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Intensywny chów i hodowla zwierząt 

to przedsięwzięcia znacząco oddziałujące 

na środowisko, dla których należy uzyskać 

decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach

Zgodnie z rozporządzeniem z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie

przedsięwzięć znacząco oddziałujących na środowisko (Dz. U. z 2016 r.,

poz.71) zaliczyć je można do:

 mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko - chów

lub hodowla w liczbie nie mniejszej niż 60 dużych jednostek

przeliczeniowych inwentarza (DJP), to jest min. 428 tuczników, 171

macior, 15 000 kur

 mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko - chów lub

hodowla w liczbie nie mniejszej niż 210 DJP, to jest min. 1500

tuczników, 600 macior, 52 500 kur



Liczba postępowań środowiskowych ws. chowu 

i hodowli zwierząt gospodarskich w woj. pomorskim
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W latach 2010 – 2011 i 2015 – 2016

nastąpił wzrost liczby wniosków

dot. chowu i hodowli zwierząt

(gł. fermy kurze i trzody chlewnej)



W latach od 2010 - 2016 w zakresie uzgodnienia warunków

realizacji przedsięwzięć z zakresu chowu i hodowli zwierząt

w RDOŚ w Gdańsku wydano 128 uzgodnień:

 73 uzgodnienia dla ferm o obsadzie od 60 do 210 DJP

 55 uzgodnień dla ferm powyżej 210 DJP



Wymogi dla prowadzenia ferm przemysłowych (instalacji

wymagającej uzyskania pozwolenia zintegrowanego) to m.in:

 przechowywanie gnojowicy i gnojówki wyłącznie w

szczelnych, zamkniętych zbiornikach (o pojemności co

najmniej dla 4-miesięcznej produkcji tego nawozu)

 przechowywanie nawozów naturalnych, innych niż gnojówka

i gnojowica (np. obornika) na płytach nieprzepuszczalnych

zabezpieczonych przed przedostawaniem się do gruntu



Podmiot, który prowadzi chów lub hodowlę trzody chlewnej

powyżej 2000 stanowisk dla świń o wadze ponad 30 kg lub 750

stanowisk dla macior obowiązany jest do:

 zagospodarowania co najmniej 70% gnojowicy i gnojówki

na użytkach rolnych, których jest posiadaczem i na których

prowadzi uprawę roślin

 zbycia w całości gnojowicy i gnojówki – np. do produkcji

biogazu

Rolnicze wykorzystanie nawozów naturalnych prowadzone

musi być w oparciu o plan nawożenia zatwierdzony przez

właściwą terenowo stację chemiczno-rolniczą



 chów trzody chlewnej prowadzony jest głównie

w technologii bezściółkowej - na rusztach a

gnojowica jest zagospodarowywana jako

nawóz na gruntach rolnych inwestora

 tylko w pojedynczych przypadkach inwestorzy

decydują się na zbywanie gnojowicy jako

surowca do biogazowni

Z analizy dokumentacji wpływającej do RDOŚ w Gdańsku dot. opinii

i uzgodnień, wynika, że:



Hodowla drobiu prowadzona jest wyłącznie w technologii ściółkowej --

obornik inwestorzy wykorzystują jako nawóz na gruntach rolnych lub

zbywają do pieczarkarni



 Emisja do powietrza

głównie: amoniaku, siarkowodoru, metanu i odorów

(brak  zatwierdzonych metod oceny uciążliwości odorowych)

Emisja tlenków azotu, tlenków siarki i gazów cieplarnianych wpływa     

na tworzenie kwaśnych deszczy, zwiększając efekt cieplarniany

Źródła emisji

• instalacje do chowu zwierząt - chlewnie, kurniki, obory

• magazynowanie gnojowicy, gnojówki i obornika

• transport ww. nawozów

• magazynowanie odpadów biologicznych (upadki) 

• przeładunek pasz (pyły)

Zagrożenia związane z chowem przemysłowym 



Zagrożenia związane z chowem przemysłowym

 Emisja hałasu związana z pracą wentylatorów

(wentylacja mechaniczna chlewni i kurników) oraz

ruchem pojazdów mechanicznych

 Zagrożenie mikrobiologiczne

niewłaściwe magazynowanie, wylewanie i utylizowanie

gnojowicy może prowadzić do poważnych zagrożeń dla

środowiska przyrodniczego oraz zdrowia człowieka



Zagrożenia związane z chowem przemysłowym 

 Emisja substancji do gruntu i wód

 powstawanie dużych ilości gnojowicy wymagającej 

prawidłowego rolniczego zagospodarowania, w tym 

dużej powierzchni gruntów rolnych

 powstawanie odpadów: pomiot, padłe zwierzęta, 

opakowania, sorbenty



Zagrożenia dla środowiska i rozwoju turystyki

Ferma przemysłowa (15 tys. tuczników) przy maksymalnej dawce 

azotu – 170 kg/ha wymaga powierzchni gruntów rolnych 533 ha



Zagrożenia związane z chowem przemysłowym 

 Spływ substancji biogennych (związków azotu

i fosforu) z pól i miejsc ich magazynowania do wód

powierzchniowych i podziemnych

Eutrofizacja

 przeżyźnienie wód śródlądowych i morskich prowadzi do

zakwitów sinic, glonów, zmniejszenia populacji cennych

gatunków ryb, modyfikacji ekosystemów, utratę dennej

fauny, zmniejszenie zawartości tlenu w wodzie

 pogorszenie warunków turystycznych, zahamowanie

rozwoju turystyki na Pomorzu (zamieranie jezior,

eutrofizacja Bałtyku)



W 2008 r. Komisja Helsińska (HELCOM) uznała

fermy wielkoprzemysłowe za punktowe źródła

zanieczyszczeń Bałtyku - Baltic Hot Spots



Istotnym zagadnieniem są lokalizacje ferm 

w bezpośrednim sąsiedztwie obszarów NATURA 2000 

oraz innych obszarów chronionych i cennych 

przyrodniczo, a także obszarów szczególnie narażonych 

na odpływ azotu ze źródeł rolniczych



Kontrole NIK wykazały wiele nieprawidłowości 

w funkcjonowaniu ferm m.in. nieprzestrzeganie 

prawa środowiskowego, weterynaryjnego 

i budowlanego 

 wiele ferm działało w nielegalnych obiektach,

emitując do środowiska szkodliwe substancji

 brakowało dokumentacji leczenia zwierząt oraz

procedur postępowania z odchodami zwierząt i

odpadami



Egzekwowanie zaleceń pokontrolnych dot. 

ferm przemysłowych jest często nieskuteczne

Brak pozwolenia zintegrowanego  
↓

Decyzja WIOŚ o wstrzymaniu prowadzenia fermy zwierząt, 

z rygorem natychmiastowego wykonania

↓

 przemieszczenie zwierząt do innych odpowiednich 

obiektów może być niewykonalne

 podzielenie instalacji na kilka mniejszych, odrębnych 

– umorzenie postępowania WIOŚ



Problem: unikanie pozwoleń zintegrowanych 

czyli wymogów związanych z ochroną środowiska

przez dokonanie podziału instalacji 

Unikania ograniczeń 

negatywnego oddziaływania 

na środowisko, zawartych w 

pozwoleniach zintegrowanych:

Jedna duża działka została podzielona 

na 3 mniejsze, na każdej - ferma kurza  

o obsadzie ok. 20 tys. stanowisk



Sposoby przeciwdziałania negatywnym 

skutkom tuczu przemysłowego

• Efektywna współpraca i koordynacja działań pomiędzy

Inspekcją Weterynaryjną i Inspekcją Ochrony Środowiska

• Zwiększenie udziału władz samorządowych w kontroli

i egzekucji przepisów ustawy Prawo ochrony środowiska

• Zwiększenie znaczenia Kodeksu Dobrej Praktyki Rolniczej

oraz Najlepszych Dostępnych Technik Intensywnej Hodowli

Drobiu i Trzody Chlewnej - BAT

• Budowa biogazowni rolniczych i wykorzystywanie gnojowicy

jako surowca do produkcji biogazu, stosowanie EM, recykling

zw. organicznych

• Zapobieganie nadmiernemu rozwojowi przemysłowych ferm

poprzez uchwalanie mpzp



Problemy dot. procedury planistycznej

Przyjęty został system 

planowania przestrzennego:

Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania 

przestrzennego gminy

Miejscowy plan 

zagospodarowania 

przestrzennego

Plan zagospodarowania 

przestrzennego województwa

W TEORII

Zagosp. przestrzenne 

odbywa się na pods.:

Indywidualnych decyzji 

określających lokalizację 

przedsięwzięć: WZ i CP

CO PROWADZI DO CHAOSU 

PRZESTRZENNEGO I PROTESTÓW 

SPOŁECZNYCH

W PRAKTYCE



Powody protestów
 odory

 utrata miejsc rekreacji

 utrata miejsc pracy (np. w agroturystyce)

 skażenie wody pitnej

 degradacja gruntów rolnych przez niezgodne

z prawem składowanie i stosowanie gnojowicy

 spadek wartości nieruchomości

 zjawiska epizootyczne

Przyczyną 

odmowy wydania 

„decyzji 

środowiskowej” 

nie mogą być 

protesty 

mieszkańców  



Współpraca RDOŚ w Gdańsku 

z pomorskimi JST oraz jednostkami rządowymi 

sektora rolnego i środowiskowego

• 12.10.2016 r. - nawiązanie współpracy RDOŚ z 

przedstawicielami gmin wiejskich i miejsko-wiejskich 

oraz UM WP (po konferencji wojewódzkiej)

• 30.11.2016 r. - podjęcie wspólnych zintegrowanych 

działań RDOŚ z ARiMR, ARR, ANR, PODR, WIW i 

WIOŚ w celu przeciwdziałania zagrożeniom 

wynikającym z rosnącej liczby ferm (po debacie z 

udziałem MR)



Główna przyczyna protestów 

społecznych i zagrożenia dla 

środowiska

• Nadmierna i chaotyczna lokalizacja ferm zwierząt 

niezgodna z dokumentami strategicznymi

• To nie jest dążenie do całkowitej likwidacji tuczu 

intensywnego



Przyszłość województwa pomorskiego



Middelgrunden offshore wind farm (40 MW) observed in Øresund
Photo by Kim Hansen - Wikimedia Commons
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Rybitwa czubata, fot. Piotr Chara
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