
Oddziaływanie ferm hodowli zwierząt 
na środowisko – aspekty sanitarno-

higieniczne i zdrowotne 

mgr inż. Magdalena Kisiel  
Oddział Zapobiegawczego  

Nadzoru Sanitarnego 

Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej  

w Olsztynie 

 

 Olsztyn, 31.05.2017 r. 



 
 

Ocena oddziaływania na środowisko  

jest jednym z głównych narzędzi zarządzania ochroną 
środowiska w procesach rozwoju, wpisującym się w zasadę 
zrównoważonego rozwoju. Procedura oceny oddziaływania na 
środowisko (OOŚ) ma za zadanie dostarczyć podejmującemu 
decyzję organowi administracji publicznej informacji, czy 
ingerencja przedsięwzięcia w środowisko została zaplanowana 
w sposób optymalny i czy korzyści wynikające z jej realizacji 
rekompensują straty w szeroko rozumianym środowisku.  

Ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko 
najprościej można zatem zdefiniować jako postępowanie 
oceniające wpływ planowanej inwestycji na środowisko 
(łącznie z wpływem na zdrowie ludzi). 

 



Podstawowym aktem prawnym regulującym ocenę 
oddziaływania na środowisko w Polsce jest ustawa  

z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji  
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa  

w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 
na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 z późn.  zm.)  

– tzw. „ustawa ooś” 

 

Art. 3 ust. 2. Ilekroć w ustawie jest mowa o oddziaływaniu 
na środowisko rozumie się przez to również oddziaływanie 
na zdrowie ludzi. 

 

(taka sama definicja podana jest także w art. 3 pkt 11 ustawy z dnia 27 

kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r., poz. 519  

z późn. zm.). 

 



Art. 62 ust. 1 „ustawy OOŚ” 

 

W ramach oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko 
określa się, analizuje oraz ocenia: 

1) bezpośredni i pośredni wpływ danego przedsięwzięcia na: 
a) środowisko oraz ludność, w tym zdrowie i warunki życia ludzi, 

b) dobra materialne, 

c) zabytki, 

ca) krajobraz, w tym krajobraz kulturowy,  

d) wzajemne oddziaływanie między elementami, o których mowa w lit. 
a-ca, 

e) dostępność do złóż kopalin; 

1a) ryzyko wystąpienia poważnych awarii oraz katastrof naturalnych  
i budowlanych; 

2) możliwości oraz sposoby zapobiegania i zmniejszania 
negatywnego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko; 

3) wymagany zakres monitoringu. 

  



 

Przedsięwzięcie może oddziaływać na ludzi: 

O bezpośrednio (np. hałas, zanieczyszczenia powietrza, 

których wpływ na ludzi jest bezpośredni i oczywisty),  

ale także 

O pośrednio – np. poprzez wpływ na środowisko 

gruntowo-wodne, a w konsekwencji również na jakość 

wód podziemnych zasilających ujęcia służące do 

zbiorowego (lub indywidualnego) zaopatrzenia ludności 

na danym terenie w wodę. 



Uzgodnienia i opinie przed wydaniem decyzji  

o środowiskowych uwarunkowaniach 

Na podstawie art. 77 ust. 1 organ właściwy do wydania decyzji: 

1)  uzgadnia warunki realizacji przedsięwzięcia z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska 

      i, w przypadku gdy przedsięwzięcie jest realizowane na obszarze morskim, z dyrektorem  

      urzędu morskiego; 

1a) uzgadnia warunki realizacji przedsięwzięcia z ministrem właściwym do spraw środowiska  

       w zakresie istnienia rozwiązań alternatywnych realizacji przedsięwzięcia oraz  

       przewidywanych działań mających na celu kompensację przyrodniczą negatywnych  

       oddziaływań na środowisko przyrodnicze parku narodowego - w przypadku inwestycji  

       liniowych celu publicznego w ich części przebiegającej przez obszar parku narodowego; 

1b) uzgadnia warunki realizacji przedsięwzięcia z Generalnym Dyrektorem Ochrony 

       Środowiska w zakresie istnienia rozwiązań alternatywnych realizacji przedsięwzięcia oraz 

       przewidywanych działań mających na celu kompensację przyrodniczą negatywnych 

       oddziaływań na środowisko przyrodnicze rezerwatu przyrody - w przypadku inwestycji 

       liniowych celu publicznego w ich części przebiegającej przez obszar rezerwatu przyrody; 

2)  zasięga opinii organu, o którym mowa w art. 78, w przypadku 

      przedsięwzięć wymagających decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt  

      1-3, 10-19 i 21-23; 

3)  zasięga opinii organu właściwego do wydania pozwolenia zintegrowanego na podstawie 

      ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska, jeżeli planowane 

      przedsięwzięcie kwalifikowane jest jako instalacja, o której mowa w art. 201 ust. 1 tej  

      ustawy; 



Podział inwestycji 
zgodnie  

z rozporządzeniem  
Rady Ministrów  

z dnia 9 listopada 2010 r. 
w sprawie przedsięwzięć 

mogących znacząco 
oddziaływać na 

środowisko (tj. Dz. U. 
z 2016 r., poz. 71) 

przedsięwzięcia 
mogące zawsze 

znacząco 
oddziaływać na 

środowisko 

przedsięwzięcia 
mogące 

potencjalnie 
znacząco 

oddziaływać na 
środowisko 



Fermy hodowlane zwierząt zakwalifikowane do przedsięwzięć 

mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko  

(raport obligatoryjny) 

 

 § 2 ust. 1 pkt 51 - chów lub hodowla zwierząt w liczbie nie 

mniejszej niż 210 dużych jednostek przeliczeniowych 

inwentarza (DJP) 

 – przy czym za liczbę DJP przyjmuje się maksymalną możliwą 

obsadę inwentarza na jeden pełen cykl chowu;  

współczynniki przeliczeniowe sztuk zwierząt na DJP są 

określone w załączniku do rozporządzenia; 

 



Dokumenty wykorzystywane  
przy ocenie planowanej inwestycji 

O Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na 
środowisko; 

oraz pomocniczo: 

O Poradnik metodyczny w zakresie PRTR (Krajowy 
Rejestr Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń) dla 
instalacji do intensywnego chowu i hodowli drobiu 
wykonany dla Głównego Inspektoratu Ochrony 
Środowiska w Warszawie; 

O Dokument Referencyjny (BREF) określający 
wymogi dotyczące zastosowania najlepszych 
dostępnych technik (BAT) dla intensywnego chowu 
lub hodowli drobiu lub świń; 

O Kodeks przeciwdziałania uciążliwości zapachowej. 



Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko  

 musi być wykonany w zakresie przewidzianym w art. 66 ustawy ooś; 

 

 od 01.01.2017 r.  - istotne zmiany w art. 66: 

 

Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko powinien zawierać 
informacje umożliwiające analizę kryteriów wymienionych w art. 62 ust. 1 oraz 
zawierać: 

 ust. 1 pkt 2 lit. b - opis elementów przyrodniczych środowiska objętych zakresem 
przewidywanego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko,  
w tym (…) właściwości hydromorfologicznych, fizykochemicznych, 
biologicznych i chemicznych wód. 

 ust. 1 pkt 3b - informacje na temat powiązań z innymi przedsięwzięciami,  
w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć realizowanych, 
zrealizowanych lub planowanych, dla których wydano decyzję  
o środowiskowych uwarunkowaniach, znajdujących się na terenie, na którym 
planuje się realizację przedsięwzięcia, oraz w obszarze oddziaływania 
przedsięwzięcia lub których oddziaływania mieszczą się w obszarze 
oddziaływania planowanego przedsięwzięcia - w zakresie, w jakim ich 
oddziaływania mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym 
przedsięwzięciem; 

 

 



Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko  

 od 01.01.2017 r.  istotne zmiany w art. 66 – c.d.: 

 

 ust. 1 pkt 5 – opis wariantów uwzględniający szczególne cechy 
przedsięwzięcia lub jego oddziaływania, w tym: 

a)  wariantu proponowanego przez wnioskodawcę oraz 
racjonalnego wariantu alternatywnego, 

b)  racjonalnego wariantu najkorzystniejszego dla środowiska - 
wraz z  uzasadnieniem ich wyboru; 

 

 

 



Najistotniejsze kwestie brane pod uwagę przy 
wydawaniu opinii przez organy Inspekcji Sanitarnej 

1. Uwarunkowania lokalizacyjne: 

• odległość budynków hodowlanych oraz instalacji do przechowywania 
obornika, gnojowicy, gnojówki (zbiorniki, płyty, kanały) od: 

• zabudowań mieszkalnych lub innych przeznaczonych na pobyt ludzi 
(zabudowa zwarta lub rozproszona/kolonijna),  

• terenów rekreacyjno-wypoczynkowych, 

• zakładów produkcji żywności, 

• ujęć wody; 

• przebieg dróg wywozu obornika, gnojowicy, gnojówki oraz usytuowanie 
gruntów przeznaczonych do nawożenia względem ww. zabudowań  
i terenów; 

• wielkość i gęstość obszarów zieleni izolującej (średnio- i wysokopiennej); 

• przeważające kierunki wiatrów w ciągu roku („róża wiatrów”). 

 

2. Wielkość hodowli (DJP) oraz technologia chowu (np. chów 
ściółkowy, bezściółkowy), a także sposób zagospodarowania 
odchodów zwierzęcych (np. nawożenie pól, produkcja biogazu). 



Najistotniejsze kwestie brane pod uwagę przy 
wydawaniu opinii przez organy Inspekcji Sanitarnej 

3. Oddziaływania na ludzi (na etapie funkcjonowania fermy): 

 
a) zanieczyszczenia powietrza, w tym odory 

 

• emisja zorganizowana - wprowadzanie zanieczyszczeń za pomocą: 

• wentylatorów wyciągowych ściennych i/lub dachowych 
zainstalowanych w budynkach hodowlanych (rodzaj wentylatorów 
zależy m.in. od technologii i wielkości hodowli),  

• wylotów odpowietrzających ze zbiorników na gnojowicę, 
gnojówkę; 

• kominów z kotłowni (spaliny); 

• i innych (np. odprowadzanie spalin z agregatów prądotwórczych); 

• emisja niezorganizowana – wprowadzanie zanieczyszczeń 
spowodowanych np.: 

• ruchem pojazdów po terenie fermy (spaliny); 

• napełnianiem silosów paszowych (zanieczyszczenia pyłowe); 

• transport i załadunek/rozładunek drobiu lub obornika, gnojowicy, 
gnojówki (odory);  

• proces nawożenia pól nawozem naturalnym - obornikiem, 
gnojowicą, gnojówką (odory). 



Najistotniejsze kwestie brane pod uwagę przy 
wydawaniu opinii przez organy Inspekcji Sanitarnej 

b) hałas – spowodowany przede wszystkim: 

• pracą wentylatorów wyciągowych ściennych i/lub dachowych 

zainstalowanych w budynkach hodowlanych; 

• ruchem pojazdów po terenie fermy; 

• pracą agregatów prądotwórczych lub innych urządzeń 

mechanicznych. 

c) zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego – przede wszystkim 

w aspekcie możliwego wpływu na zasoby wód podziemnych 

zasilających ujęcia wody. 

       Zagrożenia spowodowane wykorzystaniem odchodów zwierzęcych do     

       nawożenia pól uprawnych mogą wynikać np.: 

• ze zbyt bliskiej odległości od ujęć wody oraz ich stref ochronnych, 

• ze słabej izolacji wód podziemnych od powierzchni („okno 

hydrogeologiczne” - nieciągłość utworów glebowych 

nieprzepuszczalnych rozdzielających utwory przepuszczalne, 

powodująca przenikanie zanieczyszczeń do głębszego poziomu 

wodonośnego). 

 

 



Najistotniejsze kwestie brane pod uwagę przy 
wydawaniu opinii przez organy Inspekcji Sanitarnej 

W przypadku substancji, dla których w przepisach ustalone są wartości 

normowe: 

• w raportach sprawdzane jest czy symulacja (obliczenia komputerowe) 

rozprzestrzeniania zanieczyszczeń powietrza została wykonana za pomocą 

oprogramowania wykorzystującego metodykę zgodną z rozporządzeniem 

Ministra Środowiska z dnia 26.01.2010 r., w sprawie wartości odniesienia 

dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 16, poz. 87). 

 

Fermy zwierząt są źródłem odorantów, np. amoniaku, siarkowodoru, 

dwumetyloaminy, dwutlenku węgla, a także merkaptanów, ketonów, 

aldehydów, kwasów organicznych i wielu innych związków organicznych  

o charakterze odorów. 

Nie ma uregulowań prawnych w zakresie wielkości ww. oddziaływań pod 

względem odorowym (opublikowano jedynie Kodeks przeciwdziałania 

uciążliwości zapachowej). 

Pomimo tego organy Inspekcji Sanitarnej zazwyczaj żądają uzupełnienia 

raportu w zakresie oceny uciążliwości zapachowej oraz metod minimalizacji 

wpływu odorów na ludzi. 

 



Napotykane trudności  związane z oceną raportu  
o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko  

• raport jest dokumentem sporządzonym na zlecenie Inwestora  

     i w związku z tym może być nierzetelny (stronniczy),  

• niewystarczająca jakość analiz przedstawionych w opracowaniach; 

• zdarzają się niewłaściwie wykonane obliczenia wielkości oddziaływań 

na środowisko („błędy” niezamierzone lub zamierzone w celu 

uzyskania pożądanych wyników); 

• organ opiniujący nie ma możliwości weryfikacji, jakie w rzeczywistości 

dane zostały wprowadzone do programu komputerowego 

wykonującego symulację rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń 

(izolinie stężeń zanieczyszczeń); 

• obliczenia wykonywane są niekiedy na podstawie danych 

literaturowych (lub wyników pomiarów) obcojęzycznych, 

nietłumaczonych na język polski; 

 



W uzasadnionych przypadkach organy Państwowej 
Inspekcji Sanitarnej mogą: 

 

• z uwagi na możliwość występowania uciążliwości 
odorowych dla ludzi, jak również innych potencjalnych 
zagrożeń dla zdrowia (np. mikrobiologicznych), 
spowodowanych zbyt bliskim usytuowaniem inwestycji 
względem zabudowy mieszkalnej 

 

• pomimo przewidywanego dotrzymania (wg analiz zawartych 
w raporcie) dopuszczalnych stężeń zanieczyszczeń  
w powietrzu, które określono w przepisach prawa 

 

wydać negatywną opinię w sprawie realizacji 
przedsięwzięcia. 



 Wyrok WSA w Łodzi: II SA/Łd 819/15  

„(…) opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego nie ma  
w rozpoznawanej sprawie charakteru wiążącego (w przeciwieństwie do 
uzgodnienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska) 

(…) w orzecznictwie sądowo-administracyjnym utrwalony został pogląd  
o wiążącym charakterze postanowienia uzgadniającego w sprawie dotyczącej 
decyzji środowiskowej wydawanego przez organ ochrony środowiska  
w przeciwieństwie do opinii organu sanitarnego. Uzgodnienie, ze względu na 
merytoryczny charakter, w praktyce kształtuje treść wydanej decyzji 
środowiskowej, przesądzając o sposobie rozstrzygnięcia sprawy (ustalenie lub 
odmowa ustalenia uwarunkowań środowiskowych realizacji przedsięwzięcia).  

Nie można również odmówić znaczenia opinii organu sanitarnego. Pomimo, iż 
nie ma ona charakteru wiążącego dla organu wydającego decyzję 
środowiskową, to jednak wypowiedź organu specjalistycznego, wymagana na 
podstawie art. 77 ust. 1 pkt 2 ustawy, ma znaczenie dla oceny planowanego 
przedsięwzięcia pod kątem jej oddziaływania na środowisko, zwłaszcza zaś 
na warunki życia i zdrowie ludzi.  
Z tego względu zarówno uzgodnienie Regionalnego Dyrektora Ochrony 
Środowiska, jak i opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego mają 
decydujące znaczenie dla rozstrzygnięcia końcowego, przy czym pierwsze z nich 
przesądza w istocie o ustaleniu środowiskowych uwarunkowań realizacji 
planowanego przedsięwzięcia bądź odmowie ich ustalenia (…)”. 

 

 



Udział społeczeństwa w ochronie środowiska  
reguluje dział III ustawy ooś  

Art.  29. [Prawo do składania uwag i wniosków]  

Każdy ma prawo składania uwag i wniosków  
w postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa. 

Art.  30. [Obowiązek zapewnienia możliwości udziału 
społeczeństwa w postępowaniu]  

Organy administracji właściwe do wydania decyzji lub 
opracowania projektów dokumentów, w przypadku których 
przepisy niniejszej ustawy lub innych ustaw wymagają 
zapewnienia możliwości udziału społeczeństwa, 
zapewniają możliwość udziału społeczeństwa odpowiednio 
przed wydaniem tych decyzji lub ich zmianą oraz przed 
przyjęciem tych dokumentów lub ich zmianą. 
Zatem zgodnie z ww. art. 30 ewentualne skargi i uwagi dotyczące określonego 
przedsięwzięcia winny zostać kierowane do organu właściwego do wydania tej 
decyzji. 



Protesty przeciwko inwestycji złożone do PPIS  

mogą być składane pisemnie, elektronicznie (ePUAP) lub ustnie (do protokołu) – 
art. 63 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego 

 

a) złożone przed wydaniem opinii – przekazywane są do organu właściwego do 
wydania decyzji środowiskowej,  

a także (jeżeli protest odnosi się do kwestii sanitarnych i wpływu na zdrowie ludzi): 

• Inwestor może być wezwany przez organ PIS do ustosunkowania się do ww. 
kwestii (np. poprzez uzupełnienie raportu w części dotyczącej omówienia 
konfliktów społecznych), 

• rozważane są argumenty obu stron i weryfikowana jest ich zasadność, 
sprawdzane są podane przez obie strony okoliczności mające znaczenie dla 
zajęcia stanowiska przez PPIS i ustalany jest stan faktyczny (np. rozbieżne 
informacje na temat odległości od najbliższej zabudowy); 

 

b) złożone po wydaniu opinii:  

• przekazywane są do organu właściwego, 

• ewentualnie również (zależnie od przypadku) osobie składającej protest 
udzielana jest stosowna odpowiedź i wyjaśnienia. 

 

Ewentualna zmiana stanowiska przez PPIS (kolejna opinia) – może być wydana 
wyłącznie na ponowny wniosek organu prowadzącego postępowanie. 

 



Dziękuję Państwu  
za uwagę 


