pyłu wynosi:
Ep = 399 Mg/rok x 0,0001 = 0,0399 Mg/rok
W oparciu o dane zawarte w literaturze branżowej przyjęto, że pył zawieszony o średnicy
ziarna poniżej 10 μm emitowany z silosów stanowi około 10% emisji pyłu całkowitego.
Wielkość maksymalnej emisji pyłu zawieszonego PM10 dla pojedynczego emitora
zastępczego silosów paszowych wynosi:
PM10 = 0,0399 Mg/rok x 0,1 = 0,0039 Mg/rok
EMISJA ZE ŚRODKÓW TRANSPORTU
Emisja niezorganizowana gazów i pyłów do powietrza będzie związana ze spalaniem paliw w
silnikach spalinowych samochodów ciężarowych i dostawczych podczas transportu
zaopatrzenia i materiałów eksploatacyjnych do istniejącego kurnika oraz dowożenia do
ubojni kurczaków (brojlerów kurzych).
Spaliny pochodzące z silników spalinowych zawierają w składzie m.in.: tlenek węgla,
tlenki azotu, dwutlenek siarki oraz węglowodory alifatyczne i aromatyczne.
Skład spalin oraz wielkość emisji pochodzącej od pojazdów stanowią funkcję wielu
czynników. Największa emisja gazów i pyłów ma miejsce podczas malej prędkości
obrotowej silnika (rozruch i jazda z minimalną prędkością). Czynnikami, które wpływają
na wielkość i skład emisji są: typ i wiek silnika, stan techniczny, skład paliwa, rodzaj
paliwa, obciążenie silnika oraz montaż katalizatora.
Najbardziej szkodliwymi substancjami, pochodzącymi ze spalania paliw jest tlenek
węgla oraz tlenki azotu. Dla samochodów z zapłonem samoczynnym w typowych
warunkach eksploatacji, emisja tlenku węgla na jednostkę paliwa jest znacznie mniejsza
w porównaniu z samochodami posiadających zapłon iskrowy. Wyższa jest jednak emisja
dwutlenku siarki i tlenków azotu.
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Założenia do obliczeń
Głównymi źródłami emisji zanieczyszczeń będą:
− Samochody ciężarowe transportujące paszę, opał, kurczaki do uboju, ściółkę,
obornik, odpady poubojowe,
− Samochody dostawcze odbierające kurczaki po uboju,
− 1 cykl chowu brojlerów wynosi 42 dni, w roku 5 cykli, czyli 210 dni w roku,
− Długość
drogi dojazdowej od momentu wjazdu samochodu na teren
gospodarstwa do kurnika w obie strony wynosi ok. 260 m,
− Długość drogi dojazdowej od momentu wjazdu na teren gospodarstwa do ubojni
drobiu wynosi ok. 650 m w obie strony,
− Roczna ilość przejazdów przyjeżdżających do kurnika wynosi ok. 40 i trwa ok. 1 h,
− Roczna ilość przejazdów do ubojni drobiu wynosi 2347, trwających ok. 107 h (ok.
48 h dla samochodów ciężarowych i 59 h dla samochodów dostawczych).
Wielkość emisji substancji do powietrza atmosferycznego określono na podstawie
wskaźników emisji spalania paliw w silnikach spalinowych, na podstawie założeń
szacunkowych, czasu pracy poruszających się po terenie gospodarstwa pojazdów
ciężarowych, a także na podstawie zużycia oleju napędowego.
Źródłem do obliczeń emisji z w/w pojazdów są:
− Emisja z pojazdów ciężarowych wg norm EURO,
− Emisja zanieczyszczeń gazowych w spalinach silnikowych, Opracowanie: doc. dr inż.
M. Bernhardt, Politechnika Warszawska.
Pojazdy obsługujące istniejący kurnik transportować będą kurczaki, paszę, ściółkę, obornik,
opał i pokonywać będą trasę ok. 260 m w obie strony (tj. od momentu wjazdu na teren
gospodarstwa do momentu wyjazdu). W celu obsługi istniejącego kurnika potrzebnych jest
ok. 40 przejazdów rocznie.
Ilość oleju napędowego spalana w ciągu jednej godziny przez 1 samochód ciężarowy wynosi
ok. 0,0003 kg/1m.
W wyniku spalania 1 kg oleju napędowego z silnika samochodu ciężarowego emitowane są
zanieczyszczenia:
Wskaźnik emisji
[g/kg]
4,3
23,0
6,0
76,0
13,0
6,0

Rodzaj substancji
Pył zawieszony
Tlenek węgla
Dwutlenek siarki
Dwutlenek azotu
Węglowodory alifatyczne
Węglowodory aromatyczne
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Roczna emisja z pojazdów ciężarowych obsługujących istniejący kurnik
Nazwa substancji zanieczyszczającej
pył zawieszony
tlenek węgla
dwutlenek siarki
dwutlenek azotu
węglowodory alifatyczne
węglowodory aromatyczne

Emisja roczna [Mg/rok]
0,0000134160
0,0000717600
0,0000187200
0,0002371200
0,0000405600
0,0000187200

Samochody ciężarowe zajmujące się transportem kurczaków do ubojni, opału, odpadów
poubojowych pokonywać będą trasę ok. 650 m w obie strony (tj. od momentu wjazdu na
teren własności Inwestora do momentu wyjazdu na drogę publiczną). W celu obsługi
istniejącej ubojni drobiu potrzebnych jest ok. 1047 przejazdów rocznie.
Roczna emisja z pojazdów ciężarowych obsługujących istniejącą ubojnię drobiu
Nazwa substancji zanieczyszczającej
pył zawieszony
tlenek węgla
dwutlenek siarki
dwutlenek azotu
węglowodory alifatyczne
węglowodory aromatyczne

Emisja roczna [Mg/rok]
0,0008779095
0,0046957950
0,0012249900
0,0155165400
0,0026541450
0,0012249900

Odbiorem kurczaków po uboju zajmują się pojazdy dostawcze. Roczna liczba przejazdów
wynosi ok. 1300. Pojazdy te pokonując trasę od drogi publicznej do ubojni i z powrotem
pokonują ok. 650 m. Ilość oleju napędowego spalana w ciągu jednej godziny przez 1
samochód dostawczy wynosi ok. 0,000039325 kg/1m.
W wyniku spalania 1 kg oleju napędowego z silnika samochodu dostawczego emitowane są
zanieczyszczenia:
Wskaźnik emisji
[g/kg]
1,85
18,5
4,0
8,25
1,5
0,6

Rodzaj substancji
Pył zawieszony
Tlenek węgla
Dwutlenek siarki
Dwutlenek azotu
Węglowodory alifatyczne
Węglowodory aromatyczne
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Roczna emisja z pojazdów dostawczych obsługujących istniejący zakład uboju drobiu
Nazwa substancji zanieczyszczającej
pył zawieszony
tlenek węgla
dwutlenek siarki
dwutlenek azotu
węglowodory alifatyczne
węglowodory aromatyczne

Emisja roczna [Mg/rok]
0,0000614748
0,0006147481
0,0001329185
0,0002741444
0,0000498444
0,0000199378

Łączna emisja ze środków transportu obsługujących istniejący zakład uboju drobiu
Nazwa substancji zanieczyszczającej
pył zawieszony
tlenek węgla
dwutlenek siarki
dwutlenek azotu
węglowodory alifatyczne
węglowodory aromatyczne

Emisja roczna [Mg/rok]
0,0009393843
0,0053105431
0,0013579085
0,0157906844
0,0027039894
0,0012449278

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. 2013 poz. 1232)
wskazuje, iż przy prognozowaniu oddziaływania na środowisko inwestycji należy posługiwać
się metodykami referencyjnymi. Obliczenia rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń z terenu
przedsięwzięcia wykonano programem komputerowym OPERAT FB. Pakiet OPERAT FB służy
do obliczeń rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w powietrzu atmosferycznym,
emitowanych ze źródeł punktowych, liniowych i powierzchniowych, zgodnie z metodyką
zawartą w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości
odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. 2010 Nr 16 poz. 87).
Poziom natężenia ruchu przyjęto zgodnie z informacjami uzyskanymi od Inwestora.
Szczegółowe dane w odniesieniu do poszczególnych grup pojazdów generuje program
komputerowy w oparciu o opisaną wyżej metodologię obliczeń zastosowaną w programie
Operat FB.
W obliczeniach została uwzględniona emisja zanieczyszczeń z pojazdów poruszających się na
terenie zajmowanym przez ubojnię i budynek inwentarski (kurnik).
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Dane do obliczeń stężeń w sieci receptorów
Dane emitorów punktowych
Wysokość Średnica Prędkość Temperat. Maksymalne
gazów wyniesienie
Symbol emitora emitora gazów
[m]
[m]
[m/s]
[K]
[m]
Kk
7,5
0,35
5
310
3,7
Ku
8
0,1
5
310
1,0
S
5
0,1
0
293
0,0
W11
1,8
0,5
2,8
293
0,0
W1
1,3
0,5
2,8
293
0,0
W2
1,3
0,5
2,8
293
0,0
W3
1,3
0,5
2,8
293
0,0
W4
1,3
0,5
2,8
293
0,0
W5
1,3
0,5
2,8
293
0,0
W6
1,3
0,5
2,8
293
0,0
W7
1,3
0,5
2,8
293
0,0
W8
1,3
0,5
2,8
293
0,0
W9
1,3
0,5
2,8
293
0,0
W10
1,3
0,5
2,8
293
0,0
W12
1,8
0,5
2,8
293
0,0

Ciepło wł.
gazów
[kJ/m3/K]

Szorstkość
terenu
[m]

Usytuow.
emitora
X [m]

Usytuow.
emitora
Y [m]

1,30
1,30
1,30
1,30
1,30
1,30
1,30
1,30
1,30
1,30
1,30
1,30
1,30
1,30
1,30

0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5

276
137
283
237
233
241,1
249,2
257,3
265,4
273,6
281,7
289,8
297,9
306
316

197
372
185
225
216
208
200
192
184
176
168
160
152
144
147

Kk - kotłownia pracująca na potrzeby kurnika
Ku - kotłownia pracująca na potrzeby ubojni drobiu
S - silos
W1 – W12 – wentylatory w kurniku

Współrzędne emitorów liniowych
Emitor liniowy: Transport - kurnik- wysokość: 1 m
Lp.

X [m]

Y [m]

1

287

189

2

378

110

Emitor liniowy: Transport - ubojnia- wysokość: 1 m
Lp.

X [m]

Y [m]

1

155

376

2

384

140

Dane meteorologiczne
Róża wiatrów ze stacji meteorologicznej: Kielce, wysokość anemometru 14 m
parametr
Temperatura [K]

rok
280,4

okres grzewczy
274,2

okres
nr

róża wiatrów

ułamek udziału
okresu w roku

1
2
3
4
5
6
7

roczna
roczna
roczna
roczna
roczna
roczna
roczna

0,000114
0,012215
0,006507
0,268836
0,249315
0,038356
0,424658
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Dane do obliczeń opadu pyłu
Lp.
emitora

Wysokość
emitora
[m]

1
2
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

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

Średnica Prędkość Temperat. Maksymalne Ciepło wł. Szorstkość
emitora
gazów
gazów
wyniesienie
gazów
terenu
[m]
[m/s]
[K]
[m]
[kJ/m3/K]
[m]

0,35
0,1
0,1
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5

5
5
0
2,8
2,8
2,8
2,8
2,8
2,8
2,8
2,8
2,8
2,8
2,8
2,8

310
310
293
293
293
293
293
293
293
293
293
293
293
293
293

2,8
0,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

1,30
1,30
1,30
1,30
1,30
1,30
1,30
1,30
1,30
1,30
1,30
1,30
1,30
1,30
1,30

Usytuow.
emitora
X [m]

0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5

276
137
283
237
233
241,1
249,2
257,3
265,4
273,6
281,7
289,8
297,9
306
316

Usytuow.
emitora
Y [m]

197
372
185
225
216
208
200
192
184
176
168
160
152
144
147

Dane meteorologiczne
Róża wiatrów ze stacji meteorologicznej: Kielce, wysokość anemometru 14 m
parametr
Temperatura [K]
Numer
okresu
1
2
3
4
5
6
7

Emitor: Kk Kotłownia kurnik
Lp.
zakres frakcji
[mikrometry]
1 poniżej 10
Lp.
1

emisja pyłu
[Mg] 5 okres
0,000

emisja pyłu
[Mg] 5 okres
1 6,31E-04

okres grzewczy
274,2

róża

emisja pyłu
[Mg] 6 okres
0,000

roczna
roczna
roczna
roczna
roczna
roczna
roczna

emisja pyłu
[Mg] 2 okres
0,026

emisja pyłu
[Mg] 3 okres
0,014

emisja pyłu
[Mg] 4 okres
0,561

emisja pyłu
[Mg] 2 okres
3,09E-05

emisja pyłu
[Mg] 3 okres
1,65E-05

emisja pyłu
[Mg] 4 okres
6,81E-04

emisja pyłu
[Mg] 7 okres
0,000

prędkość opad.
emisja pyłu
pyłu [m/s]
[Mg] 1 okres
0,00196
2,89E-07

emisja pyłu
[Mg] 6 okres
0,000

okres letni
286,7

ułamek udziału
okresu w roku
0,000114
0,012215
0,006507
0,268836
0,249315
0,038356
0,424658

prędkość opad.
emisja pyłu
pyłu [m/s]
[Mg] 1 okres
0,00196
2,38E-04

Emitor: Ku Kotłownia ubojnia
zakres frakcji
Lp.
[mikrometry]
1 poniżej 10
Lp.

rok
280,4

emisja pyłu
[Mg] 7 okres
0,000

49

Raport o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa istniejącego budynku ubojni drobiu wraz z
budową dwóch wiat na pojazdy oraz z budową niezbędnej infrastruktury tj. przyłącza i drogi wewnętrznej, ogrodzenia i
place manewrowe”
____________________________________________________________________________________________________
Emitor: Tk Transport - kurnik ( lin.)
Współrzędne emitora liniowego:
Lp
X [m]
1 287
189
2 378
110
Skład frakcyjny pyłu
Lp.
zakres frakcji
[mikrometry]
1 poniżej 10
Lp.
1

emisja pyłu
[Mg] 5 okres
0,000

prędkość opad.
emisja pyłu
pyłu [m/s]
[Mg] 1 okres
0,00196
1,34E-05
emisja pyłu
[Mg] 6 okres
0,000

Emitor: Tu Transport ubojnia ( lin.)
Współrzędne emitora liniowego:
Lp
X [m]
1 155
376
2 384
140
Skład frakcyjny pyłu
Lp.
zakres frakcji
[mikrometry]
1 poniżej 10
Lp.
1

emisja pyłu
[Mg] 5 okres
0,000

Emitor: S Silos (zadasz.)
Lp.
zakres frakcji
[mikrometry]
1 poniżej 10
Lp.
1

emisja pyłu
[Mg] 5 okres
0,000

Y [m]

1

emisja pyłu
[Mg] 5 okres
0,006

emisja pyłu
[Mg] 6 okres
0,000

prędkość opad.
pyłu [m/s]
0,00196

emisja pyłu
[Mg] 6 okres
9,62E-04

emisja pyłu
[Mg] 1 okres
0,000

1

emisja pyłu
[Mg] 5 okres
0,006

emisja pyłu
[Mg] 6 okres
9,62E-04

emisja pyłu
[Mg] 2 okres
9,39E-04

emisja pyłu
[Mg] 3 okres
0,000

emisja pyłu
[Mg] 4 okres
0,000

emisja pyłu
[Mg] 2 okres
0,000

emisja pyłu
[Mg] 3 okres
0,040

emisja pyłu
[Mg] 4 okres
0,000

emisja pyłu
[Mg] 2 okres
3,06E-04

emisja pyłu
[Mg] 3 okres
1,63E-04

emisja pyłu
[Mg] 4 okres
0,007

emisja pyłu
[Mg] 2 okres
3,06E-04

emisja pyłu
[Mg] 3 okres
1,63E-04

emisja pyłu
[Mg] 4 okres
0,007

emisja pyłu
[Mg] 7 okres
0,000

emisja pyłu
[Mg] 1 okres
0,000
emisja pyłu
[Mg] 7 okres
0,000

emisja pyłu
[Mg] 7 okres
0,000

Emitor: W1 Wentylator (zadasz.)
Lp.
zakres frakcji
prędkość opad.
emisja pyłu
[mikrometry]
pyłu [m/s]
[Mg] 1 okres
1 poniżej 10
0,00196
2,86E-06
Lp.

emisja pyłu
[Mg] 4 okres
0,000

Y [m]

Emitor: W11 Wentylator (zadasz.)
Lp.
zakres frakcji
prędkość opad.
emisja pyłu
[mikrometry]
pyłu [m/s]
[Mg] 1 okres
1 poniżej 10
0,00196
2,86E-06
Lp.

emisja pyłu
[Mg] 3 okres
0,000

emisja pyłu
[Mg] 7 okres
0,000

prędkość opad.
pyłu [m/s]
0,00196

emisja pyłu
[Mg] 6 okres
0,000

emisja pyłu
[Mg] 2 okres
0,000

emisja pyłu
[Mg] 7 okres
0,000
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Emitor: W2 Wentylator (zadasz.)
zakres frakcji
prędkość opad.
emisja pyłu
Lp.
[mikrometry]
pyłu [m/s]
[Mg] 1 okres
1 poniżej 10
0,00196
2,86E-06
Lp.
1

emisja pyłu
[Mg] 5 okres
0,006

emisja pyłu
[Mg] 6 okres
9,62E-04

1

emisja pyłu
[Mg] 5 okres
0,006

emisja pyłu
[Mg] 6 okres
9,62E-04

1

emisja pyłu
[Mg] 5 okres
0,006

emisja pyłu
[Mg] 6 okres
9,62E-04

1

emisja pyłu
[Mg] 5 okres
0,006

emisja pyłu
[Mg] 6 okres
9,62E-04

1

emisja pyłu
[Mg] 5 okres
0,006

emisja pyłu
[Mg] 6 okres
9,62E-04

1

emisja pyłu
[Mg] 5 okres
0,006

emisja pyłu
[Mg] 6 okres
9,62E-04

emisja pyłu
[Mg] 4 okres
0,007

emisja pyłu
[Mg] 2 okres
3,06E-04

emisja pyłu
[Mg] 3 okres
1,63E-04

emisja pyłu
[Mg] 4 okres
0,007

emisja pyłu
[Mg] 2 okres
3,06E-04

emisja pyłu
[Mg] 3 okres
1,63E-04

emisja pyłu
[Mg] 4 okres
0,007

emisja pyłu
[Mg] 2 okres
3,06E-04

emisja pyłu
[Mg] 3 okres
1,63E-04

emisja pyłu
[Mg] 4 okres
0,007

emisja pyłu
[Mg] 2 okres
3,06E-04

emisja pyłu
[Mg] 3 okres
1,63E-04

emisja pyłu
[Mg] 4 okres
0,007

emisja pyłu
[Mg] 7 okres
0,000

Emitor: W7 Wentylator (zadasz.)
Lp.
zakres frakcji
prędkość opad.
emisja pyłu
[mikrometry]
pyłu [m/s]
[Mg] 1 okres
1 poniżej 10
0,00196
2,86E-06
Lp.

emisja pyłu
[Mg] 3 okres
1,63E-04

emisja pyłu
[Mg] 7 okres
0,000

Emitor: W6 Wentylator (zadasz.)
Lp.
zakres frakcji
prędkość opad.
emisja pyłu
[mikrometry]
pyłu [m/s]
[Mg] 1 okres
1 poniżej 10
0,00196
2,86E-06
Lp.

emisja pyłu
[Mg] 2 okres
3,06E-04

emisja pyłu
[Mg] 7 okres
0,000

Emitor: W5 Wentylator (zadasz.)
Lp.
zakres frakcji
prędkość opad.
emisja pyłu
[mikrometry]
pyłu [m/s]
[Mg] 1 okres
1 poniżej 10
0,00196
2,86E-06
Lp.

emisja pyłu
[Mg] 4 okres
0,007

emisja pyłu
[Mg] 7 okres
0,000

Emitor: W4 Wentylator (zadasz.)
Lp.
zakres frakcji
prędkość opad.
emisja pyłu
[mikrometry]
pyłu [m/s]
[Mg] 1 okres
1 poniżej 10
0,00196
2,86E-06
Lp.

emisja pyłu
[Mg] 3 okres
1,63E-04

emisja pyłu
[Mg] 7 okres
0,000

Emitor: W3 Wentylator (zadasz.)
zakres frakcji
prędkość opad.
emisja pyłu
Lp.
[mikrometry]
pyłu [m/s]
[Mg] 1 okres
1 poniżej 10
0,00196
2,86E-06
Lp.

emisja pyłu
[Mg] 2 okres
3,06E-04

emisja pyłu
[Mg] 7 okres
0,000

51

Raport o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa istniejącego budynku ubojni drobiu wraz z
budową dwóch wiat na pojazdy oraz z budową niezbędnej infrastruktury tj. przyłącza i drogi wewnętrznej, ogrodzenia i
place manewrowe”
____________________________________________________________________________________________________
Emitor: W8 Wentylator (zadasz.)
zakres frakcji
prędkość opad.
emisja pyłu
Lp.
[mikrometry]
pyłu [m/s]
[Mg] 1 okres
1 poniżej 10
0,00196
2,86E-06
Lp.
1

emisja pyłu
[Mg] 5 okres
0,006

emisja pyłu
[Mg] 6 okres
9,62E-04

1

emisja pyłu
[Mg] 5 okres
0,006

emisja pyłu
[Mg] 6 okres
9,62E-04

1

emisja pyłu
[Mg] 5 okres
0,006

emisja pyłu
[Mg] 6 okres
9,62E-04

1

emisja pyłu
[Mg] 5 okres
0,006

emisja pyłu
[Mg] 6 okres
9,62E-04

emisja pyłu
[Mg] 2 okres
3,06E-04

emisja pyłu
[Mg] 3 okres
1,63E-04

emisja pyłu
[Mg] 4 okres
0,007

emisja pyłu
[Mg] 2 okres
3,06E-04

emisja pyłu
[Mg] 3 okres
1,63E-04

emisja pyłu
[Mg] 4 okres
0,007

emisja pyłu
[Mg] 2 okres
3,06E-04

emisja pyłu
[Mg] 3 okres
1,63E-04

emisja pyłu
[Mg] 4 okres
0,007

emisja pyłu
[Mg] 7 okres
0,000

Emitor: W12 Wentylator (zadasz.)
Lp.
zakres frakcji
prędkość opad.
emisja pyłu
[mikrometry]
pyłu [m/s]
[Mg] 1 okres
1 poniżej 10
0,00196
2,86E-06
Lp.

emisja pyłu
[Mg] 4 okres
0,007

emisja pyłu
[Mg] 7 okres
0,000

Emitor: W10 Wentylator (zadasz.)
Lp.
zakres frakcji
prędkość opad.
emisja pyłu
[mikrometry]
pyłu [m/s]
[Mg] 1 okres
1 poniżej 10
0,00196
2,86E-06
Lp.

emisja pyłu
[Mg] 3 okres
1,63E-04

emisja pyłu
[Mg] 7 okres
0,000

Emitor: W9 Wentylator (zadasz.)
Lp.
zakres frakcji
prędkość opad.
emisja pyłu
[mikrometry]
pyłu [m/s]
[Mg] 1 okres
1 poniżej 10
0,00196
2,86E-06
Lp.

emisja pyłu
[Mg] 2 okres
3,06E-04

emisja pyłu
[Mg] 7 okres
0,000

Kryterium obliczania opadu pyłu
Analizowano emisję pyłu z 15 emitorów.
0,0667/n* Σh3,15= 6,51
Suma emisji średniorocznej pyłu = 25,8 > 6,51 [mg/s]
Łączna emisja roczna = 0,815 < 10 000 [Mg]
Należy obliczyć opad pyłu.
Emisja zanieczyszczeń do atmosfery
Symbol

Nazwa emitora

Nazwa

Emisja maks. Emisja maks. Emisja maks. Emisja maks.

zanieczyszczenia

Kk

Kotłownia kurnik

pył PM-10

66,213

66,213

66,213

4 okres
[mg/s]
66,213

dwutlenek siarki

42,703

42,703

42,703

42,703

tlenki azotu jako
NO2
tlenek węgla

7,716

7,716

7,716

7,716

148,935

148,935

148,935

148,935

benzo/a/piren

0,0186

0,0186

0,0186

0,0186
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Ku

Kotłownia ubojnia

pył PM-10

0,0803

0,0803

0,0803

0,0803

dwutlenek siarki

0,402

0,402

0,402

0,402

tlenki azotu jako
NO2
tlenek węgla

0,472

0,472

0,472

0,472

0,135

0,135

0,135

0,135

5,56E-05

6,15E-05

6,14E-05

6,14E-05

pył PM-10

3,727

0

0

0

dwutlenek siarki

5,200

0

0

0

tlenki azotu jako
NO2
tlenek węgla

65,867

0

0

0

19,933

0

0

0

węglowodory
aromatyczne
węglowodory
alifatyczne
pył PM-10

5,200

0

0

0

11,267

0

0

0

benzo/a/piren
Tk

Tu

Transport - kurnik

Transport ubojnia

0

2,439

0

0

dwutlenek siarki

0

3,525

0

0

tlenki azotu jako
NO2
tlenek węgla

0

40,993

0

0

0

13,786

0

0

0

3,232

0

0

0

7,020

0

0

S

Silos

węglowodory
aromatyczne
węglowodory
alifatyczne
pył PM-10

0

0

194,444

0

W11

Wentylator

pył PM-10

0,795

0,795

0,795

0,795

tlenki azotu jako
NO2
amoniak

0,995

0,995

0,995

0,995

2,231

2,231

2,231

2,231

siarkowodór

0,0211

0,0211

0,0211

0,0211

pył PM-10

0,795

0,795

0,795

0,795

tlenki azotu jako
NO2
amoniak

0,995

0,995

0,995

0,995

2,231

2,231

2,231

2,231

siarkowodór

0,0211

0,0211

0,0211

0,0211

pył PM-10

0,795

0,795

0,795

0,795

tlenki azotu jako
NO2
amoniak

0,995

0,995

0,995

0,995

2,231

2,231

2,231

2,231

siarkowodór

0,0211

0,0211

0,0211

0,0211

pył PM-10

0,795

0,795

0,795

0,795

tlenki azotu jako
NO2
amoniak

0,995

0,995

0,995

0,995

2,231

2,231

2,231

2,231

siarkowodór

0,0211

0,0211

0,0211

0,0211

pył PM-10

0,795

0,795

0,795

0,795

tlenki azotu jako
NO2
amoniak

0,995

0,995

0,995

0,995

2,231

2,231

2,231

2,231

siarkowodór

0,0211

0,0211

0,0211

0,0211

pył PM-10

0,795

0,795

0,795

0,795

tlenki azotu jako
NO2
amoniak

0,995

0,995

0,995

0,995

2,231

2,231

2,231

2,231

siarkowodór

0,0211

0,0211

0,0211

0,0211

W1

W2

W3

W4

W5

Wentylator

Wentylator

Wentylator

Wentylator

Wentylator
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W6

Wentylator

W7

Wentylator

W8

Wentylator

W9

Wentylator

W10

Wentylator

W12

Wentylator

pył PM-10

0,795

0,795

0,795

0,795

tlenki azotu jako
NO2
amoniak

0,995

0,995

0,995

0,995

2,231

2,231

2,231

2,231

siarkowodór

0,0211

0,0211

0,0211

0,0211

pył PM-10

0,795

0,795

0,795

0,795

tlenki azotu jako
NO2
amoniak

0,995

0,995

0,995

0,995

2,231

2,231

2,231

2,231

siarkowodór

0,0211

0,0211

0,0211

0,0211

pył PM-10

0,795

0,795

0,795

0,795

tlenki azotu jako
NO2
amoniak

0,995

0,995

0,995

0,995

2,231

2,231

2,231

2,231

siarkowodór

0,0211

0,0211

0,0211

0,0211

pył PM-10

0,795

0,795

0,795

0,795

tlenki azotu jako
NO2
amoniak

0,995

0,995

0,995

0,995

2,231

2,231

2,231

2,231

siarkowodór

0,0211

0,0211

0,0211

0,0211

pył PM-10

0,795

0,795

0,795

0,795

tlenki azotu jako
NO2
amoniak

0,995

0,995

0,995

0,995

2,231

2,231

2,231

2,231

siarkowodór

0,0211

0,0211

0,0211

0,0211

pył PM-10

0,795

0,795

0,795

0,795

tlenki azotu jako
NO2
amoniak

0,995

0,995

0,995

0,995

2,231

2,231

2,231

2,231

siarkowodór

0,0211

0,0211

0,0211

0,0211

Emisja maks.

*zera oznaczają brak emisji w danym okresie
Symbol

Nazwa emitora

Nazwa

Emisja maks. Emisja maks.

zanieczyszczenia

Kk

Kotłownia kurnik

pył PM-10

Kotłownia ubojnia

Transport - kurnik

0

0

0

0

42,703

tlenki azotu jako
NO2
tlenek węgla

0

0

0

7,716

0

0

0

148,935

0

0

0

0,0186

pył PM-10

0,0803

0

0

0,0803

dwutlenek siarki

0,402

0

0

0,402

tlenki azotu jako
NO2
tlenek węgla

0,472

0

0

0,472

0,135

0

0

0,135

6,14E-05

0

0

5,56E-05

pył PM-10

0

0

0

3,727

dwutlenek siarki

0

0

0

5,200

tlenki azotu jako
NO2
tlenek węgla

0

0

0

65,867

0

0

0

19,933

węglowodory

0

0

0

5,200

benzo/a/piren
Tk

0

6 okres [mg/s] 7 okres [mg/s]

dwutlenek siarki

benzo/a/piren
Ku

5 okres
[mg/s]
0

Emisja
średnia
1 okres
[mg/s]
66,212
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aromatyczne

Tu

Transport ubojnia

węglowodory
alifatyczne
pył PM-10

0

0

0

11,267

0

0

0

0

dwutlenek siarki

0

0

0

0

tlenki azotu jako
NO2
tlenek węgla

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

S

Silos

węglowodory
aromatyczne
węglowodory
alifatyczne
pył PM-10

W11

Wentylator

pył PM-10

0,795

0,795

0

0,795

tlenki azotu jako
NO2
amoniak

0,995

0,995

0

0,995

2,231

2,231

0

2,231

siarkowodór

0,0211

0,0211

0

0,0211

pył PM-10

0,795

0,795

0

0,795

tlenki azotu jako
NO2
amoniak

0,995

0,995

0

0,995

2,231

2,231

0

2,231

siarkowodór

0,0211

0,0211

0

0,0211

pył PM-10

0,795

0,795

0

0,795

tlenki azotu jako
NO2
amoniak

0,995

0,995

0

0,995

2,231

2,231

0

2,231

siarkowodór

0,0211

0,0211

0

0,0211

pył PM-10

0,795

0,795

0

0,795

tlenki azotu jako
NO2
amoniak

0,995

0,995

0

0,995

2,231

2,231

0

2,231

siarkowodór

0,0211

0,0211

0

0,0211

pył PM-10

0,795

0,795

0

0,795

tlenki azotu jako
NO2
amoniak

0,995

0,995

0

0,995

2,231

2,231

0

2,231

siarkowodór

0,0211

0,0211

0

0,0211

pył PM-10

0,795

0,795

0

0,795

tlenki azotu jako
NO2
amoniak

0,995

0,995

0

0,995

2,231

2,231

0

2,231

siarkowodór

0,0211

0,0211

0

0,0211

pył PM-10

0,795

0,795

0

0,795

tlenki azotu jako
NO2
amoniak

0,995

0,995

0

0,995

2,231

2,231

0

2,231

siarkowodór

0,0211

0,0211

0

0,0211

pył PM-10

0,795

0,795

0

0,795

tlenki azotu jako
NO2
amoniak

0,995

0,995

0

0,995

2,231

2,231

0

2,231

siarkowodór

0,0211

0,0211

0

0,0211

pył PM-10

0,795

0,795

0

0,795

W1

W2

W3

W4

W5

W6

W7

W8

Wentylator

Wentylator

Wentylator

Wentylator

Wentylator

Wentylator

Wentylator

Wentylator
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W9

Wentylator

W10

Wentylator

W12

Wentylator

tlenki azotu jako
NO2
amoniak

0,995

0,995

0

siarkowodór
pył PM-10
tlenki azotu jako
NO2
amoniak

0,995

2,231

2,231

0

2,231

0,0211

0,0211

0

0,0211

0,795

0,795

0

0,795

0,995

0,995

0

0,995

2,231

2,231

0

2,231

siarkowodór

0,0211

0,0211

0

0,0211

pył PM-10

0,795

0,795

0

0,795

tlenki azotu jako
NO2
amoniak

0,995

0,995

0

0,995

2,231

2,231

0

2,231

siarkowodór

0,0211

0,0211

0

0,0211

pył PM-10

0,795

0,795

0

0,795

tlenki azotu jako
NO2
amoniak

0,995

0,995

0

0,995

2,231

2,231

0

2,231

siarkowodór

0,0211

0,0211

0

0,0211

*zera oznaczają brak emisji w danym okresie
Symbol

Nazwa emitora

Nazwa

pył PM-10

66,213

66,213

Emisja
średnia
5 okres
[mg/s]
0

dwutlenek siarki

42,703

42,703

42,703

0

tlenki azotu jako
NO2
tlenek węgla

7,716

7,716

7,716

0

148,935

148,935

148,935

0

benzo/a/piren

0,0186

0,0186

0,0186

0

pył PM-10

0,0803

0,0803

0,0803

0,0803

dwutlenek siarki

0,402

0,402

0,402

0,402

tlenki azotu jako
NO2
tlenek węgla

0,472

0,472

0,472

0,472

0,135

0,135

0,135

0,135

zanieczyszczenia

Kk

Ku

Kotłownia kurnik

Kotłownia ubojnia

Tu

S

Transport - kurnik

Transport ubojnia

Silos

3 okres [mg/s] 4 okres [mg/s]

6,15E-05

6,14E-05

6,14E-05

6,14E-05

pył PM-10

0

0

0

0

dwutlenek siarki

0

0

0

0

tlenki azotu jako
NO2
tlenek węgla

0

0

0

0

0

0

0

0

węglowodory
aromatyczne
węglowodory
alifatyczne
pył PM-10

0

0

0

0

0

0

0

0

2,439

0

0

0

dwutlenek siarki

3,525

0

0

0

tlenki azotu jako
NO2
tlenek węgla

40,993

0

0

0

13,786

0

0

0

węglowodory
aromatyczne
węglowodory
alifatyczne
pył PM-10

3,232

0

0

0

7,020

0

0

0

0

194,444

0

0

benzo/a/piren
Tk

Emisja średnia Emisja średnia

Emisja
średnia
2 okres
[mg/s]
66,213
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W11

W1

W2

W3

W4

W5

W6

W7

W8

W9

W10

Wentylator

Wentylator

Wentylator

Wentylator

Wentylator

Wentylator

Wentylator

Wentylator

Wentylator

Wentylator

Wentylator

pył PM-10

0,795

0,795

0,795

0,795

tlenki azotu jako
NO2
amoniak

0,995

0,995

0,995

0,995

2,231

2,231

2,231

2,231

siarkowodór

0,0211

0,0211

0,0211

0,0211

pył PM-10

0,795

0,795

0,795

0,795

tlenki azotu jako
NO2
amoniak

0,995

0,995

0,995

0,995

2,231

2,231

2,231

2,231

siarkowodór

0,0211

0,0211

0,0211

0,0211

pył PM-10

0,795

0,795

0,795

0,795

tlenki azotu jako
NO2
amoniak

0,995

0,995

0,995

0,995

2,231

2,231

2,231

2,231

siarkowodór

0,0211

0,0211

0,0211

0,0211

pył PM-10

0,795

0,795

0,795

0,795

tlenki azotu jako
NO2
amoniak

0,995

0,995

0,995

0,995

2,231

2,231

2,231

2,231

siarkowodór

0,0211

0,0211

0,0211

0,0211

pył PM-10

0,795

0,795

0,795

0,795

tlenki azotu jako
NO2
amoniak

0,995

0,995

0,995

0,995

2,231

2,231

2,231

2,231

siarkowodór

0,0211

0,0211

0,0211

0,0211

pył PM-10

0,795

0,795

0,795

0,795

tlenki azotu jako
NO2
amoniak

0,995

0,995

0,995

0,995

2,231

2,231

2,231

2,231

siarkowodór

0,0211

0,0211

0,0211

0,0211

pył PM-10

0,795

0,795

0,795

0,795

tlenki azotu jako
NO2
amoniak

0,995

0,995

0,995

0,995

2,231

2,231

2,231

2,231

siarkowodór

0,0211

0,0211

0,0211

0,0211

pył PM-10

0,795

0,795

0,795

0,795

tlenki azotu jako
NO2
amoniak

0,995

0,995

0,995

0,995

2,231

2,231

2,231

2,231

siarkowodór

0,0211

0,0211

0,0211

0,0211

pył PM-10

0,795

0,795

0,795

0,795

tlenki azotu jako
NO2
amoniak

0,995

0,995

0,995

0,995

2,231

2,231

2,231

2,231

siarkowodór

0,0211

0,0211

0,0211

0,0211

pył PM-10

0,795

0,795

0,795

0,795

tlenki azotu jako
NO2
amoniak

0,995

0,995

0,995

0,995

2,231

2,231

2,231

2,231

siarkowodór

0,0211

0,0211

0,0211

0,0211

pył PM-10

0,795

0,795

0,795

0,795

tlenki azotu jako
NO2
amoniak

0,995

0,995

0,995

0,995

2,231

2,231

2,231

2,231
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W12

Wentylator

siarkowodór

0,0211

0,0211

0,0211

0,0211

pył PM-10

0,795

0,795

0,795

0,795

tlenki azotu jako
NO2
amoniak

0,995

0,995

0,995

0,995

2,231

2,231

2,231

2,231

siarkowodór

0,0211

0,0211

0,0211

0,0211

Emisja
średnia
6 okres
[mg/s]
0

Emisja średnia

dwutlenek siarki

0

0

tlenki azotu jako
NO2
tlenek węgla

0

0

0

0

benzo/a/piren

0

0

pył PM-10

0

0

dwutlenek siarki

0

0

tlenki azotu jako
NO2
tlenek węgla

0

0

0

0

benzo/a/piren

0

0

pył PM-10

0

0

dwutlenek siarki

0

0

tlenki azotu jako
NO2
tlenek węgla

0

0

0

0

węglowodory
aromatyczne
węglowodory
alifatyczne
pył PM-10

0

0

0

0

0

0

dwutlenek siarki

0

0

tlenki azotu jako
NO2
tlenek węgla

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

*zera oznaczają brak emisji w danym okresie
Symbol

Nazwa emitora

Nazwa
zanieczyszczenia

Kk

Ku

Tk

Tu

Kotłownia kurnik

Kotłownia ubojnia

Transport - kurnik

Transport ubojnia

pył PM-10

7 okres [mg/s]
0

S

Silos

węglowodory
aromatyczne
węglowodory
alifatyczne
pył PM-10

W11

Wentylator

pył PM-10

0,795

0

tlenki azotu jako
NO2
amoniak

0,995

0

2,231

0

siarkowodór

0,0211

0

pył PM-10

0,795

0

tlenki azotu jako
NO2
amoniak

0,995

0

2,231

0

siarkowodór

0,0211

0

pył PM-10

0,795

0

tlenki azotu jako
NO2

0,995

0

W1

W2

Wentylator

Wentylator
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W3

W4

W5

W6

W7

W8

W9

W10

W12

Wentylator

Wentylator

Wentylator

Wentylator

Wentylator

Wentylator

Wentylator

Wentylator

Wentylator

amoniak

2,231

0

siarkowodór

0,0211

0

pył PM-10

0,795

0

tlenki azotu jako
NO2
amoniak

0,995

0

2,231

0

siarkowodór

0,0211

0

pył PM-10

0,795

0

tlenki azotu jako
NO2
amoniak

0,995

0

2,231

0

siarkowodór

0,0211

0

pył PM-10

0,795

0

tlenki azotu jako
NO2
amoniak

0,995

0

2,231

0

siarkowodór

0,0211

0

pył PM-10

0,795

0

tlenki azotu jako
NO2
amoniak

0,995

0

2,231

0

siarkowodór

0,0211

0

pył PM-10

0,795

0

tlenki azotu jako
NO2
amoniak

0,995

0

2,231

0

siarkowodór

0,0211

0

pył PM-10

0,795

0

tlenki azotu jako
NO2
amoniak

0,995

0

2,231

0

siarkowodór

0,0211

0

pył PM-10

0,795

0

tlenki azotu jako
NO2
amoniak

0,995

0

2,231

0

siarkowodór

0,0211

0

pył PM-10

0,795

0

tlenki azotu jako
NO2
amoniak

0,995

0

2,231

0

siarkowodór

0,0211

0

pył PM-10

0,795

0

tlenki azotu jako
NO2
amoniak

0,995

0

2,231

0

siarkowodór

0,0211

0

*zera oznaczają brak emisji w danym okresie
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Zestawienia maksymalnych wartości stężeń w sieci receptorów poszczególnych
zanieczyszczeń:
−

Dwutlenek siarki
Parametr
3

Stężenie maksymalne µg/m
3
Stężenie średnioroczne µg/m
3
Częst. przekrocz. D1= 350 µg/m , %

Wartość
70,526
0,9757
0,00

X
m
375
200
-

Y
m
100
200
-

kryt.
kryt.
kier.w. pręd.w.
6
1
6
1
-

kryt.
NNW
E
-

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinowych dwutlenku siarki występuje w punkcie o
współrzędnych X = 375 Y = 100 m i wynosi 70,526 µg/m3.
Nie stwierdzono żadnych przekroczeń stężeń jednogodzinowych. Częstość przekroczeń= 0 %.
Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 200 Y
= 200 m, wynosi 0,9757 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 12,6 µg/m3.
− Tlenki azotu
Parametr
3

Stężenie maksymalne µg/m
3
Stężenie średnioroczne µg/m
3
Częst. przekrocz. D1= 200 µg/m , %

Wartość
456,319
2,0307
0,00

X
m
375
225
375

Y
m
100
175
100

kryt.
kryt.
kier.w. pręd.w.
6
1
6
1
6
1

kryt.
NNW
E
NNW

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinowych tlenków azotu występuje w punkcie o
współrzędnych X = 375 Y = 100 m i wynosi 456,319 µg/m3 .
Najwyższa częstość przekroczeń dla stężeń jednogodzinowych występuje w punkcie o
współrzędnych X = 375 Y = 100 m , wynosi 0,0004 % i nie przekracza dopuszczalnej 0,2 %.
Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 225 Y
= 175 m, wynosi 2,0307 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 23,1 µg/m3.
− Tlenek węgla
Parametr
3

Stężenie maksymalne µg/m
3
Stężenie średnioroczne µg/m
3
Częst. przekrocz. D1= 30000 µg/m , %

Wartość
255,213
3,3970
0,00

X
m
375
200
-

Y
m
100
200
-

kryt.
kryt.
kier.w. pręd.w.
6
1
6
1
-

kryt.
NNW
E
-

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinowych tlenku węgla występuje w punkcie o
współrzędnych X = 375 Y = 100 m i wynosi 255,213 µg/m3 , wartość ta jest niższa od 0,1*D1 .
Nie stwierdzono żadnych przekroczeń stężeń jednogodzinowych. Częstość przekroczeń= 0 %.
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− Węglowodory aromatyczne
Parametr
3

Stężenie maksymalne µg/m
3
Stężenie średnioroczne µg/m
3
Częst. przekrocz. D1= 1000 µg/m , %

Wartość
35,591
0,0066
0,00

X
m
375
400
-

Y
m
100
150
-

kryt.
kryt.
kier.w. pręd.w.
6
1
6
1
-

kryt.
NNW
W
-

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinowych węglowodorów aromatyczne występuje w
punkcie o współrzędnych X = 375 Y = 100 m i wynosi 35,591 µg/m3 , wartość ta jest niższa od
0,1*D1 .
Nie stwierdzono żadnych przekroczeń stężeń jednogodzinowych. Częstość przekroczeń= 0 %.
Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 400 Y
= 150 m, wynosi 0,0066 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 38,7 µg/m3.
− Węglowodory alifatyczne
Parametr
3

Stężenie maksymalne µg/m
3
Stężenie średnioroczne µg/m
3
Częst. przekrocz. D1= 3000 µg/m , %

Wartość
77,113
0,0144
0,00

X
m
375
400
-

Y
m
100
150
-

kryt.
kryt.
kier.w. pręd.w.
6
1
6
1
-

kryt.
NNW
W
-

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinowych węglowodorów alifatycznych występuje w
punkcie o współrzędnych X = 375 Y = 100 m i wynosi 77,113 µg/m3 , wartość ta jest niższa od
0,1*D1 .
Nie stwierdzono żadnych przekroczeń stężeń jednogodzinowych. Częstość przekroczeń= 0 %.
Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 400 Y
= 150 m, wynosi 0,0144 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 900 µg/m3.
− Pył PM10
Parametr
3

Stężenie maksymalne µg/m
3
Stężenie średnioroczne µg/m
3
Częst. przekrocz. D1= 280 µg/m , %

Wartość
534,674
1,5678
0,01

X
m
250
225
225

Y
m
150
175
175

kryt.
kryt.
kier.w. pręd.w.
6
1
6
1
6
1

kryt.
NNE
E
E

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinowych pyłu PM-10 występuje w punkcie o
współrzędnych X = 250 Y = 150 m i wynosi 534,674 µg/m3 .
Najwyższa częstość przekroczeń dla stężeń jednogodzinowych występuje w punkcie o
współrzędnych X = 225 Y = 175 m , wynosi 0,0116 % i nie przekracza dopuszczalnej 0,2 %.
Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 225 Y
= 175 m, wynosi 1,5678 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 10,6 µg/m3.
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−

Benzo/a/piren
Parametr
3

Stężenie maksymalne µg/m
3
Stężenie średnioroczne µg/m
3
Częst. przekrocz. D1= 0,012 µg/m , %

Wartość
0,014
0,0002
0,15

X
m
250
200
200

Y
m
150
200
200

kryt.
kryt.
kier.w. pręd.w.
5
1
6
1
6
1

kryt.
NNE
E
E

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinowych benzo/a/pirenu występuje w punkcie o
współrzędnych X = 250 Y = 150 m i wynosi 0,014 µg/m3 .
Najwyższa częstość przekroczeń dla stężeń jednogodzinowych występuje w punkcie o
współrzędnych X = 200 Y = 200 m , wynosi 0,148 % i nie przekracza dopuszczalnej 0,2 %.
Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 200 Y
= 200 m, wynosi 0,0002 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 0,0009 µg/m3.
−

Siarkowodór
Parametr
3

Stężenie maksymalne µg/m
3
Stężenie średnioroczne µg/m
3
Częst. przekrocz. D1= 20 µg/m , %

Wartość
1,038
0,0389
0,00

X
m
200
225
-

Y
m
225
175
-

kryt.
kryt.
kier.w. pręd.w.
6
1
6
1
-

kryt.
ESE
NNE
-

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinowych siarkowodoru występuje w punkcie o
współrzędnych X = 200 Y = 225 m i wynosi 1,038 µg/m3 , wartość ta jest niższa od 0,1*D1 .
Nie stwierdzono żadnych przekroczeń stężeń jednogodzinowych. Częstość przekroczeń= 0 %.
Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 225 Y
= 175 m, wynosi 0,0389 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 4,5 µg/m3.
−

Amoniak
Parametr
3

Stężenie maksymalne µg/m
3
Stężenie średnioroczne µg/m
3
Częst. przekrocz. D1= 400 µg/m , %

Wartość
109,525
4,1120
0,00

X
m
200
225
-

Y
m
225
175
-

kryt.
kryt.
kier.w. pręd.w.
6
1
6
1
-

kryt.
ESE
NNE
-

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinowych amoniaku występuje w punkcie o
współrzędnych X = 200 Y = 225 m i wynosi 109,525 µg/m3 .
Nie stwierdzono żadnych przekroczeń stężeń jednogodzinowych. Częstość przekroczeń= 0 %.
Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 225 Y
= 175 m, wynosi 4,1120 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 45 µg/m3.
Zgodnie z art. 144 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U.
2013 poz. 1232) i załącznikiem nr 3 do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 26
stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U.
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z dnia 3 lutego 2010 r.), interpretację wyników obliczeń stanu zanieczyszczenia powietrza
przeprowadzono dla receptorów usytuowanych poza terenem zainwestowania.
Z wyliczeń zawartych w niniejszym opracowaniu wynika, iż maksymalne stężenia
średnioroczne nie przekraczają wartości dyspozycyjnych D1. Jest to warunek wystarczający
do stwierdzenia, że nie będą występowały przekroczenia norm poza terenem analizowanego
przedsięwzięcia. Jednocześnie można stwierdzić, iż nie istnieją żadne zagrożenia dla
pogorszenia stanu sanitarnego powietrza w omawianym rejonie. Przebieg izolinii stężeń
maksymalnych poszczególnych zanieczyszczeń wskazuje, że stężenia maksymalne
występować będą jedynie na terenie do którego inwestor posiada prawo własności, wokół
źródeł emisji.
Stężenia maksymalne maleją w miarę oddalania się od źródeł emisji i już w odległości
kilkunastu metrów od obiektu osiągają wartości poniżej granicznych.
Zgodnie z w/w rozporządzeniem z dnia 26 stycznia 2010 r. nie będą przekroczone
dopuszczalne normy zanieczyszczeń.
Zgodnie z obowiązującym prawem stężenia maksymalne (chwilowe) mogą przybierać
wartości powyżej NDS (Najwyższe Dopuszczalne Stężenie), zachowane natomiast muszą być
normy częstości przekroczeń NDS.
Pozostałe obliczenia liczbowe wykonane przez Program OPERAT FB stanowią Załącznik Nr 4
do niniejszego raportu (na płycie CD). Graficzne przedstawienie problemu emisji
zanieczyszczeń jest Załącznikiem Nr 5 (na płycie CD).
3. Opis elementów przyrodniczych środowiska, objętych zakresem przewidywanego
oddziaływania planowanego przedsięwzięcia
3.1. Ogólna charakterystyka terenu
Przedsięwzięcie polegające na rozbudowie istniejącego budynku ubojni drobiu oraz
istniejącej infrastruktury technicznej, realizowane będzie w miejscowości Salata, na
terenie Gminy Smyków. Gmina ma charakter rolniczy i należy do grupy gmin małych, z
dominującą funkcją drobno obszarowego rolnictwa indywidualnego. Jej powierzchnia
wynosi 62 km2 . Użytki rolne stanowią niemal połowę powierzchni gminy. Sieć osadnicza
o niezbyt równomiernym rozłożeniu stanowi wraz z przysiółkami 12 wsi sołeckich:
Adamów, Cisownik, Kozów, Królewiec, Matyniów, Miedzierza, Przyłogi, Salata, Smyków,
Stanowiska, Trawniki oraz Wólka Smolana. Do miejscowości o największym stopniu
koncentracji zabudowy należą: Smyków, Królewiec, Miedzierza i Przyłogi.
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3.2. Warunki klimatyczne
Na klimat znaczny wpływ mają także warunki lokalne. Modyfikują go rzeźba terenu, wody
powierzchniowe oraz szata roślinna.
Według podziału Polski na regiony klimatyczne wg R. Gumińskiego, teren Gminy Smyków
znajduje się w łódzkiej dzielnicy klimatycznej i zalicza się do tzw. Klimatycznej Krainy Gór
Świętokrzyskich w obrębie Małopolskiego Regionu Klimatycznego. Klimat na tym obszarze
odznacza się nieco surowszymi warunkami klimatycznymi w porównaniu z klimatem nizin
środkowopolskich i lżejszymi od klimatu gór. Klimat na terenie gminy cechują parametry
przejściowe między obszarami nizinnymi oraz obszarami wyżynnymi. Dominuje napływ
powietrza polarno – morskiego z zachodu a w mniejszym stopniu powietrza polarno –
kontynentalnego ze wschodu. Cyrkulacja południkowa ma charakter marginalny.
Na analizowanym obszarze przeważają wiatry zachodnie, południowe i południowo –
wschodnie. Średnia roczna prędkość wiatru wynosi od 3,0 do 3,3 m/s. Średnia temperatura
roku wynosi około 7 0C. Najchłodniejszym miesiącem jest styczeń, kiedy średnia temperatura
wynosi - 4,00C, natomiast najcieplejszym lipiec z temperaturą średnią 170C. Okres
wegetacyjny roślin rozpoczyna się około 26 marca i trwa przez około 222 dni. Pierwsze
przymrozki pojawiają się około 27 października a ostatnie około 20 kwietnia. Roczna suma
opadów wynosi średnio 660 mm. Najmniej opadów notuje się w miesiącach zimowych
(styczeń i luty), natomiast najwięcej w lipcu. Średnia wilgotność względna powietrza wynosi
ok. 80%. Pokrywa śnieżna zalega średnio przez około 106 dni w roku. Zaczyna się tworzyć
około 5 grudnia i zanika około 15 marca.
3.3. Ukształtowanie terenu
Niewielki fragment północno – zachodniej i północnej części gminy obejmują Wzgórza
Opoczyńskie. Zbudowany jest on z liasu (dolnej jury) i kajpru, a na powierzchni przykryty jest
osadami czwartorzędowymi przeważnie polodowcowymi zlodowacenia odrzańskiego i
starszymi. Rzeźbę urozmaicają łagodne wzniesienia piaskowców eolicznych i wydm o
kształtach owalnych i podłużnych. Wysokości tych wzniesień dochodzą do 260 m n.p.m.,
natomiast ich wysokości względne wynoszą do 30 m.
Pozostała część obszaru gminy położona jest na Płaskowyżu Suchedniowskim, który budują
głównie piaskowce dolnotriasowe (przykryte czwartorzędowymi piaskami i glinami). Do
charakterystycznych form rzeźby terenu należą kopulaste pagóry, garby, stoliwa, pomiędzy
którymi występują kotliny.
Ukształtowanie terenu gminy ma charakter pagórkowaty o rzeźbie niskofalistej. Najwyższe
wzniesienie znajduje się w kierunku wschodnim od miejscowości Strażnica (334 m n.p.m.).
Niższe wzniesienia występują w południowo- zachodniej części gminy a ich wysokości
wynoszą 312,9 m n.p.m. i 305 m n.p.m. Najniżej położony teren w obrębie gminy to taras
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zalewowy rzeki Czarnej Taraski w odcinku ujściowym do Jeziora Sielpeckiego (234,7 m
n.p.m.). Wysokość względna Gminy Smyków wynosi 98 m.
3.4. Opis wybranych elementów środowiska
3.4.1. Powietrze atmosferyczne
Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska na mocy ustawy „Prawo ochrony
środowiska” (Dz. U. 2013 poz. 1232) dokonuje corocznej oceny poziomów substancji
w powietrzu we wszystkich strefach województwa. Roczna ocena jakości powietrza
została wykonana w układzie stref, zgodnie z zaleceniem Ministra Środowiska a także
wytycznymi, opracowanymi na zlecenie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska
przez Instytut Ochrony Środowiska w Warszawie: „Wytyczne do rocznej oceny jakości
powietrza w strefach wykonanej wg zasad określonych w art. 89 ustawy Prawo ochrony
środowiska z uwzględnieniem wymogów dyrektywy 2008/50/WE i dyrektywy
2004/107/WE”.
Ocena jakości powietrza w województwie świętokrzyskim za 2013 r. (Ocena jakości
powietrza w województwie świętokrzyskim w roku 2013, WIOŚ w Kielcach), określająca
wielkość stężeń poszczególnych zanieczyszczeń, dokonana została według kryteriów
dotyczących ochrony zdrowia w 2 strefach (strefa świętokrzyska, miasto Kielce) oraz według
kryteriów określonych w celu ochrony roślin w strefie świętokrzyskiej. Gmina Zagnańsk leży
w obszarze rozległej powierzchniowo strefy świętokrzyskiej (kod strefy PL2602, powierzchnia
11601km2).
Podstawą klasyfikacji stref są wartości poziomów: dopuszczalnego, dopuszczalnego
powiększonego o margines tolerancji, docelowego i celu długoterminowego określone
w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012r. w sprawie poziomów
niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. 2012, poz. 1031) oraz w dyrektywie 2008/50/WE CAFE.
Wyniki rocznej oceny jakości powietrza w województwie za 2013 rok dla strefy
świętokrzyskiej wskazują na dotrzymanie dopuszczalnych poziomów stężeń dla benzenu,
dwutlenku azotu, dwutlenku siarki, ołowiu, tlenku węgla oraz metali zawartych w pyle PM10.
Przekroczona jest natomiast norma dla: pyłu PM10, pyłu PM 2,5 oraz benzo/a/pirenu. Ze
względu na dotrzymanie poziomu docelowego ozonu, strefa świętokrzyska otrzymała klasę
A, natomiast dla kryterium odniesienia do poziomu celu długoterminowego oceniono strefę
jako niespełniającą wymogu i nadano status klasy D2.
Strefa świętokrzyska podlegająca klasyfikacji według kryterium ochrony roślin otrzymała
klasę A pod względem dotrzymania standardów jakości powietrza dla NOx i SO2, natomiast
w przypadku ozonu, klasę A dla kryterium poziomu docelowego oraz D2, ze względu na
przekroczenie poziomu celu długoterminowego.
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Wynikowe klasy stref dla poszczególnych zanieczyszczeń, uzyskane w ocenie rocznej
dokonanej z uwzględnieniem kryteriów ustanowionych w celu ochrony zdrowia
(z uwzględnieniem krajowych norm dla uzdrowisk)

Kod strefy:
Strefa
świętokrzyska
PL 2602

Symbol klasy wynikowej dla poszczególnych zanieczyszczeń dla obszaru całej strefy
SO2 NO2 PM10

Pb

A

A

A

C

C6H6

CO

As

Cd

Ni

BaP

PM2,5

O3* O3**

A

A

A

A

A

C

C/C2*

A

2

*wg poziomu docelowego
**wg poziomu celu długoterminowego

źródło danych: Ocena jakości powietrza w województwie świętokrzyskim w roku 2013, IOŚ, Wojewódzki
Inspektor Ochrony Środowiska w Kielcach

Wynikowe klasy dla strefy świętokrzyskiej dla poszczególnych zanieczyszczeń uzyskane w
ocenie rocznej dokonanej z uwzględnieniem kryteriów ustanowionych w celu ochrony roślin:

Kod strefy:
Strefa
świętokrzyska
PL 2602

Symbol klasy wynikowej dla poszczególnych zanieczyszczeń w strefie
O3 (wg poziomu celu
O3 (wg poziomu
NOx
SO2
docelowego)
długoterminowego)
A

A

A

D2

źródło danych: Ocena jakości powietrza w województwie świętokrzyskim w roku 2013, IOŚ, Wojewódzki
Inspektor Ochrony Środowiska w Kielcach

Przedstawione informacje dotyczą podstawowych zanieczyszczeń powietrza w skali całej
strefy badania i stanowią wyłącznie punkt wyjścia do oceny jakości powietrza w obszarze
gminy. Stan powietrza w ujęciu lokalnym zależy od charakteru gminy, wielkości i gęstości
źródeł emisji, jak również od ilości ładunków napływających z terenów sąsiednich.
Brak dużych zakładów przemysłowych na terenie gminy wskazuje na marginalne
oddziaływanie tych źródeł emisji na stan sanitarny powietrza atmosferycznego.
Do ogrzewania budynków wykorzystuje się lokalne kotłownie i paleniska węglowe, dlatego
niska emisja to podstawowe źródło zanieczyszczeń, które najsilniej oddziałuje w sezonie
grzewczym.
W zakresie ochrony powietrza głównym celem działań jest utrzymanie jakości powietrza w
rejonach, gdzie jest ona dobra i jej poprawa w pozostałych rejonach.
Dążąc do ograniczenia emisji zanieczyszczeń gmina oraz poszczególne podmioty
organizacyjne podejmują różnego rodzaju działania. Stosowane metody to: budowa
i eksploatacja urządzeń ochrony powietrza, termomodernizacja budynków w celu
ograniczenie strat ciepła, ograniczenie stosowanie paliw o większej wartości opałowej
i niższej zawartości siarki i popiołu, modernizacje kotłowni polegające na zastąpieniu źródeł
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opalanych węglem na źródła opalane olejem czy gazem ziemnym, wprowadzanie paliw
ekologicznych.
Oprócz źródeł lokalnych znaczący wpływ na jakość powietrza atmosferycznego w gminie
mają także ponadregionalne zanieczyszczenia gazowe i pyłowe napływające z większych
ośrodków przemysłowych.
3.4.2. Klimat akustyczny
Ustawa z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. 2013 poz. 1232 ze zm.)
oraz ustawa z dnia 27 lipca 2001 roku o wprowadzeniu ustawy – Prawo ochrony środowiska,
ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. 2001 Nr 100, poz. 1085 ze zm.),
reguluje przepisy dotyczące klimatu akustycznego. Przepisy tych ustaw są wyrazem nowej,
spójnej z ustawodawstwem Unii Europejskiej, polityki w zakresie ochrony środowiska.
W odniesieniu do zagadnień akustycznych, wspomniane akty prawne dostosowują przepisy
polskie do regulacji UE, w szczególności znajdującej podstawę prawną w regulacjach
zawartych w Dyrektywie w sprawie oceny i zarządzania hałasem w środowisku ( 2002/49
/EC).
Podstawę prawną określenia wymogów w zakresie emisji hałasu maszyn
i urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń stanowi rozporządzenie Ministra
Gospodarki z dnia 15 lutego 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasadniczych
wymagań dla urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do
środowiska (Dz. U. 2006 nr 32 poz. 223). Ponadto przepisy określają również dopuszczalne
poziomy hałasu w środowisku w zależności od przeznaczenia danego terenu podlegającego
ochronie m.in. dla terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania
zbiorowego czy też dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wielu innych, co
zostało określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 1 października 2012 r.,
zmieniającego rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (t.j.
Dz. U. 2012 poz. 1109). Metody pomiarów mocy akustycznej określa rozporządzenie Ministra
Środowiska z dnia 4 listopada 2008 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia
pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody (Dz. U. 2008 nr 206 poz.
1291).
Hałas - dźwięk określany jako szkodliwy, uciążliwy lub przeszkadzający w danych warunkach
(zależy od fizycznych parametrów dźwięku, od nastawienia odbiorcy).
Ocena stanu środowiska w wyniku emisji hałasu dokonywana jest przy pomocy
równoważnego poziomu dźwięku wyrażonego w dB. Rozporządzenie Ministra Środowiska z
dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (t.j. Dz. U.
2014 poz. 112) określa dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku powodowanego przez
poszczególne grupy źródeł hałasu, z wyłączeniem hałasu powodowanego przez starty,
lądowania i przeloty statków powietrznych oraz linie elektroenergetyczne, wyrażone
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wskaźnikami LAeq D i LAeq N, które to wskaźniki mają zastosowanie do ustalania i kontroli
warunków korzystania ze środowiska, w odniesieniu do jednej doby.
Na obszarze Gminy Smyków poziom emisji hałasu jest stosunkowo niewielki i ma on
charakter lokalny. Największym problemem jest hałas pochodzący od szlaków
komunikacyjnych, szczególnie: drogi krajowej nr 74 relacji Sulejów – Kielce – Zamość –
granica RP.
W gminie brak jest również dużych skupisk zakładów przemysłowych, które mogłyby
w znaczący sposób niekorzystnie wpływać na klimat akustyczny gminy.
Ze względu na niewielką skalę projektowanego przedsięwzięcia w rejonie planowanej
inwestycji nie będą występować znaczne uciążliwości powodowane przez hałas.
3.4.3. Gleby, tereny zielone
Gmina Smyków położona jest w Konecko – Łopuszniańskim regionie glebowo – rolniczym.
Region ten cechuje się zróżnicowaniem morfologii gleb, warunków wodnych oraz rzeźby
terenu. Na terenie gminy przeważają gleby niskich klas bonitacyjnych (V i VI klasa). Dominują
gleby brunatne wyługowane i kwaśne. Gleby te wytworzyły się przeważnie z piasków
gliniastych lub ze zwietrzelin piaskowców triasowych o charakterystycznym czerwonym
zabarwieniu. Gleby te cechują się niewielką zasobnością w składniki przyswajalne i mają
tendencje do przesuszania. Główne kompleksy tych gleb występują w środkowej i zachodniej
części gminy. Znaczną powierzchnię zajmują również gleby pseudobielicowe, które
występują na terenach płaskich, gdzie odpływ wód powierzchniowych jest utrudniony. Gleby
te najliczniej występują we wschodniej oraz południowej części gminy i charakteryzują się
średnią lub słabą przydatnością rolniczą.
W dolinach rzecznych i zagłębieniach bezodpływowych występują mady, czarne ziemie
zdegradowane, gleby torfowe, a w południowo – wschodniej części gminy obecne są gleby
murszowe.
Zróżnicowanie typologiczne gleb, stosunków wodnych, rzeźby terenu i agroklimatu
spowodowało wytworzenie się wielu różniących się między sobą ekosystemów rolniczych,
posiadających zróżnicowaną przydatność do uprawy roślin polowych.
Znaczną część obszaru gminy zajmują użytki rolne (głównie jako użytki zielone, łąki i
pastwiska oraz grunty orne). Duży udział użytków zielonych, łąk i pastwisk umożliwia
intensywny rozwój produkcji roślinnej i zwierzęcej.
Największy walor przyrodniczy i krajobrazowy w gminie stanowią lasy. Według danych GUS
(stan na koniec 2013 r.), wskaźnik lesistości gminy wynosi 50,3% i jest wyższy od wskaźnika
lesistości powiatu koneckiego (49,1%). Najbardziej zwarte masywy leśne występują w
północnej i zachodniej części gminy. Są to jednocześnie największe powierzchnie leśne.
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Powierzchnia lasów na terenie Gminy Smyków wynosi 3125,15 ha, w tym powierzchnia
lasów publicznych wynosi 2235,51 ha. Lasy publiczne są własnością Skarbu Państwa.
Prywatne grunty leśne to zdecydowana własność osób fizycznych (851,64 ha) oraz w
niewielkim zakresie wspólnot gruntowych (19,00 ha) i gmin (16,40 ha).
Struktura własnościowa gruntów leśnych w gminie przedstawia się następująco:
− grunty leśne publiczne – 2292,76 ha, w tym ponad 97% znajduje się w zarządzie Lasów
Państwowych;
− grunty leśne prywatne – 889,64 ha.
3.4.4. Wody powierzchniowe
Gmina Smyków położona jest w zlewni rzeki Czarna Taraska. Rzeka ta wraz z
bezimiennymi dopływami stanowi lewobrzeżny dopływ rzeki Czarnej Malenieckiej
(prawobrzeżny dopływ Pilicy), która przepływa wzdłuż północnej granicy gminy. Rzeka
Czarna Taraska ma charakter rzeki nizinnej o szerokiej dolinie. W centralnej części
gminy rzeka ta tworzy rozległe obszary podmokłe, bagienne i torfowiskowe. Przez
południowo – zachodnią część gminy przepływa rzeka Kozówka, która jest
prawobrzeżnym dopływem rzeki Plebanki. Północna granica gminy przebiega wzdłuż
brzegów sztucznego zbiornika w Sielpi. Spływ wód następuje w kierunku północno –
zachodnim, zgodnie z biegiem naturalnego cieku Czarna.
Ponadto na terenie gminy występują rowy melioracyjne a na obszarach lasów
państwowych obecne są tereny podmokłe.
W gminie brak jest większych zbiorników wodnych czy stawów pochodzenia
naturalnego i sztucznego.
3.4.5. Wody podziemne
W profilu hydrogeologicznym obszaru gminy wyróżnić można następujące trzy piętra
wodonośne: czwartorzędowe, jurajskie oraz triasowe. Piętra te są ściśle związane z budową
geologiczną, tektoniką starszego podłoża a także orografią badanego terenu.
Poziom czwartorzędowy występuje na całym obszarze Gminy Smyków. Poziom ten
związany jest z utworami piaszczystymi dolin rzecznych albo z wkładkami i soczewkami
piaszczystymi w glinach zwałowych. Na terenach położonych w dolinach rzecznych, wody
tego poziomu występują na głębokości od 1 do 5 m p.p.t. i charakteryzują się przeważnie
zwierciadłem swobodnym. Na terenach położonych poza dolinami, czwartorzędowy
poziom wodonośny występuje na głębokości od 5 do 20 m p.p.t., co jest związane z
piaskami wodnolodowcowymi oraz piaszczysto – kamienisto – gliniastymi osadami
deluwialnymi zalegającymi na zboczach wychodni skał starszych.
Zasilanie wód podziemnych odbywa się bezpośrednio poprzez infiltrację wód opadowych.
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Poziom dolnojurajski tak jak czwartorzędowy występuje na obszarze całej gminy. Piętro
dolno jurajskie stanowią spękane piaskowce przewarstwione iłami i iłowcami oraz żwiry i
zlepieńce. Jest to poziom szczelinowo – porowy. Średnia miąższość zawodnionych pakietów
piaskowcowych wynosi około 20 – 35 m. Zwierciadło wody ma charakter swobodny lub
naporowy. Zasilanie dolno jurajskiego poziomu wodonośnego odbywa się bezpośrednio
przez infiltrację opadów atmosferycznych, bądź pośrednio przez nadkład utworów
czwartorzędowych.
Poziom triasowy związany jest z występowaniem osadów piaskowca pstrego
przewarstwionego mułowcami i iłami oraz wapienia muszlowego (wapienie krystaliczne i
margliste). Wody pstrego piaskowca to poziom porowo – szczelinowy a wody wapienia
muszlowego to poziom wód szczelinowych. Zwierciadło wody ma charakter naporowy.
Cały obszar Gminy Smyków znajduje się poza granicami głównych zbiorników wód
podziemnych oraz poza obszarami najwyższej, wysokiej i zwykłej ochrony (ONO, OWO,
OZO). W bezpośrednim sąsiedztwie (południowe krańce gminy) występuje Główny Zbiornik
Wód Podziemnych GZWP 414 Zbiornik Zagnańsk.
3.4.6. Tereny chronione
OBSZARY NATURA 2000
Dolina Krasnej PLH260001 – około 6 km
Obszar ten obejmuje naturalną, zabagnioną dolinę rzeki Krasnej oraz jej dopływów. W
południowej i wschodniej części Doliny Krasnej dominują ekosystemy nieleśne tj. pastwiska,
łąki i rozległe obszary mokradeł. W części północnej największą powierzchnię zajmują bory
sosnowe.
Dolina Krasnej obejmuje cenne siedliska nieleśne, które ukształtowały się wskutek
ekstensywnego użytkowania i dziś stanowią o wartości przyrodniczej tego obszaru. Łąki
trzęślicowe, murawy bliźniaczkowe oraz torfowiska przejściowe należą do najlepiej
zachowanych w regionie. W granicach obszaru objętego ochroną znajdują się niewielkie
płaty torfowisk zasadowych (zachowane jako nieliczne w regionie). W granicach obszaru
chronionego znajdują się ważne dla Europy typy siedlisk przyrodniczych i gatunki zwierząt,
np. zalotka większa, wydra, bóbr europejski, gąsiorek.
Lasy Suchedniowskie PLH260010 – około 6 km
Obszar ten obejmuje dwa pasma wzniesień: Płaskowyż Suchedniowski oraz Wzgórza
Kołomańskie. Występujące w granicach obszaru łagodne pagórki i wzgórza porośnięte są
lasami, które zajmują ponad 80% powierzchni ostoi. Są to lasy mieszane i bory. W niższych
partiach terenu zachowały się torfowiska i wilgotne łąki. Nieznaczną część terenu (ok. 8%)
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zajmują użytki rolne- łąki i pola uprawne. W granicach ostoi znajdują się tereny źródliskowe
Krasnej, Bobrzy i Kamionki.
Obszar ten odznacza się bogactwem fauny bezkręgowców oraz roślin naczyniowych. Lasy
Suchedniowskie są główną ostoją modrzewia polskiego.
Dolina Czarnej PLH260015 - ponad 7 km
Ostoja obejmuje dolinę Czarnej Koneckiej (Malenieckiej) od źródeł do ujścia, z kilkoma
dopływami i z przylegającymi do niej kompleksami łąk i stawów, oraz lasami.
Powierzchnia obszaru wynosi 5802,48 ha. Czarna Konecka jest największym
prawobrzeżnym dopływem Pilicy (ok. 85 km). Obszar źródliskowy w całości pokryty jest
lasami, z przewagą borów mieszanych i grądów. Tereny wielu miejscach są podmokłe
(zarastające śródleśne łąki, torfowiska). Strefy źródliskowe Czarnej zajmują największe
na opisywanym obszarze śródleśne torfowiska. W środkowym odcinku dominują bory
sosnowe. Łąki i mokradła zajmują niewielkie powierzchnie w górnym i znacznie większe
w środkowym i dolnym biegu rzeki. Rzeka na przeważającej długości zachowała
naturalny charakter koryta i doliny (rzeka wyżynna).
Czarna zasilana jest głównie wodami opadowymi. Wypływa z dwóch obszarów
źródliskowych. Jeden tworzą niewielkie źródła zasilane płytkimi podskórnymi wodami.
Drugi stanowi kompleks śródleśnych torfowisk przejściowych. Źródła zlokalizowane są
na obszarze lasów niekłańskich - dawniej części Puszczy Świętokrzyskiej. Czarna posiada
niewiele dopływów. Większość z nich to małe bezimienne cieki. Największe znaczenie
mają 4 dopływy: Krasna, Czarna Taraska, Plebanka i Barbarka.
REZERWATY PRZYRODY
Rezerwat Górna Krasna – około 10 km
Rezerwat ten położony jest na terenie trzech gmin: Mniów, Zagnańsk i Stąporków.
Przedmiotem ochrony jest zachowanie, ze względów naukowych i dydaktycznych
naturalnego odcinka rzeki Krasna i fragmentu jej doliny z występującymi tam cennymi
zbiorowiskami roślin oraz chronionymi i rzadkimi gatunkami zwierząt, głównie ptaków.
Rezerwat Barania Góra – około 8 km
Rezerwat posiada powierzchnię 82,09 ha. Przedmiotem ochrony jest zachowanie ze
względów naukowych, dydaktycznych i turystycznych naturalnych zróżnicowanych
zbiorowisk leśnych a także występującego na terenie rezerwatu bluszczu pospolitego.
Rezerwat położony jest na północnym stoku Baraniej Góry nieopodal miejscowości
Oblęgorek. Stok wzniesienia poprzecinany jest licznymi wąwozami.
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Rezerwat Perzowa Góra – około 7 km
Rezerwat ten znajduje się w miejscowości Hucisko w Gminie Strawczyn i zajmuje obszar
o powierzchni 33,08 ha. Rezerwat utworzony został na wzniesieniu Perzowa Góra (396
m n.p.m – w Paśmie Oblęgorskim). Na terenie rezerwatu ochroną objęte są wychodnie
i odsłonięcia piaskowca dolno triasowego tworzącego liczne naturalne formy skalne w
postaci ambon, progów i bloków a także naturalne wielogatunkowe drzewostany
jodłowe z udziałem buka, grabu, dębu i sosny.
Rezerwat Góra Dobrzeszowska – około 10 km
Rezerwat utworzony został na powierzchni 24,57 ha w miejscowości Dobrzeszów na
terenie Gminy Łopuszno. Przedmiotem ochrony jest zachowanie ze względów
naukowych i dydaktycznych zespołu naturalnych czynników przyrodniczych (wychodnie
piaskowców, morfologia terenu, walory krajobrazowe, zbiorowiska roślinne), jako
integralnego elementu unikalnego kompleksu prehistorycznych obiektów kultury
materialnej. Rezerwat obejmuje szczytową część Góry Dobrzeszowskiej. Obszar
rezerwatu porasta las z przewagą jodły, brzozy i grabu.
PARKI KRAJOBRAZOWE
Suchedniowsko – Oblęgorski Park Krajobrazowy – około 5 km
Park ten położony jest w północnej części województwa świętokrzyskiego i obejmuje Pasmo
Oblęgorskie Gór Świętokrzyskich od zachodu oraz duży kompleks leśny Puszczy
Świętokrzyskiej na Płaskowyżu Suchedniowskim od wschodu. W obszarze SuchedniowskoOblęgorskiego Parku krajobrazowego znajdują się Wzgórza Kołomańskie i Wzgórza
Tumlińskie, natomiast najwyższym wzniesieniem jest Góra Siniewska (448 m n.p.m.).
Powierzchnia parku wynosi blisko 22,5 tysiąca hektarów.
Park utworzony został w celu ochrony unikatowych elementów przyrody oraz kultury
regionu, które są pozostałościami po Staropolskim Okręgu Przemysłowym.
Naturalne bogactwo parku stanowią lasy, które zajmują ponad 90% jego powierzchni.
Siedliskami dominującymi w parku są: siedliska żyznych lasów mieszanych oraz żyznych
lasów mieszanych wyżynnych oraz średnio żyzne borów mieszanych świeżych. Największy
udział w drzewostanie maja: sosna jodła i buk. W dalszej kolejności występują: świerk, dąb,
brzoza, olsza, grab, osika.
W runie występują gatunki roślin naczyniowych, z których ok. 73 to gatunki podlegające
ochronie.
Tereny nieleśne parku i jego otuliny porasta roślinność zbiorowisk łąk i muraw. Wśród fauny
występuje łoś, jeleń, borsuk i piżmak. W wodach stwierdzono ponad 20 gatunków ryb.
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Do szczególnych celów ochrony Suchedniowsko- Oblęgorskiego Parku Krajobrazowego
należy:
zachowanie cennych biocenoz z chronionymi i rzadkimi gatunkami flory i fauny;
racjonalne wykorzystanie zasobów złóż kopalin;
zachowanie naturalnych fragmentów ekosystemów wodnych (rozlewisk i
starorzeczy);
zachowanie populacji roślin, zwierząt i grzybów objętych ochroną gatunkową;
zachowanie siedlisk zagrożonych wyginięciem, rzadkich i chronionych gatunków
roślin, zwierząt i grzybów, w tym w szczególności torfowisk;
zachowanie różnorodności geologicznej, w tym obszarów występowania rzeźby
lessowej;
zachowanie układów i obiektów zabytkowych, w tym pozostałości Staropolskiego
Okręgu Przemysłowego, a także licznych miejsc pamięci narodowej;
preferowanie zabudowy nawiązującej do regionalnej tradycji i otaczającego
krajobrazu;
zachowanie wartości historycznych, kulturowych i etnograficznych;
zachowanie istniejących punktów i ciągów widokowych;
ograniczanie negatywnego wpływu działalności gospodarczej na krajobraz.
OBSZARY CHRONIONEGO KRAJOBRAZU
Konecko – Łopuszniański Obszar Chronionego Krajobrazu
Obowiązującą podstawą prawną dla Konecko- Łopuszniańskiego Obszaru Chronionego
Krajobrazu jest Uchwała nr XXXV/616/13 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 23
września 2013 r. dotycząca wyznaczenia Konecko-Łopuszniańskiego Obszaru Chronionego
Krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Święt. poz. 3308). OChK położony jest w północno- zachodniej
części województwa. Chroni źródliskowe obszary dopływów Pilicy (w tym Czarnej Koneckiej)
oraz kompleksy lasów.
Dla Konecko- Łopuszniańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu ustalone zostały
następujące działania w zakresie czynnej ochrony ekosystemów:
zachowanie i ochrona zbiorników wód powierzchniowych naturalnych i sztucznych,
utrzymanie meandrów na wybranych odcinkach cieków;
zachowanie śródpolnych i śródleśnych torfowisk, terenów podmokłych, oczek
wodnych, polan, wrzosowisk, muraw, niedopuszczenie do ich uproduktywnienia czy też
sukcesji;
utrzymanie ciągłości i trwałości ekosystemów leśnych;
zachowanie i ewentualne odtwarzanie lokalnych i regionalnych korytarzy
ekologicznych;
ochrona stanowisk chronionych gatunków roślin, zwierząt i grzybów;
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szczególna ochrona ekosystemów i krajobrazów wyjątkowo cennych, poprzez
uznawanie ich za rezerwaty przyrody, zespoły przyrodniczo- krajobrazowe i użytki
ekologiczne;
zachowanie wyróżniających się tworów przyrody nieożywionej.
Na terenie Konecko- Łopuszniańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu obowiązują zakazy:
zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia ich nor, legowisk, innych schronień i miejsc rozrodu
oraz tarlisk, złożonej ikry, z wyjątkiem amatorskiego połowu ryb oraz wykonywania czynności
związanych z racjonalną gospodarką rolną, leśną, rybacką i łowiecką
likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych, jeżeli nie wynikają one
z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej i zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego lub wodnego
lub budowy, odbudowy, utrzymania, remontów lub naprawy urządzeń wodnych
dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli służą innym celom niż ochrona przyrody lub
zrównoważone wykorzystanie użytków rolnych i leśnych oraz racjonalna gospodarka wodna lub
rybacka
likwidowania naturalnych zbiorników wodnych, starorzeczy i obszarów wodno-błotnych

Zakazy, o których mowa powyżej nie dotyczą:
• terenów objętych ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gmin oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
dla których przeprowadzona ocena oddziaływania na środowisko wykazała brak
znacząco negatywnego wpływu na ochronę przyrody obszaru chronionego
krajobrazu;
• terenów objętych ustaleniami projektów planów zagospodarowania przestrzennego
lub projektów studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,
dla których przeprowadzona strategiczna ocena oddziaływania na środowisko
wykazała brak znacząco negatywnego wpływu na ochronę przyrody obszaru
chronionego krajobrazu;
• realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których
procedura dotycząca oceny oddziaływania na środowisko wykazała brak znacząco
negatywnego wpływu na ochronę przyrody obszaru chronionego krajobrazu;
• ustaleń warunków zabudowy dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i
zabudowy zagrodowej oraz obiektów i urządzeń budowlanych niezbędnych do jej
użytkowania, pod warunkiem zapewnienia minimum 30% powierzchni biologicznie
czynnej na danym terenie.
Projektowane przedsięwzięcie nie spowoduje naruszenia zakazów obowiązujących na
Obszarze Konecko – Łopuszniańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Inwestycja
realizowana będzie na obszarze silnie przekształconym, noszącym znamiona działalności
człowieka. Teren przedsięwzięcia jest ogrodzony i systematycznie koszony. Nie
zidentyfikowano tu żadnych śladów (nory, legowiska, inne schronienia) które mogłyby
świadczyć, ze obszar ten wykorzystywany jest przez gatunki fauny dziko żyjące. Na
dokumentowanym obszarze nie występują zbiorniki ani oczka wodne, które mogłyby być
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zasiedlone przez faunę ekosystemów wodnych. Nie ma więc obawy, ze w wyniku realizacji
inwestycji zostanie złamany zakaz zabijania dziko występujących zwierząt czy niszczenia ich
schronień.
Na terenie inwestycji wzdłuż ogrodzenia nasadzone są drzewa, głównie świerki. Nie
przewiduje się usuwania istniejącego na terenie inwestycji zadrzewienia.
Realizacja inwestycji w zakresie przedstawionym w niniejszym opracowaniu, tak jak
dotychczas nie będzie powodować zmian stosunków wodnych na terenach przyległych.
Wszystkie prace budowlane wykonywane będą powyżej zwierciadła wód podziemnych.
3.5. Opis istniejących w sąsiedztwie lub bezpośrednim zasięgu oddziaływania
planowanego przedsięwzięcia zabytków chronionych na podstawie przepisów o
ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. O ochronie zabytków i opiece nad zabytkami wprowadza
ochronę prawną dziedzictwa kulturowego. Ochronie i opiece podlegają, bez względu na stan
zachowania:
Zabytki nieruchome będące w szczególności:
 krajobrazami kulturowymi,
 układami urbanistycznymi, ruralistycznymi i zespołami budowlanymi,
 dziełami architektury i budownictwa,
 dziełami budownictwa obronnego,
 obiektami techniki, a zwłaszcza kopalniami, hutami, elektrowniami i innymi zakładami
przemysłowymi,
 cmentarzami,
 parkami, ogrodami i innymi formami zaprojektowanej zieleni,
 miejscami upamiętniającymi wydarzenia historyczne bądź działalność wybitnych
osobistości lub instytucji.
Zabytki ruchome będące, w szczególności:
 dziełami sztuk plastycznych, rzemiosła artystycznego i sztuki użytkowej,
 kolekcjami stanowiącymi zbiory przedmiotów zgromadzonych i uporządkowanych
według koncepcji osób, które tworzyły te kolekcje,
 numizmatami oraz pamiątkami historycznymi, a zwłaszcza militariami,
 sztandarami, pieczęciami, odznakami, medalami i orderami,
 wytworami techniki, a zwłaszcza urządzeniami, środkami transportu oraz maszynami i
narzędziami świadczącymi o kulturze materialnej, charakterystycznej dla dawnych i
nowych form gospodarki,
 dokumentującymi poziom nauki i rozwoju cywilizacyjnego,
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 materiałami bibliotecznymi, o których mowa w art. 5 ustawy z dnia 27 czerwca 1997
r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 85, poz. 539, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 z 2001 r. Nr 129,
poz. 1440 oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 984),
 instrumentami muzycznymi,
 wytworami sztuki ludowej i rękodzieła oraz innymi obiektami etnograficznymi,
przedmiotami upamiętniającymi wydarzenia historyczne bądź działalność wybitnych
osobistości lub instytucji.
Zabytki archeologiczne będące, w szczególności:
 pozostałościami terenowymi pradziejowego i historycznego osadnictwa,
 cmentarzyskami,
 kurhanami,
 reliktami działalności gospodarczej, religijnej i artystycznej.
Na terenie planowanej inwestycji oraz w bliskim sąsiedztwie brak jest zabytków
i dóbr materialnych chronionych na podstawie przepisów ustawy O ochronie
zabytków.
Planowana inwestycja nie będzie oddziaływać na znajdujące się na terenie Gminy
Smyków obiekty zabytkowe.
4. Opis analizowanych wariantów
Analiza wariantowa i skutki dla środowiska w przypadku realizacji poszczególnych
wariantów
Wariant polegający na niepodejmowaniu przedsięwzięcia - wariant „zerowy”
Przyjęcie wariantu „zerowego” oznacza odstąpienie od inwestycji i pozostanie przy
funkcjonowaniu zakładu uboju drobiu tak jak dotychczas. Nie zostanie usprawniony proces
produkcji i nie polepszą się warunki pracy w zakładzie, który zapewnia miejsca pracy do osób
zamieszkujących na obszarze o wysokim poziomie bezrobocia. Odstąpienie od inwestycji,
która zaplanowana została na obszarze zmienionym antropogenicznie, intensywnie
użytkowanym przez człowieka i która może przyczynić się do usprawnienia procesu
technologicznego i zwiększenia komfortu pracy bez wywierania szkodliwego wpływu na
środowisko, byłoby rozwiązaniem nieracjonalnym.
Rezygnacja z inwestycji byłaby w tej sytuacji przyzwoleniem na stagnację i stanowiłaby
poważną barierę dla rozwoju dokumentowanego zakładu.
Wariant inwestycyjny I
Wariantem proponowanym przez Inwestora jest przeprowadzenie przedsięwzięcia
polegającego na rozbudowie zakładu uboju drobiu o wiatę na kontener na odpady
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poubojowe, szatnię, jadalnię, cześć sanitarną dla pracowników strefy brudnej, pomieszczenie
biurowe, dodatkową chłodnię oraz myjnię pojemników, która zostanie przeniesiona z
istniejącej części budynku). Wielkość projektowanej rozbudowy budynku wyniesie 400 m2.
Dodatkowo planuje się budowę placu postojowego (dwie zadaszone wiaty) na
wykorzystywane pojazdy o powierzchni łącznej 350 m2 oraz wykonanie nawierzchni
asfaltowej na wewnętrznej drodze dojazdowej do ubojni oraz na istniejącym placu
manewrowym (łączna powierzchnia, na której wykonana zostanie nawierzchnia szczelna
asfaltowa będzie wynosić około 2900 m2).
Inwestycja zostanie zrealizowana na terenie, do którego Inwestor posiada tytuł prawny, na
terenie ogrodzonym, w granicach działek nr ew. 93/5, 93/6, 93/7, 93/8, 93/10 oraz 92/2. Na
działce o nr ew. 92/2 nie planuje się wykonywania dróg wewnętrznych ani wznoszenia
obiektów w ramach projektowanej inwestycji. Planuje się jedynie ogrodzenie tego terenu.
Celem rozbudowy jest usprawnienie procesu produkcji i poprawa warunków pracy. W
związku z planowanym przedsięwzięciem nie wystąpi zmiana wielkości produkcji zakładu
oraz nie zostaną zainstalowane dodatkowe urządzenia technologiczne wpływające na
zwiększenie hałasu czy emisji zanieczyszczeń do środowiska. Nie zmieni się również moc
agregatów chłodniczych.
Wariant inwestycyjny II
Jako wariant alternatywny można przyjąć inną lokalizację nowoprojektowanych pomieszczeń
(w innej części zakładu). Jednakże lokalizacja w tym wariancie wiązałaby się z koniecznością
zainstalowania dodatkowych agregatów chłodniczych na potrzeby planowanej dodatkowej
chłodni, ponieważ w tym wypadku utrudnione byłoby podłączenie się do istniejących
urządzeń. Wówczas instalacja nowych urządzeń spowodowałby wzrost emisji hałasu
generowanego z terenu przedsięwzięcia. Założenia niniejszego wariantu są racjonalne i
możliwe z punktu widzenia ich wykonalności, niemniej jednak związane są ze znacznym
obciążeniem środowiska naturalnego poprzez zwiększoną emisję hałasu do środowiska.
4.1. Wariant najkorzystniejszy dla środowiska
Za wariant najkorzystniejszy dla środowiska uznaje się wariant polegający na realizacji
inwestycji zgodnie z założeniami wariantu inwestycyjnego I. Realizacja inwestycji zgodnie z
wariantem II oznaczałaby m.in. lokalizację planowanej chłodni w innym miejscu a to
oznaczałoby konieczność zainstalowania dodatkowych agregatów chłodniczych, ponieważ w
tym wypadku utrudnione byłoby podłączenie się do istniejących urządzeń.
Instalacja nowych urządzeń spowodowałby wzrost emisji hałasu do środowiska
generowanego przez przedsięwzięcie. Poza tym w istniejącym zakładzie funkcjonują już
sektory technologiczne z podziałem na strefę brudną i czystą, a poprzez proponowaną
dobudowę i rozbudowę istniejących już sektorów, zgodnie z wariantem I nie zostanie
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zakłócona komunikacja produkcyjna. Charakter prowadzonej działalności związanej z ubojem
wymaga w szczególności zaostrzonej higieny oraz separacji stref brudnych od czystych.
Realizacja przedmiotowej inwestycji ma na celu usprawnienie procesu produkcji i warunków
pracy w istniejącym zakładzie przy możliwie najmniejszym oddziaływaniu na środowisko.
5. Określenie przewidywanego oddziaływania na środowisko analizowanych wariantów,
w tym również w wypadku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, a także
możliwego transgranicznego oddziaływania na środowisko
5.1. Opis sytuacji awaryjnych, urządzenia ochronne
Biorąc pod uwagę przepisy wynikające z ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 9 kwietnia 2002 roku w sprawie rodzajów i
ilości substancji niebezpiecznych, których znajdowanie się w zakładzie decyduje o
zaliczeniu go do zakładu o zwiększonym ryzyku albo zakładu o dużym ryzyku
wystąpienia poważnej awarii przemysłowej oraz rodzaje i ilości substancji i preparatów
niebezpiecznych znajdujących się na terenie zakładu należy stwierdzić, że projektowane
przedsięwzięcie nie zalicza się do obiektów o zwiększonym ani do obiektów o dużym
ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.
W przypadku wystąpienia pożaru, wybuchu może nastąpić zniszczenie obiektów,
zanieczyszczenie powietrza, gruntu i wód oraz zniszczenie roślinności na skutek
powstania wysokiej temperatury lub emisji pyłów i gazów. Natomiast w przypadku
niewłaściwego postępowania z odpadami może dojść do skażenia gruntu i wód oraz
zaistnienia sytuacji stwarzającej zagrożenie dla zdrowia pracowników. Aby zapobiec
występowaniu zagrożeń i awarii, należy stosować przepisy BHP i przepisy
przeciwpożarowe.
Przestrzeganie przepisów BHP, warunków eksploatacji urządzeń, przepisów
przeciwpożarowych i ochrony środowiska podczas funkcjonowania przedsięwzięcia
może skutecznie wyeliminować powstanie sytuacji awaryjnych.
5.2. Transgraniczne oddziaływanie na środowisko
Lokalizacja planowanej inwestycji nie powoduje transgranicznego oddziaływania na
środowisko. Ze względu na planowaną skalę i zakres rzeczowy przedsięwzięcia, a przede
wszystkim jego lokalizację nie wystąpią oddziaływania na środowisko o transgranicznym
charakterze.
Planowane przedsięwzięcie ma charakter wyłącznie lokalny - stąd nie obowiązują
wymagania
przeprowadzenia
procedury
postępowania
transgranicznego
oddziaływania na środowisko.
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5.3. Oddziaływanie w odniesieniu do siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin
i zwierząt, dla których ochrony został wyznaczony obszar NATURA 2000
Teren inwestycji położony jest poza terenami objętymi formami ochrony przyrody,
chronionymi z mocy ustawy O ochronie przyrody (Dz. U z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 ze
zm.). Przedmiotowy teren leży poza granicami obszarów Natura 2000.
Najbliższe obszary Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000, tj. Dolina Krasnej, Lasy
Suchedniowskie oddalone są o około 6 km od granic dokumentowanej inwestycji.
Planowana inwestycja nie będzie wywierać negatywnego wpływu na wymienione
powyżej obszary chronione, które zlokalizowane są w znacznej odległości od
projektowanego przedsięwzięcia.
Planowana inwestycja nie będzie wywierać negatywnego wpływu również na inne
formy ochrony przyrody scharakteryzowane w rozdziale 2.4.6 niniejszego opracowania.
6. Uzasadnienie wybranego przez wnioskodawcę wariantu, ze wskazaniem jego
oddziaływania na środowisko
6.1. Oddziaływanie na ludzi
Zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi oraz konieczność ich wyeliminowania mają zasadnicze
znaczenie. Ich identyfikacja na etapie planowania inwestycji pozwala na zastosowanie
odpowiednich środków zaradczych lub zaniechanie przedsięwzięć charakteryzujących się
wysokim ryzykiem powstawania zagrożeń.
Projektowana przedsięwzięcie polegające na rozbudowie istniejącego zakładu i niezbędnej
infrastruktury (plac postojowy – zadaszone wiaty na pojazdy, wykonanie nawierzchni
szczelnej na istniejącym placu manewrowym i drodze wewnętrznej) nie będzie związane ze
wzrostem produkcji. Realizacja przedsięwzięcia ma na celu jedynie usprawnienie procesu
produkcji i poprawę warunków pracy.
W związku z powyższym eksploatacja rozbudowanego zakładu nie będzie powodować
zmian wielkość emisji zanieczyszczeń do powietrza i hałasu oraz nie wpłynie na
kształtowanie istniejącego krajobrazu oraz sposobu użytkowania terenu, gdyż teren jest już
zagospodarowany poprzez funkcjonujący od lat zakład ubojni. Tym samym nie wpłynie na
zdrowie ludzi.
6.2. Oddziaływanie na zwierzęta
Projektowana inwestycja realizowana będzie na terenie silnie zmienionym w wyniku
działalności człowieka. Aktualne zagospodarowanie i wykorzystywanie terenu sprawia, że
nie jest on atrakcyjny dla zwierząt zarówno jako żerowisko jak i miejsce schronienia. W
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części dokumentowany teren jest utwardzony, zajęty przez drogi wewnętrzne, którymi
poruszają się pojazdy obsługujące istniejący budynek ubojni oraz znajdujący się w
sąsiedztwie budynek inwentarski (kurnik), pozostała część terenu pokryta jest roślinnością
trawiastą i poddawana systematycznemu koszeniu. Intensywne użytkowanie terenu
inwestycji przez człowieka w zasadzie wyklucza obecność na tym terenie gatunków zwierząt
dziko występujących, które preferują raczej obszary „spokojne”, nieużytkowane, nieczęsto
odwiedzane przez człowieka. Obecny stan zagospodarowania terenu nie pozwala nawet na
chwilowe ukrycie się przed drapieżnikami. Teoretycznie występujące wzdłuż ogrodzenia
drzewa mogą być wykorzystywane przez ptaki wykorzystujące bliskość siedzib ludzkich jako
miejsca zakładania gniazd.
W celu identyfikacji gatunków zwierząt mogących użytkować dokumentowany teren, bądź
śladów ich bytowania, dwukrotnie przeprowadzono badania terenowe w dniach 28 maja
w godzinach rannych 600-800 i 3 czerwca w godzinach wieczornych 1700-1900.
Kontrole terenowe przeprowadzono na terenie planowanej inwestycji w obrębie
ogrodzenia terenu i poza ogrodzeniem. Wykonano obchód terenu celem sprawdzenia
obecności gatunków fauny, nor lęgowych, schronisk, gniazd, legowisk i innych śladów
bytowania zwierząt, które mają utrudniony dostęp do dokumentowanego obszaru z uwagi
na istniejące ogrodzenie.
W czasie kontroli terenowej nie stwierdzono śladów ani miejsc, które świadczyłyby o stałym
czy chwilowym bytowaniu na tym obszarze zwierząt dziko żyjących.
Biorąc jednak pod uwagę aktualny stan zagospodarowania obszarów otaczających teren
inwestycji, można przypuszczać, że teoretycznie może on być wykorzystywany m.in. przez
następujące gatunki:
− ptaki, dla których ogrodzenie nie stanowi żadnej bariery, np.: wrona (Corvus cornix),
sroka (Pica pica), bogatka (Parus major), mazurek (Passer montanus), zięba (Fringilla
coelebs), wróbel zwyczajny (Passer domesticus), kawka zwyczajna (Coloeus
monedula), kopciuszek (Phoenicurus ochruros),
− ssaki, np.: kret europejski (Talpa europaea), mysz leśna (Apodemus flavicollis), mysz
polna (Apodemus agrariusz).
6.3. Oddziaływanie na rośliny i grzyby
Realizacja inwestycji ma neutralny wpływ na rośliny. Na terenie inwestycji nie występują
chronione i cenne zbiorowiska roślinne (siedliska naturowe) ani gatunki grzybów (w tym
objęte ochroną). Na analizowanym terenie nie stwierdzono występowania jakichkolwiek
zbiorowisk roślinnych podlegających ochronie z mocy przepisów prawa.
Z racji znacznych przekształceń antropogenicznych dokumentowanego terenu, nie stanowi
on atrakcyjnego miejsca dla rozwoju i wzrostu gatunków roślin i grzybów.
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6.4. Oddziaływanie na wodę
Eksploatacja rozbudowanego zakładu nie będzie powodowała ujemnego oddziaływania na
wody powierzchniowe i podziemne. W wyniku realizacji inwestycji nie zmieni się wielkość ani
sposób produkcji. Procesy technologiczne będą odbywać się tak samo jak to ma miejsce w
chwili obecnej. W wyniku rozbudowy zakładu, nastąpi jedynie zwiększenie powierzchni
przeznaczonej do mycia, co będzie skutkować zwiększonym zapotrzebowaniem na wodę.
Zmianie nie ulegnie liczba ani rodzaj pojazdów, które będą poruszać się po drogach
wewnętrznych, nie zostaną zamontowane dodatkowe urządzenia emitujące hałas i
zanieczyszczenia, nie ulegnie więc zmianie (w porównaniu do stanu obecnego) wielkość
emisji zanieczyszczeń i hałasu do środowiska.
Ilość oraz sposób zagospodarowania ścieków bytowych nie ulegnie zmianie- odprowadzane
są wewnętrzną kanalizacją do szczelnego zbiornika, który systematycznie jest opróżniany.
W związku z powyższym eksploatacja przedmiotowej inwestycji nie będzie oddziaływać na
panujące w tym rejonie środowisko wodne.
W „Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły”, na podstawie art. 4 RDW
(dyrektywa 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r.
ustanawiająca ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej, tzw. Ramowa
Dyrektywa Wodna), określone zostały cele środowiskowe dla wód powierzchniowych,
obszarów chronionych oraz wód podziemnych. Zgodnie z zapisami w/w dokumentu, dla
naturalnych części wód celem środowiskowym będzie osiągnięcie co najmniej dobrego stanu
ekologicznego, natomiast dla silnie zmienionych oraz sztucznych części wód - co najmniej
dobrego potencjału ekologicznego.
Zgodnie z art. 38d. ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o zmianie ustawy - Prawo wodne oraz
niektórych innych ustaw powyższe cele powinny być osiągane poprzez podejmowanie
działań zawartych w programie wodno-środowiskowym kraju. Działania te w szczególności
powinny polegać na stopniowej redukcji i w konsekwencji eliminacji zanieczyszczeń
szkodliwych dla środowiska wodnego.
W obu przypadkach wskazano na konieczność utrzymania co najmniej dobrego stanu
chemicznego wód.
Ustalając cele środowiskowe dla jednolitych części wód powierzchniowych, brano pod
uwagę aktualny stan jednolitych części wód powierzchniowych (JCWP) w związku
z wymaganym zgodnie z Ramową Dyrektywą Wodną (RDW) warunkiem niepogarszania ich
stanu.
Nadrzędnym celem RDW jest osiągnięcie dobrego stanu wód do 2015 r. Wody
powierzchniowe, w tym silnie zmienione i sztuczne jednolite części wód, powinny do tego
czasu osiągnąć dobry stan chemiczny oraz odpowiednio dobry stan ekologiczny, gdzie:
− stan ekologiczny obowiązuje dla naturalnych jednolitych części wód,
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− potencjał ekologiczny dla sztucznych lub silnie zmienionych jednolitych części wód.
Cele środowiskowe dla wód powierzchniowych oraz obszarów chronionych ustalane są
zgodnie z zapisami art. 4 Ramowej Dyrektywy Wodnej.
Dla jednolitych części wód powierzchniowych, będących obecnie w bardzo dobrym
stanie/potencjale ekologicznym, celem środowiskowym będzie utrzymanie tego
stanu/potencjału. Ponadto, ustalając cele uwzględniano także różnicę pomiędzy
naturalnymi, a silnie zmienionymi oraz sztucznymi częściami wód. Dla naturalnych części
wód celem będzie osiągnięcie co najmniej dobrego stanu ekologicznego, dla silnie
zmienionych i sztucznych części wód - co najmniej dobrego potencjału ekologicznego.
Ponadto, w obydwu przypadkach, w celu osiągnięcia dobrego stanu / potencjału konieczne
będzie dodatkowo utrzymanie co najmniej dobrego stanu chemicznego.
Dla wód podziemnych określono następujące główne cele środowiskowe:
 zapobieganie dopływowi lub ograniczenia dopływu zanieczyszczeń do wód
podziemnych;
 zapobieganie pogarszaniu się stanu wszystkich części wód podziemnych;
 zapewnienie równowagi pomiędzy poborem a zasilaniem wód podziemnych;
 wdrożenie działań niezbędnych do odwrócenia znaczącego i utrzymującego się
rosnącego trendu stężenia każdego zanieczyszczenia powstałego wskutek działalności
człowieka.
Eksploatacja inwestycji nie będzie powodowała zmian w sferze stosunków wodnych,
warunków występowania wód podziemnych i powierzchniowych oraz ekosystemów
hydrogenicznych.
Według załączników do Uchwały Rady Ministrów z dnia 22 lutego 2011r. (M.P. z 2011r. Nr
49, poz. 549), rejon inwestycji położony jest w Obszarze Dorzecza Wisły w regionie wodnym
Środkowej Wisły w obrębie rzecznych jednolitych części wód powierzchniowych - część
scalona o numerze SWO709 w obszarze Jednolitej Części Wód Podziemnych (JCWPd) Nr 98.
Mapy jednolitych części wód powierzchniowych:

Źródło: Mapa 2- Załącznik do Uchwały Rady Ministrów z dnia 22 lutego 2011 r. (M.P. z 2011r. Nr 49, poz. 549)
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Źródło: Mapa 3- Załącznik do Uchwały Rady Ministrów z dnia 22 lutego 2011 r. (M.P. z 2011r. Nr 49, poz. 549)
Mapy obrazujące granice JCWPd nr 98

Źródło: Mapa 4- Załącznik do Uchwały Rady Ministrów z dnia 22 lutego 2011 r. (M.P. z 2011r. Nr 49, poz. 549).

Źródło: Inspekcja Ochrony Środowiska, Monitoring jakości wód podziemnych http://mjwp.gios.gov.pl/

83

Raport o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa istniejącego budynku ubojni drobiu wraz z
budową dwóch wiat na pojazdy oraz z budową niezbędnej infrastruktury tj. przyłącza i drogi wewnętrznej, ogrodzenia i
place manewrowe”
____________________________________________________________________________________________________

Powierzchnia obszaru JCWPd Nr 98 wynosi 2 902 km2 i wchodzi w skład regionu wodnego
Środkowej Wisły, subregionu wyżynnego, część centralna. W obrębie JCWPd Nr 98 znajduje
się 6 Głównych Zbiorników Wód Podziemnych (GZWP): GZWP 401- Niecka Łódzka (Cr1),
GZWP 404- Koluszki- Tomaszów (J3), GZWP 408- Niecka Miechowska (Cr3), GZWP 410Opoczno (J3), GZWP 411- Końskie (J1,2) i GZWP 416- Małogoszcz (J3).
Profile geologiczne w obrębie JCWPd Nr 98

Źródło: Państwowa Służba Hydrogeologiczna www.psh.gov.pl

W obrębie JCWPd Nr 98, wody słodkie występują na głębokości ok. 300- 600 m (na
podstawie rozpoznania regionalnego).
Symbol całej JCWPd uwzględniający wszystkie profile: Q, J3, J2, J1, T3, T2, T1. Piętro
czwartorzędowe jest nieciągłe. Najczęściej występuje jedna warstwa wodonośna. Poniżej
występują skomplikowane struktury geologiczne z poziomami: górno jurajskim, środkowo
jurajskim, dolno jurajskim, górnotriasowym, środkowotriasowym i dolnotriasowym.
Q - wody porowe w utworach piaszczystych,
J3- wody szczelinowo- krasowe w utworach węglanowych,
J2- wody szczelinowo- porowe w warstwach piaskowców z przewarstwieniami mułowców,
iłów i iłowców,
J1- wody szczelinowo- porowe w warstwach piaskowców z przewarstwieniami mułowców,
iłów i iłowców
T3- wody szczelinowo- porowe w cienkich warstwach piaskowców z przewarstwieniami
mułowców, iłów i iłowców,
T2- wody szczelinowo- krasowe w utworach węglanowych,
T1- wody szczelinowo- porowe w piaskowcach z przewarstwieniami mułowców iłów i
iłowców.
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Charakterystyka środowiskowa JCWPd Nr 98

Źródło: Inspekcja Ochrony Środowiska, Monitoring jakości wód podziemnych http://mjwp.gios.gov.pl/

Użytkowe piętra wodonośne
Pietro wodonośne w utworach czwartorzędu (GPU) ma charakter nieciągły i występuje na
ogół w dolinach rzecznych- współczesnych i kopalnych. Najczęściej zbudowane jest z 1
poziomu wodonośnego (lokalnie 2-3) zbudowanego z przewarstwień piasków i żwirów wśród
osadów słabo przepuszczalnych. Poziom ten jest pozbawiony izolacji, lokalnie występuje
izolacja częściowa w postaci warstwy glin. Poziomy wodonośne piętra czwartorzędowego
zalegają na zmiennej głębokości od ok. 5 (w dolinach rzecznych) do 50 m. Zwierciadło wód
ma na ogół charakter swobodny, rzadziej napięty. Miąższość poziomów wodonośnych
wynosi 5-60 m, średnio 47 m. Poziomy wodonośne czwartorzędu są zasilane bezpośrednio
przez infiltrację opadów atmosferycznych, lokalnie także wodami powierzchniowymi.
Regionalna strefą drenażu jest dolina Pilicy, lokalnymi doliny mniejszych cieków. Kierunki
przepływu wód są zmienne i zależą od położenia odwadnianego obszaru w stosunku do baz
drenażu. Miejscami piętro czwartorzędowe pozostaje w więzi hydraulicznej z wodami piętra
jurajskiego, tworząc wspólny poziom użytkowy.
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Szczelinowo- krasowy poziom wodonośny jury górnej (GPU) występuje w wapieniach.
Podrzędnie marglach Oksfordu i kimerydy. Poziom ten występuje na głębokości od 5 (w
dolinach rzek) do 150 m (na kontakcie z utworami kredy dolnej), w bezpośrednim
sąsiedztwie Pilicy < 5 m. Stopień zawodnienia osadów jest zmienny i zależy od stopnia
szczelinowatości, warunków zasilania i drenażu. Przyjmuje się, że strefa intensywnego
krążenia wód występuje do głębokości 150- 200 m. Zwierciadło wody posiada charakter
swobodny lub napięty, który stabilizuje się 10-20 m powyżej poziomu naporowego.
Miąższość poziomu wynosi od 40 do 150 m (średnio 73 m), największa jest w obrębie lejów
krasowych. Poziom charakteryzuje się brakiem izolacji (wychodnie) lub jest izolowany
slaboprzepuszczalnymi utworami kimerydy, glinami i mułkami Q (o miąższości 1-80 m), a w
części N także pakietem osadów ilastych w spągu kredy dolnej.
Poziom wodonośny jury środkowej występuje w szczelinowo- porowych piaskowcach,
lokalnie piaskach, z wkładkami łupków, mułowców i iłowców. Poziom ten występuje na
głębokości od 5 do 50 m. Przyjmuje się, że strefa intensywnego krążenia wód występuje do
głębokości 150- 200 m. Zwierciadło wody posiada charakter napięty. Miąższość poziomu
wynosi 20-70 m (średnio 37 m). Poziom jest na ogół izolowany glinami i mułkami Q o
miąższości ok. 20 m, a także iłami Tr.
Poziom wodonośny jury dolnej (GPU) występuje w spękanych piaskowcach przeławiconych
mułowcami i iłowcami, a także glinkami ceramicznymi i syderytami. Poziom występuje na
głębokości ok. 5-140 m, w dolinach rzek <5m. Zróżnicowany pakiet litologiczno- facjalny ma
istotny wpływ na wodonośność poziomu. Przyjmuje się, że strefa intensywnego krążenia
wód występuje do głębokości 150- 200 m. Zwierciadło wody posiada zazwyczaj charakter
napięty. Miąższość poziomu wynosi od 20 do 60 m (średnio 37 m). Poziom charakteryzuje się
brakiem izolacji (wychodnie) lub jest izolowany pokrywą glin zwałowych Q o miąższości od
kilku do ponad 20 m. Na znacznym obszarze poziom ten tworzy jeden kompleks z poziomem
jury środkowej.
Zasilanie piętra jurajskiego odbywa się bezpośrednio przez infiltrację opadów
atmosferycznych, bądź pośrednio przez nadkład utworów czwartorzędowych. Spływ wód
następuje ku regionalnej bazie drenażu, którą stanowi Pilica oraz ku dolinom mniejszych rzek
(m.in. Drzewiczki, Czarnej), a także ku odkrywkowym kopalniom iłów i głębinowym
kopalniom glinek. Lokalnie piętro jurajskie pozostaje w więzi hydraulicznej z nadległym
piętrem czwartorzędowym.
Triasowe piętro wodonośne tworzą spękane piaskowce triasu dolnego i górnego rozdzielone
mułowcami, łupkami i iłowcami oraz skrasowiałe wapienie i margle triasu środkowego
występujące w odizolowanych od siebie strukturach blokowych. Utwory wodonośne
występują w formie przeławiceń (najczęściej 2-3) w kompleksie iłowców, iłów, mułków i
mułowców. Strop poziomów wodonośnych występuje na głębokości 5-50 m (w dolinach rzek
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<5 m), a łączna miąższość zawodnionych osadów wynosi: T3- 20-30 m; T2- 50-80 m; T1- 40-80
m. Współczynnik filtracji wynosi: T3- 0,1-3,5 m/d, średnio 1,1 m/d; T2- 0,4- 5,6 m/d, średnio
2,5 m/d; T1- 0,2-10,4 m/d, średnio 2,5 m/d. Piętro jest drenowane przez cieki
powierzchniowe oraz przez kopalnie iłów i glinek. Izolacja od powierzchni terenu jest słaba
lub jest jej brak. Zasilanie piętra triasowego odbywa się bezpośrednio przez infiltrację
opadów atmosferycznych, bądź pośrednio przez nadkład utworów czwartorzędowych.
Strefami drenażu są doliny rzek. Piętro wodonośne triasu nie jest powiązane hydraulicznie z
wodami piętra czwartorzędu. Często poziom triasu środkowego i dolnego pozostają w
dobrym kontakcie hydraulicznym, tworząc wspólny poziom wodonośny.
W skrajnie północnej części jednostki, na niewielkiej powierzchni występuje poziom
wodonośny kredy dolnej.
Cechą charakterystyczną jednostki jest występowanie poszczególnych poziomów mezozoiku
w odrębnych, skomplikowanych tektonicznie strukturach geologicznych, pozostających
między sobą w więzi hydraulicznej. Głębokość występowania wód zmineralizowanych wynosi
ok. 300- 600 m.
Schemat przepływu wód podziemnych w obrębie JCWPd Nr 98

Źródło: Inspekcja Ochrony Środowiska, Monitoring jakości wód podziemnych http://mjwp.gios.gov.pl/
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Ogólną charakterystykę geologiczna i hydrogeologiczną JCWPd Nr 98 przedstawia poniżej
zamieszczona tabela:
Nr JCWPd
2
Powierzchnia km
Stratygrafia
Litologia
Typ geochem.
utworów
skalnych
Rodzaj utworów
budujących
warstwę
wodonośną
Średni
współczynnik
filtracji m/s
Średnia miąższość
utworów
wodonośnych
Liczba poziomów
wodonośnych

Charakterystyka
nadkładu
warstwy
wodonośnej

Q
piaski,
żwiry

J3
wapienie,
margle

J2
piaskowce,
piaski

s

c

porowe

98
2902
J1

T3

T2
wapienie,
margle

T1

piaskowce

piaskowce

s

s

s

s

s

szczelinowo
- krasowe

szczelinowo
- porowe

szczelinowe

szczelinowe

szczelinowo
- krasowe

szczelinowe

0,00010

0,00010

0,00002

0,00002

0,00001

0,00003

0,00003

47

73

37

37

30

56

57

1-3

1

1

1

1-3

1-3

1-3

Bark
izolacji
lub
izolacja
częściowa

Brak izolacji
lub utwory
słaboprzepu
szczalne Q,
Cr1, J3
(miąższość
do 80 m)

Gliny, mułki
Q
(miąższość
do 20 m), iły
Tr

Brak izolacji
lub gliny Q
(miąższość
do 20 m)

Izolacja
słaba lub
brak

Izolacja
słaba lub
brak

piaskowce

Izolacja
słaba lub
brak

s- typ krzemionkowy
c- typ węglanowy
Źródło: Inspekcja Ochrony Środowiska, Monitoring jakości wód podziemnych http://mjwp.gios.gov.pl/

Ogólna charakterystyka środowiskowa JCWPd Nr 98
Kod JCWPd
2300_098
Porowata podziemna warstwa wodonośna
Typ warstwy wodonośnej
krzemionkowo- węglanowa
Stratygrafia
jura dolna i środkowa, trias
Litologia
piaskowce, wapienie
Średni współczynnik filtracji
3x10-4 – 1x10-4 m/s
Średnia miąższość utworów
>40 m
Zasoby wód podziemnych dostępne do
333,96
zagospodarowania [tys. m3/dobę]
Źródło: Państwowa Służba Hydrogeologiczna www.psh.gov.pl
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6.5. Oddziaływanie na powietrze
Realizacja inwestycji ma niewielki wpływ na powietrze atmosferyczne w okresie eksploatacji
– zanieczyszczenia wynikające z ruchu pojazdów poruszających się po terenie inwestycji
oraz funkcjonowania kotłowni w okresie grzewczym, będą nieznaczne i jak wynika ze
stosownych obliczeń dokonanych na potrzeby niniejszego raportu (z uwzględnieniem
dodatkowo źródeł emisji sąsiedniego budynku inwentarskiego – kurnika), nie będą
przekraczać dopuszczalnych norm.
W wyniku realizacji inwestycji nie zmieni się liczba ani rodzaj źródeł emisji. Zatem stwierdza
się, że realizacja inwestycji nie spowoduje pogorszenia stanu sanitarnego powietrza.
6.6. Oddziaływanie na powierzchnię ziemi
Realizacja inwestycji ma niewielki wpływ na powierzchnię ziemi jedynie w trakcie budowy
(wykopy pod fundamenty, pokrycie szczelną nawierzchnią wewnętrznej drogi prowadzącej
do ubojni i placu manewrowego oraz budowa wiat na pojazdy) oraz neutralny wpływ w
okresie eksploatacji, po uporządkowaniu terenu. Prowadzona eksploatacja obiektów nie
zainicjuje ruchów masowych ziemi.
6.7. Oddziaływanie na klimat
Projektowana przedsięwzięcie polegające na rozbudowie istniejącego zakładu nie będzie
związane ze wzrostem produkcji. Realizacja inwestycji ma na celu usprawnienie procesu
produkcji oraz poprawę warunków pracy. W związku z powyższym eksploatacja
rozbudowanego zakładu nie będzie powodować zmian w wielkości emisji zanieczyszczeń do
powietrza i emisji hałasu, a tym samym nie wpłynie na kształtowanie istniejącego klimatu.
6.8. Oddziaływanie na krajobraz
Istniejący zakład ubojni drobiu jest już wkomponowany w otaczający krajobraz.
Projektowana inwestycja realizowana będzie na terenie już zagospodarowanym. Nasadzenie
drzew wzdłuż ogrodzenia umożliwiło wkomponowanie obiektu w otaczający krajobraz.
Z punktu widzenia ochrony walorów krajobrazowych nie nastąpi ich pogorszenie. Zmiany
dokonane w wyniku realizacji inwestycji nie będą stanowiły w krajobrazie okolic nowego,
obcego elementu.
6.9. Oddziaływanie na dobra materialne
Eksploatacja projektowanego przedsięwzięcia nie spowoduje kolizji z elementami
zagospodarowania przestrzennego i nie będzie oddziaływać ujemnie na dobra materialne.

89

Raport o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa istniejącego budynku ubojni drobiu wraz z
budową dwóch wiat na pojazdy oraz z budową niezbędnej infrastruktury tj. przyłącza i drogi wewnętrznej, ogrodzenia i
place manewrowe”
____________________________________________________________________________________________________

6.10. Oddziaływanie na zabytki i krajobraz kulturowy
Planowana inwestycja nie wpłynie na zabytki i krajobraz kulturowy. W zasięgu
potencjalnego oddziaływania inwestycji nie ma obiektów ani terenów podlegających
ochronie.
6.11 Wzajemne oddziaływanie między elementami
Podczas eksploatacji surowca ze złoża nie przewiduje się wzajemnego oddziaływania w/w
elementów na siebie.
Wzajemne oddziaływanie poszczególnych elementów na siebie uzależnione jest wyłącznie
od działalności człowieka, ponieważ zaprojektowana eksploatacja jest działalnością
prowadzoną przez człowieka. Wzajemne oddziaływanie np. powierzchni ziemi na roślinność
itp. jest wynikiem wyłącznie działalności wynikającej z eksploatacji, która powstanie
w wyniku zamysłu człowieka.
7. Opis przewidywanych znaczących oddziaływań planowanego przedsięwzięcia na
środowisko oraz opis metod prognozowania, zastosowanych przez wnioskodawcę
Oddziaływania wynikające z wykorzystywania zasobów środowiska
W związku z funkcjonowaniem ubojni drobiu po rozbudowie, tak jak dotychczas
wykorzystywana będzie woda do celów socjalno – bytowych oraz technologicznych.
Zapotrzebowanie na wodę pokrywane będzie (tak jak to ma miejsce obecnie) z istniejącej
sieci wodociągowej.
Na etapie realizacji przedsięwzięcia zużywane będą pewne ilości piasku, wody, materiałów
budowlanych, kruszyw, niezbędnych do prowadzenia prac realizacyjnych.
Oddziaływania wynikające z emisji
Racjonalne prowadzenie gospodarki wodno- ściekowej oraz gospodarki odpadami powinno
wyeliminować potencjalne zagrożenia dla czystości wód i gruntu.
Zgodnie z obliczeniami emisja zanieczyszczeń do powietrza nie będzie przekraczać
dopuszczalnych norm. Projektowana inwestycja nie będzie też powodować uciążliwości
akustycznej dla najbliżej położonych terenów podlegających ochronie przed hałasem.
Oddziaływania pod względem ich charakteru
♣ oddziaływania bezpośrednie
Oddziaływania bezpośrednie będą takie same jak dotychczas i dotyczyć będą:
− emisji zanieczyszczeń do powietrza,
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emisji hałasu do środowiska,
− wytwarzania ścieków socjalno-bytowych i technologicznych oraz powstawanie wód
opadowych i roztopowych,
− wytwarzania odpadów.
W/w oddziaływania zostały omówione we wcześniejszych rozdziałach niniejszego
dokumentu
−

♣ oddziaływania pośrednie i wtórne
Jako oddziaływania pośrednie i wtórne można wymienić emisję hałasu i zanieczyszczeń
związanych z ruchem samochodowym po drodze publicznej przebiegającej przy wschodniej
granicy terenu inwestycji. W wyniku realizacji inwestycji nie nastąpi zwiększenie ruchu
samochodowego na istniejącej drodze.
♣ oddziaływania skumulowane
Z uwagi na fakt, iż inwestycja polegająca na rozbudowie istniejącego budynku ubojni
zlokalizowana jest w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącego budynku inwentarskiego
(kurnik), należącego do Inwestora, zachodzić tutaj będzie kumulacja oddziaływania na
środowisko, przede wszystkim w zakresie emisji zanieczyszczeń do powietrza oraz hałasu. W
przypadku obliczania emisji zanieczyszczeń powietrza i hałasu do środowiska uwzględniono
wszystkie źródła emisji (tj. źródła emisji istniejącego budynku ubojni drobiu oraz źródła
emisji w kurniku).
Oddziaływania w aspekcie czasowym
♣ oddziaływania krótko-, średnio- i długoterminowe
W omawianym przypadku można mówić o oddziaływaniu krótkoterminowym na etapie
realizacji przedsięwzięcia, które dotyczyć będą:
⇒ wytwarzania odpadów,
⇒ powstawania ścieków socjalno-bytowych i technologicznych,
⇒ emisji zanieczyszczeń do powietrza,
⇒ emisji hałasu do środowiska.
Średnio- i długoterminowym oddziaływaniem mogą być oddziaływania, które zostały
określone w dokumencie jako oddziaływania na etapie eksploatacji przedsięwzięcia. Po
przeprowadzeniu inwestycji, oddziaływania istniejącego obiektu będą takie same jak
dotychczas.
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♣ oddziaływania stałe i chwilowe
Na etapie eksploatacji, oddziaływania planowanego do rozbudowy zakładu można określić
jako stałe, ponieważ czynności wykonywane w związku z ubojem drobiu są cykliczne,
powtarzalne (tak jak to ma miejsce obecnie).
Na etapie realizacji oddziaływania projektowanego obiektu można określić jako chwilowe.
Oddziaływania te są ograniczone do czasu zakończenia prac budowlanych.
8. Opis przewidywanych działań mających na celu zapobieganie, ograniczanie lub
kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko
W celu zapobiegania i ograniczenia negatywnych oddziaływań na środowisko planowanego
przedsięwzięcia na etapie:
♣ realizacji przedsięwzięcia,
♣ eksploatacji przedsięwzięcia,
♣ likwidacji przedsięwzięcia,
zostaną podjęte następujące zadania:
− przygotowanie projektu prac realizacyjnych z uwzględnieniem wymagań ochrony
środowiska,
− sprawne przeprowadzenie realizacji przedsięwzięcia wg wcześniej przygotowanego
projektu prac realizacyjnych,
− prowadzenie eksploatacji przedsięwzięcia do czasu jego likwidacji, z zachowaniem
przyjętych wcześniej założeń, uwzględniających wymagania ochrony środowiska,
− modernizacja przedsięwzięcia, w celu dostosowywania go do zmieniających się
przepisów ( m.in. w zakresie ochrony środowiska ) oraz wykorzystania rozwijającej
się techniki,
− likwidacji przedsięwzięcia i przywrócenie terenu do stanu według przepisów i
nakazów, które będą obowiązywać w tym zakresie w czasie jego całkowitego
zamknięcia.
W związku z planowanym przedsięwzięciem nie wystąpi zmiana wielkości produkcji zakładu
oraz nie zostaną zainstalowane dodatkowe urządzenia technologiczne wpływające na
zwiększenie hałasu czy zanieczyszczeń na terenie zakładu. W wyniku rozbudowy obiektu nie
przewiduje się zwiększenia mocy istniejących agregatów.
W celu zminimalizowania możliwości wystąpienia negatywnego oddziaływania
przedsięwzięcia na etapie budowy zostaną zastosowane następujące rozwiązania:
−
wykorzystywany będzie sprzęt techniczny posiadający dopuszczenie o ruchu i
wszelkie stosowne atesty,
−
maszyny i urządzenia wyposażone w silniki spalinowe charakteryzować się będą
dobrym stanem technicznym i będą spełniać wymogi określone w rozporządzeniu
Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2005 r. w sprawie szczegółowych
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wymagań dla silników spalinowych w zakresie ograniczenia emisji zanieczyszczeń
gazowych i cząstek stałych przez te silniki (Dz.U. 2005 nr 202 poz. 1681),
−
prowadzone prace będą zgodne w wymaganiami BHP i p.poż.
Z uwagi na to, iż teren przedsięwzięcia jest już zagospodarowany i w znacznym stopniu
przekształcony antropogenicznie nie wystąpi żadna ingerencja w środowisko przyrodnicze,
w związku, z czym nie przewiduje się powstawania sytuacji do kompensowania
jakichkolwiek składników środowiska.
8.1. Określenie założeń do ratowniczych badań zidentyfikowanych zabytków
znajdujących się na obszarze planowanego przedsięwzięcia, odkrywanych w trakcie
robót budowlanych oraz programu zabezpieczenia istniejących zabytków przed
negatywnym oddziaływaniem planowanego przedsięwzięcia oraz ochrony krajobrazu
kulturowego
Dokumentowana inwestycja dotyczy rozbudowy istniejącej ubojni drobiu i będzie
realizowana w obszarze, który jest już przekształcony w wyniku działalności człowieka.
Jeżeli w trakcie prac związanych z realizacją inwestycji wystąpią znaleziska, mogące być
zabytkami – przewiduje się postępowanie zgodne z art. 32 ustawy o ochronie zabytków i
opiece nad zabytkami, tj.:
Kto, w trakcie prowadzenia robót budowlanych lub ziemnych, odkrył przedmiot, co do
którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem, jest obowiązany:
1) wstrzymać wszelkie roboty mogące uszkodzić lub zniszczyć odkryty przedmiot;
2) zabezpieczyć, przy użyciu dostępnych środków, ten przedmiot i miejsce jego odkrycia;
3) niezwłocznie zawiadomić o tym właściwego konserwatora zabytków, a jeśli nie jest to
możliwe, właściwego wójta (burmistrza, prezydenta miasta).
8.2. Analiza i ocena możliwych zagrożeń i szkód dla zabytków chronionych na
podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece zabytkami, w szczególności
zabytków architektonicznych, w obrębie terenu, na którym ma być realizowane
przedsięwzięcie
Inwestycja realizowana będzie na terenie oddalonym od obiektów zabytkowych,
położonych na terenie gminy Smyków. Na przedmiotowym terenie nie występują
stanowiska archeologiczne.
9. Wykorzystanie instalacji, porównanie proponowanej technologii z technologią
spełniającą wymagania, o których mowa w art. 143 ustawy Prawo Ochrony Środowiska
Zgodnie z art.143 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Środowiska (t.j. Dz. U.
2013r. poz. 1232) technologia stosowana w nowo uruchamianych lub zmienianych w sposób
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istotny instalacjach i urządzeniach powinna spełniać wymagania, przy których określaniu
uwzględnia się w szczególności:
− efektywne wykorzystanie energii,
− zapewnienie racjonalnego zużycia wody i innych surowców oraz materiałów i paliw,
− rodzaj, zasięg oraz wielkość emisji,
− wykorzystywanie porównywalnych procesów i metod, które zostały skutecznie
zastosowane w innych obiektach,
− wykorzystanie analizy cyklu życia produktów,
− postęp naukowo-techniczny.
Zaproponowany przez Inwestora wariant ocenić można, jako wykorzystanie najlepszej
dostępnej techniki. Wiąże się to z nakładami organizacyjno - finansowymi, ale jest
niezbędne, w celu dotrzymania wysokich standardów pracy, wydajności i bezpieczeństwa, z
jednoczesnym przestrzeganiem zasad ochrony środowiska.
10. Wskazanie, czy dla planowanego przedsięwzięcia konieczne jest ustanowienie obszaru
ograniczonego użytkowania
Art. 135 ust. 1 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku „Prawo Ochrony Środowiska” mówi:
„Jeżeli z postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, z analizy
porealizacyjnej albo z przeglądu ekologicznego wynika, że mimo zastosowania dostępnych
rozwiązań technicznych, technologicznych i organizacyjnych nie mogą być dotrzymane
standardy jakości środowiska poza terenem zakładu lub innego obiektu, to dla oczyszczalni
ścieków, składowiska odpadów komunalnych, kompostowni, trasy komunikacyjnej, lotniska,
linii i stacji elektroenergetycznej oraz instalacji radiokomunikacyjnej, radionawigacyjnej i
radiolokacyjnej tworzy się obszar organicznego użytkowania”.
Planowana inwestycja polegająca na rozbudowie istniejącej ubojni drobiu nie należy do
instalacji, dla których tworzy się obszar ograniczonego użytkowania. Przyjęte rozwiązania
techniczne i technologiczne pozwalają na eliminację negatywnego wpływu instalacji na
środowisko i uciążliwości dla terenów sąsiednich. Wszelkie uciążliwości wynikające
z funkcjonowania instalacji będą mocno ograniczane i nie będą wykraczać poza granice
terenu, do którego Inwestor posiada tytuł prawny.
11. Przedstawienie zagadnień w formie graficznej
Symulacji komputerowej rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń dokonano przy użyciu
programu: System obliczeń rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń "OPERAT FB" v.5.4.5/2010
r. © Ryszard Samoć zatwierdzony przez Instytut Ochrony Środowiska w Warszawie pismem
znak BA/147/96. Użytkownik programu: PPUH BaSz Bartosz Szymusik, licencja: 399/OW/10.
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Mapy obrazujące zasięg izolinii stanowią Załącznik Nr 5 do niniejszego opracowania. Ze
względu na znaczną objętość mapy te zamieszczone zostały na płycie CD.
12. Analiza możliwych
przedsięwzięciem

konfliktów

społecznych

związanych

z

planowanym

Przepisy ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. 2013 poz. 1235 ze zm.) zapewnia każdemu, bez
względu na obywatelstwo czy też interes prawny, prawo do informacji o środowisku i jego
ochronie oraz zapewnia udział społeczeństwa w postępowaniach dotyczących kwestii
ochrony środowiska przejawiający się w możliwości zgłaszania uwag i wniosków.
Przepisy prawa gwarantują społecznościom lokalnym prawo do współdecydowania
w kwestiach związanych z realizacją inwestycji, mogących mieć wpływ na stan środowiska.
Inwestycje takie mogą być postrzegane przez lokalne społeczeństwo jako potencjalne
zagrożenie integracji ich środowiska społeczno-przyrodniczego albo też jako ryzyko
związane z ekologiczno-zdrowotnymi aspektami zagrażające ich dotychczasowej
egzystencji. W tej sytuacji szczególnie ważne znaczenie ma rozpowszechnienie informacji
o zaprojektowanym przedsięwzięciu wśród mieszkańców Salaty. Zakładając, że informacja o
planowanej inwestycji jest powszechnie znana wśród lokalnej społeczności, ryzyko
wystąpienia konfliktu społecznego na dużą skalę jest minimalne, tym bardziej, że inwestycja
dotyczy rozbudowy już istniejącego obiektu i realizowana będzie w terenie
zagospodarowanym.
13. Przedstawienie propozycji monitoringu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia
na etapie budowy i eksploatacji
W fazie realizacji przedsięwzięcia nie przewiduje się prowadzenia monitoringu. Zaleca się
jedynie kontrolę stanu technicznego agregatów.
14. Wskazanie trudności wynikających z niedostatków techniki lub luk we współczesnej
wiedzy, jakie napotkano, opracowując raport
Przy opracowywaniu raportu nie napotkano na trudności wynikające z niedostatków
techniki lub luk we współczesnej wiedzy. Charakter planowanego przedsięwzięcia polega na
rozbudowie już istniejącego zakładu uboju drobiu oraz niezbędnej infrastruktury i nie jest
związany bezpośrednio z samym procesem produkcyjnym zakładu.
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15. Streszczenie w języku niespecjalistycznym informacji zawartych w raporcie
Niniejszy dokument ma na celu określenie wpływu na środowisko inwestycji pn. „Rozbudowa
istniejącego budynku ubojni drobiu wraz z budową dwóch wiat na pojazdy oraz z budową
niezbędnej infrastruktury tj. przyłącza i drogi wewnętrznej, ogrodzenia i place manewrowe”
ze szczególnym uwzględnieniem takich elementów jak:
− wody powierzchniowe i podziemne,
− powietrze atmosferyczne (emisja zanieczyszczeń i hałasu),
− powierzchnia ziemi
w rejonie lokalizacji i w zasięgu oddziaływania obiektu oraz wskazanie sposobów realizacji i
eksploatacji inwestycji zapewniających maksymalne ograniczenie jej wpływu na środowisko
przy jednoczesnym respektowaniu norm wymaganych przepisami z zakresu ochrony
środowiska.
Niniejszy raport opracowany został w związku z trwającą procedurą w sprawie wydania
przez Wójta Gminy Smyków decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla
przedmiotowego przedsięwzięcia.
Projektowana inwestycja realizowana będzie na działkach o nr ew. 93/5, 93/6, 93/7, 93/8,
93/10. Jest to teren ogrodzony. Po rozbudowie teren przedsięwzięcia obejmie również
działkę o nr ew. 92/2, która zostanie jedynie ogrodzona – nie przewiduje się wznoszenia w
obrębie tej nieruchomości żadnych obiektów i elementów infrastruktury w ramach
przedmiotowego przedsięwzięcia.
Inwestor posiada tytuł prawny do terenu, na którym realizowane będzie przedsięwzięcie.
Teren przedsięwzięcia przylega od strony wschodniej do drogi gminnej, za którą rozciągają
się tereny użytkowane rolniczo. Od strony południowej i północnej dokumentowany teren
sąsiaduje również z terenami rolnymi. Od strony zachodniej, w odległości ok. 100 m od
granicy działki, znajdują się tereny zabudowy mieszkaniowej o charakterze zagrodowym.
Obecnie na terenie planowanej inwestycji znajduje się budynek ubojni drobiu o powierzchni
1100 m2. Wokół istniejącego budynku teren jest utwardzony. Pozostała część nieruchomości
porośnięta jest roślinnością trawiastą. Teren inwestycji posiada bezpośredni dostęp do drogi
publicznej poprzez istniejący zjazd.
Planowane przedsięwzięcie będzie polegać na rozbudowie istniejącego zakładu uboju drobiu
o:
− wiatę na kontener na odpady poubojowe,
− szatnię,
− jadalnię,
− pomieszczenia sanitarne dla pracowników strefy brudnej,
− pomieszczenie biurowe,
− dodatkową chłodnię,
− myjnię pojemników (przeniesienie z istniejącej części budynku).
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Dodatkowo w ramach inwestycji przewiduje się budowę dwóch wiat postojowych. Jedna
wiata postojowa przeznaczona dla 4 samochodów dostawczych, druga wiata na 2
samochody, ciągnik rolniczy i przyczepy. W ramach inwestycji planuje się utwardzenie terenu
poprzez wykonanie wewnętrznej drogi dojazdowej, placu manewrowego oraz postojowego
pod wiatami na pojazdy jako asfaltowych.
Docelowa powierzchnia budynku ubojni po rozbudowie będzie wynosić ok. 1500 m2.
Powierzchnia drogi dojazdowej, placu manewrowego istniejącego, na których wykonana
zostanie nawierzchnia szczelna wynosić będzie ok. 2900 m2. Projektowane miejsca
postojowe (wiaty) dla pojazdów będą mieć powierzchnię ok. 350 m2.
Planowana inwestycja ma na celu usprawnienie procesu produkcji oraz poprawę warunków
pracy. Nie wpłynie na zmianę wielkości ani sposobu produkcji.
W istniejącym zakładzie głównym procesem technologicznym jest ubój i rozbiór drobiu
(brojlery rzeźne).
Teren, na którym realizowana będzie dokumentowana inwestycja nie koliduje z żadnymi
elementami infrastruktury technicznej (przez przedmiotowe działki nie przebiegają sieci
infrastruktury).
Etap realizacji inwestycji związany będzie z pracami budowlanymi i ziemnymi (wykopy pod
fundamenty). Etap ten związany będzie z krótkookresową emisja hałasu i zanieczyszczeń
pochodzących od maszyn i urządzeń budowlanych. Urządzenia i maszyny wykorzystywane w
celu realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia powinny być sprawne technicznie, co w
zasadzie wyeliminuje ich negatywny wpływ na środowisko.
Wykonywanie prac budowlanych nie spowoduje zaistnienia ruchów masowych ziemi,
ponieważ prace prowadzone będą na terenie o płaskiej powierzchni. Prace budowlane
prowadzone będą powyżej zwierciadła wody podziemnej, z wykorzystaniem sprawnego
technicznie sprzętu budowlanego, dlatego też nie będą stanowiły zagrożenia dla ilości i
jakości wód podziemnych.
Teren inwestycji cechuje się brakiem naturalności i bioróżnorodności. Obecnie obszar ten w
części jest utwardzony betonem (plac wokół istniejącego budynku ubojni) a pozostałą jego
część pokrywa roślinność trawiasta z niewielkim udziałem gatunków roślin synantropijnych.
Inwestycja nie będzie powodować uciążliwości akustycznych dla najbliżej położonych
terenów podlegających ochronie przed hałasem.
Projektowane przedsięwzięcie nie narusza uzasadnionych interesów osób trzecich oraz
nie powoduje uciążliwości dla tych osób przez:
− Pozbawienie dostępu do drogi publicznej oraz możliwości korzystania z wody,
energii elektrycznej, środków łączności, dostępu światła dziennego do pomieszczeń
przeznaczonych na pobyt ludzi;
− Powodowanie ponadnormatywnego hałasu, wibracji, zakłóceń elektryczneych i
promieniowania;
− Powodowanie zanieczyszczenia powietrza, wody lub gleby.
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Przeprowadzone symulacje w zakresie emisji hałasu i zanieczyszczeń pochodzących z
istniejącego budynku ubojni oraz znajdującego się w sąsiedztwie budynku inwentarskiego
(kurnika) wskazują na dotrzymanie obowiązujących norm zarówno w przypadku emisji
zanieczyszczeń pyłowo – gazowych jak i emisji hałasu do środowiska.
Zaznaczyć należy, że wielkość produkcji w istniejącym zakładzie nie zmieni się, nie zostaną
zamontowane dodatkowe źródła, które mogłyby wpływać na zmiany klimatu akustycznego
czy stanu sanitarnego powietrza w rejonie inwestycji.
Inwestycja realizowana będzie w obszarze Konecko – Łopuszniańskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu, gdzie obowiązują zakazy:
− zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia ich nor, legowisk, innych schronień
i miejsc rozrodu oraz tarlisk, złożonej ikry, z wyjątkiem amatorskiego połowu ryb oraz
wykonywania czynności związanych z racjonalną gospodarką rolną, leśną, rybacką
i łowiecką
− likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych, jeżeli
nie wynikają one z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej i zapewnienia
bezpieczeństwa ruchu drogowego lub wodnego lub budowy, odbudowy, utrzymania,
remontów lub naprawy urządzeń wodnych
− dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli służą innym celom niż ochrona przyrody
lub zrównoważone wykorzystanie użytków rolnych i leśnych oraz racjonalna gospodarka
wodna lub rybacka
− likwidowania naturalnych zbiorników wodnych, starorzeczy i obszarów wodno-błotnych.
Projektowane przedsięwzięcie nie spowoduje naruszenia wyżej wskazanych zakazów
obowiązujących na Obszarze Konecko – Łopuszniańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.
Inwestycja realizowana będzie na obszarze silnie przekształconym, noszącym znamiona
działalności człowieka. Teren przedsięwzięcia jest ogrodzony i systematycznie koszony. Nie
zidentyfikowano tu żadnych śladów (nory, legowiska, inne schronienia) które mogłyby
świadczyć, ze obszar ten wykorzystywany jest przez gatunki fauny dziko żyjące. Na
dokumentowanym obszarze nie występują zbiorniki ani oczka wodne, które mogłyby być
zasiedlone przez faunę ekosystemów wodnych. Nie ma więc obawy, ze w wyniku realizacji
inwestycji zostanie złamany zakaz zabijania dziko występujących zwierząt czy niszczenia ich
schronień.
Na terenie inwestycji wzdłuż ogrodzenia nasadzone są drzewa, głównie świerki. Nie
przewiduje się usuwania istniejącego na terenie inwestycji zadrzewienia.
Realizacja inwestycji w zakresie przedstawionym w niniejszym opracowaniu, tak jak
dotychczas nie będzie powodować zmian stosunków wodnych na terenach przyległych.
Wszystkie prace budowlane wykonywane będą powyżej zwierciadła wód podziemnych.
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Analiza wariantowa
W niniejszym opracowaniu poddano analizie następujące warianty:
Wariant polegający na niepodejmowaniu przedsięwzięcia - wariant „zerowy”
Przyjęcie wariantu „zerowego” oznacza odstąpienie od inwestycji i pozostanie przy
funkcjonowaniu zakładu uboju drobiu tak jak dotychczas. Nie zostanie usprawniony proces
produkcji i nie polepszą się warunki pracy w zakładzie, który zapewnia miejsca pracy do osób
zamieszkujących na obszarze o wysokim poziomie bezrobocia. Odstąpienie od inwestycji,
która zaplanowana została na obszarze zmienionym antropogenicznie, intensywnie
użytkowanym przez człowieka i która może przyczynić się do usprawnienia procesu
technologicznego i zwiększenia komfortu pracy bez wywierania szkodliwego wpływu na
środowisko, byłoby rozwiązaniem nieracjonalnym.
Rezygnacja z inwestycji byłaby w tej sytuacji przyzwoleniem na stagnację i stanowiłaby
poważną barierę dla rozwoju dokumentowanego zakładu.
Wariant inwestycyjny I
Wariantem proponowanym przez Inwestora jest przeprowadzenie przedsięwzięcia
polegającego na rozbudowie zakładu uboju drobiu o wiatę na kontener na odpady
poubojowe, szatnię, jadalnię, cześć sanitarną dla pracowników strefy brudnej, pomieszczenie
biurowe, dodatkową chłodnię oraz myjnię pojemników, która zostanie przeniesiona z
istniejącej części budynku). Wielkość projektowanej rozbudowy budynku wyniesie 400 m2.
Dodatkowo planuje się budowę placu postojowego (dwie zadaszone wiaty) na
wykorzystywane pojazdy o powierzchni łącznej 350 m2 oraz wykonanie nawierzchni
asfaltowej na wewnętrznej drodze dojazdowej do ubojni oraz na istniejącym placu
manewrowym (łączna powierzchnia, na której wykonana zostanie nawierzchnia szczelna
asfaltowa będzie wynosić około 2900 m2).
Inwestycja zostanie zrealizowana na terenie, do którego Inwestor posiada tytuł prawny, na
terenie ogrodzonym, w granicach działek nr ew. 93/5, 93/6, 93/7, 93/8, 93/10 oraz 92/2. Na
działce o nr ew. 92/2 nie planuje się wykonywania dróg wewnętrznych ani wznoszenia
obiektów w ramach projektowanej inwestycji. Planuje się jedynie ogrodzenie tego terenu.
Celem rozbudowy jest usprawnienie procesu produkcji i poprawa warunków pracy. W
związku z planowanym przedsięwzięciem nie wystąpi zmiana wielkości produkcji zakładu
oraz nie zostaną zainstalowane dodatkowe urządzenia technologiczne wpływające na
zwiększenie hałasu czy emisji zanieczyszczeń do środowiska. Nie zmieni się również moc
agregatów chłodniczych.
Wariant inwestycyjny II
Jako wariant alternatywny można przyjąć inną lokalizację nowoprojektowanych pomieszczeń
(w innej części zakładu). Jednakże lokalizacja w tym wariancie wiązałaby się z koniecznością
zainstalowania dodatkowych agregatów chłodniczych na potrzeby planowanej dodatkowej
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chłodni, ponieważ w tym wypadku utrudnione byłoby podłączenie się do istniejących
urządzeń. Wówczas instalacja nowych urządzeń spowodowałby wzrost emisji hałasu
generowanego z terenu przedsięwzięcia. Założenia niniejszego wariantu są racjonalne i
możliwe z punktu widzenia ich wykonalności, niemniej jednak związane są ze znacznym
obciążeniem środowiska naturalnego poprzez zwiększoną emisję hałasu do środowiska.
16. Nazwisko osoby lub osób sporządzających raport
Wykonawca opracowania:
PPUH „BaSz” mgr inż. Bartosz Szymusik
26-200 Końskie, ul. Polna 72
tel./fax (41) 372 49 75, e-mail: basz@post.pl
Niniejszy dokument opracowany został na podstawie postanowienia Wójta Gminy Smyków
z dnia 22 kwietnia 2014 r. znak: OŚ.R.6220.06.DS.2014 w sprawie nałożenia obowiązku
przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na
„Rozbudowie istniejącego budynku ubojni drobiu wraz z budową dwóch wiat na pojazdy
oraz z budową niezbędnej infrastruktury tj. przyłącza i drogi wewnętrznej, ogrodzenia i
place manewrowe” oraz sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko tego
przedsięwzięcia.
Również Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach, postanowieniem znak:
WOO-II.4240.42.2013.AJP.4 z dnia 21 lutego 2014 r. wyraził opinię, iż dla danej inwestycji
istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz określił
zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
Ponadto Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Końskich – opinią sanitarną znak:
SE.V-4470/4/13 z dnia 14 lutego 2013 r., stwierdził, iż przeprowadzenie oceny
oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedmiotowej inwestycji jest konieczne.
17. Źródła informacji stanowiące podstawę do sporządzenia raportu
1. Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Smyków na lata 2007 – 2015, Kielce 2007;
2. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy
Smyków. Zmiana Studium (…) przyjętego Uchwałą Nr 114/XV/2000 Rady Gminy
Smyków z dnia 30 czerwca 2000 r.;
3. Roczna ocena jakości powietrza w województwie świętokrzyskim. Raport za rok
2013, WIOŚ w Kielcach, kwiecień 2014 r.;
4. Karta informacyjna przedsięwzięcia do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie istniejącego
budynku ubojni drobiu wraz z budową dwóch wiat na pojazdy oraz z budową
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niezbędnej infrastruktury tj. przyłącza i drogi wewnętrznej, ogrodzenia i place
manewrowe”;
5. Aneks Nr 2 do projektu technologicznego zatwierdzonego decyzją PLW w Końskich
nr 32/2005 z dnia 6 stycznia 2005 r.
Uwarunkowania prawne:
 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. 2013 poz.
1232);
 Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tj. Dz. U. 2012 poz. 145);
 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. O ochronie przyrody (tj. Dz. U. 2013 poz. 627 ze
zm.);
 Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. O odpadach (Dz. U. 2013 poz. 21);
 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. 2010 Nr 243
poz.1623);
 Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. 2011 Nr 163,
poz. 981);
 Ustawa z dnia 10 lipca 2008 r. O odpadach wydobywczych (Dz. U. 2013 poz. 1136);
 Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. O zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym
odprowadzaniu ścieków (tj. Dz. U. 2006 nr 123 poz. 858);
 Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. 2013 poz. 1235 ze zm.);
 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2010 Nr 213, poz. 1397 ze
zm.);
 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie
katalogu odpadów (Dz. U. 2001 Nr 112, poz.1206);
 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 1 października 2012 r., zmieniające
rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku z dnia 14
czerwca 2007 r. (Dz. U. 2012 poz. 1109);
 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 stycznia 2009 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzeniu
ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla
środowiska wodnego (Dz. U. 2009 Nr 27 poz. 169);
 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości
odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. 2010 Nr 16 poz. 87);
 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów
niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. 2012 Nr 0 poz. 1031);
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 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 listopada 2008 r. w sprawie wymagań
w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej
wody (Dz. U. 2008 Nr 206, poz. 1291);
 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 15 lutego 2006 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń używanych na
zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do środowiska (Dz. U. 2006 Nr 32,
poz. 223);
 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 lipca 2004 r. w sprawie gatunków dziko
występujących grzybów objętych ochroną (Dz. U. 2004 Nr 168, poz. 1765);
 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 5 stycznia 2012 r. w sprawie ochrony
gatunkowej roślin (Dz. U. 2012 Nr 0 poz. 81);
 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 października 2011 w sprawie ochrony
gatunkowej zwierząt (Dz. U. 2011 Nr 237, poz. 1419);
 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r., w sprawie siedlisk
przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a
także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia
jako obszary NATURA 2000 (Dz. U. 2010 Nr 77 poz. 510);
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie
określenia przeciętnych norm zużycia wody (Dz. U. 2002 Nr 8 poz. 70).
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