
„Przestrzeganie decyzji 
określających warunki 

korzystania ze środowiska
- dotyczy wielkoprzemysłowych 
ferm drobiu i trzody chlewnej”



Zadania inspekcji ochrony środowiska 

• Zgodnie z art. 2 ust. 1 ppkt. 1a i 1b ustawy z dnia 20 lipca 1991r.
o Inspekcji Ochrony Środowiska (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1688),
należy kontrola podmiotów korzystających ze środowiska w
rozumieniu ustawy Prawo ochrony środowiska w zakresie
przestrzegania przepisów o ochronie środowiska oraz przestrzegania
decyzji ustalających warunki korzystania ze środowiska oraz
przestrzegania zakresu, częstotliwości i sposobu prowadzenia
pomiarów wielkości emisji i jej wpływu na stan środowiska.



Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. 
Prawo ochrony środowiska 
(Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 627, tj. Dz.U. 2017 poz. 519)

 Wielkoprzemysłowe fermy zgodnie z art. 201 ustawy – POŚ, objęte są
systemem pozwoleń zintegrowanych. Instalacje te są wymienione w załączniku
do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie
rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie
poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz. U.
z 2014 r. poz. 1169).

 Zgodnie z ww. rozporządzeniem pozwolenia zintegrowanego wymagają
wielkoprzemysłowe instalacje do chowu lub hodowli drobiu lub świń o liczbie
stanowisk większej niż:

- 40 000 w przypadku drobiu,

- 2 000 w przypadku świń o wadze ponad 30 kg,

- 750 w przypadku macior.



Pozwolenie sektorowe:

 pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powierza (art.
181 i 220 POŚ oraz Rozp. MŚ z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie przypadków, w
których wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji nie wymaga
pozwolenia – Dz. U. Nr 130/2010 r. poz. 881) – zgodnie z ww. aktami
prawnymi pozwolenia wymagają instalacje zaliczone do przedsięwzięć
mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, tj. instalacje
do chowu lub hodowli zwierząt w liczbie nie mniejszej niż 210 dużych
jednostek przeliczeniowych inwentarza (DJP).



 pozwolenie wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód (art. 122
Ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne) np. na pobór oraz
odprowadzenie wód powierzchniowych lub podziemnych,
wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, rolnicze wykorzystanie
ścieków, wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych należących do
innych podmiotów ścieków przemysłowych zawierających substancje
szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego.

 pozwolenie na wytwarzanie odpadów – zgodnie z Ustawą z dnia 14
grudnia 2012 r. o odpadach wymagane jest pozwolenie dla odpadów
wytwarzanych w związku z eksploatacją instalacji w przypadku
wytwarzania odpadów:

- o masie powyżej 1 Mg rocznie – w przypadku odpadów
niebezpiecznych lub

- o masie powyżej 5000 Mg rocznie – w przypadku odpadów innych niż
niebezpieczne.



Nie wszystkie formy korzystania ze środowiska wymagają jednak uzyskiwania
pozwolenia i dlatego, aby uświadomić podmioty zwolnione z obowiązku uzyskania
pozwolenia co do zakresu korzystania ze środowiska, w art. 152 ust. 1 ustawy –
POŚ określono, że instalacja, z której emisja nie wymaga pozwolenia, mogąca
negatywnie oddziaływać na środowisko, podlega zgłoszeniu organowi ochrony
środowiska.

Zgłoszenie wymagane jest dla instalacji do chowu i hodowli zwierząt:
 w liczbie nie mniejszej niż 60 DJP – przedsięwzięcia tzw. z II grupy (mogącymi

potencjalnie oddziaływać na środowisko, zgodnie z par. 3 ust. 1 pkt 102);
 w liczbie nie mniejszej niż 40 DJP, jeżeli działalność ta prowadzona będzie:

a) w odległości mniejszej niż 100 metrów od następujących terenów:
- mieszkaniowych,
- innych zabudowanych z wyłączeniem cmentarzy i grzebowisk dla zwierząt,
- zurbanizowanych zabudowanych,
- rekreacyjno-wypoczynkowych z wyłączeniem kurhanów, pomników przyrody

oraz terenów zieleni nieurządzonej niezaliczonej do lasów oraz gruntów
zadrzewionych i zakrzewionych,
b) na obszarach objętych formami ochrony przyrody.



Organ właściwy do wydania pozwolenia: zintegrowanego, na wprowadzanie gazów lub pyłów do
powietrza, wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, na wytwarzanie
odpadów.
 Zgodnie z art. 181 ust. 1 pkt. 1 oraz art. 183 ust. 1 Poś pozwolenie wydaje w drodze decyzji
organ ochrony środowiska.
 Jak wynika z art. 378 Poś organem ochrony środowiska właściwym do wydania pozwolenia jest
m.in. marszałek województwa oraz starosta:
marszałek województwa, właściwy w sprawach:
1) przedsięwzięć i zdarzeń na terenach zakładów, gdzie jest eksploatowana instalacja, która jest kwalifikowana
jako przedsięwzięcie mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu 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;
2) przedsięwzięcia mogącego zawsze znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu 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, realizowanego na terenach innych niż
wymienione w pkt. 1;
3) pozwolenia na wytwarzanie odpadów i pozwolenia zintegrowanego dla regionalnych instalacji do
przetwarzania odpadów komunalnych i dla instalacji określonych w wojewódzkim planie gospodarki
odpadami jako regionalne instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych.

starosta – dla pozostałych przedsięwzięć.



Organ właściwy w przypadku zgłoszenia instalacji, z której
emisja nie wymaga pozwolenia.

W myśl zapisów art. 152 ust. 1 Poś, instalacja, z której emisja nie
wymaga pozwolenia, mogąca negatywnie oddziaływać na
środowisko, podlega zgłoszeniu organowi ochrony środowiska, z
zastrzeżeniem ust. 8. Organem ochrony środowiska właściwym w
sprawach, o których mowa w art. 152 ust. 1 jest starosta, co
wynika z art. 378 ust. 1 Poś .



 Przekazywać sprawozdania i opłaty za korzystanie ze środowiska do 
Marszałka Województwa:

- za emisję substancji do powietrza (ilość stanowisk drobiu, zużyte paliwo w 
maszynach i samochodach, emisja z kotłowni itp.),

- za pobór wody (ze studni albo z rzeki),

- za wprowadzanie ścieków (do wód albo do ziemi).



Kiedy WIOŚ podejmuje działania dla nowo 
planowanych lub zmodernizowanych inwestycji?

• Inspekcja Ochrony Środowiska podejmuje działania dopiero na etapie
powiadomienia o planowanym terminie oddania do użytkowania nowo
zbudowanego lub zmodernizowanego obiektu budowlanego, zespołu obiektów
lub instalacji, realizowanych jako przedsięwzięcie mogące znacząco oddziaływać
na środowisko w rozumieniu 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, o którym to terminie
inwestor ma obowiązek powiadomić wojewódzkiego inspektora ochrony
środowiska zgodnie z art. 76 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo
ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 519) na 30 dni przed planowanym
terminem oddania do użytkowania.

• Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w ciągu 30 dni od otrzymania
powiadomienia o planowanym terminie oddania do użytkowania podejmuje
czynności kontrolne.



WIOŚ podczas kontroli inwestycyjnej sprawdza czy zostało
przeprowadzone postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na
środowisko, czy uzyskano stosowne pozwolenia na budowę oraz
czy zostały spełnione wymagania ochrony środowiska o których
mowa w art. 76 ust. 2 Ustawy POŚ, tj.:

- wykonanie wymaganych przepisami lub określonymi w decyzjach
administracyjnych środków technicznych chroniących środowisko,

- zastosowanie odpowiednich rozwiązań technologicznych,
wynikających z ustaw lub decyzji,

- uzyskanie wymaganych decyzji określających zakres i warunki
korzystania ze środowiska.

 Ponadto sprawdza rodzaj prowadzonej działalności oraz dokonuje
analizy stanu faktycznego zrealizowanej inwestycji z warunkami
określonymi w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i z
warunkami określonymi w pozwoleniach na korzystanie ze
środowiska (ilość wybudowanych budynków inwentarskich,
budynków i urządzeń pomocniczych, wyznaczone miejsca
magazynowania odpadów, zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie
ścieków itp.)



Kto weryfikuje i sprawdza prawidłowość wydania 
decyzji środowiskowych oraz pozwoleń 

zintegrowanych?

• Zgodnie z obowiązującym prawem ochrony środowiska, Wojewódzki Inspektor
Ochrony Środowiska nie wydaje pozwoleń na korzystanie ze środowiska, jak
również nie bierze udziału w postępowaniach zmierzających do wydania
przedmiotowych pozwoleń.

• Do właściwości WIOŚ nie należy kontrola prawidłowości wydawania pozwoleń
zintegrowanych, czy ich weryfikacja.

• Jak wynika z art. 216 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony
środowiska (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 672 z późn. zm.) organem właściwym do
dokonania analizy pozwolenia zintegrowanego jest organ je wydający.

• Organy Inspekcji Ochrony Środowiska uprawnione są do kontroli obiektów
wybudowanych, istniejących i nie obejmują etapu poprzedzającego realizację
czyli planowania, które zostało przez samego ustawodawcę przypisane innym
organom.



• W wyniku stwierdzonych podczas kontroli rozbieżności między posiadanymi
przez kontrolowanego decyzjami a stanem faktycznym wybudowanej
instalacji, WIOŚ:

- na podstawie art. 17 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji
Ochrony Środowiska (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1688 z póź. zm.) informuje
organy wydające stosowne pozwolenia o zaistniałej rozbieżności;
- na podstawie art. 136 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 (t.j. Dz. U. z 2016 r.
poz. 353) wymierza karę pieniężną w wysokości od 500 zł do 1 000 000 zł w
drodze decyzji, biorąc pod uwagę liczbę i wagę stwierdzonych naruszeń;

- na podstawie ar. 365 ust. 2 pkt. 1 ustawy POŚ wstrzyma w drodze decyzji
oddanie do użytkowania instalacji, jeżeli nie spełnia ona wymagań ochrony
środowiska, o których mowa w art. 76



Fermy wielkoprzemysłowe kontrolowane przez WIOŚ
na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.

• Instalacje do chowu  i hodowli świń powyżej 2000 stanowisk o wadze 
ponad 30 kg lub 750 stanowisk dla macior – 14 instalacji (stan na 31 
grudnia 2016 r.) Fermy trzody chlewnej kontrolowane są przez WIOŚ 
co roku.

• Instalacje do chowu i hodowli drobiu powyżej 40 000 stanowisk – 21 
instalacje (stan na 31 grudnia 2016 r. Fermy drobiu kontrolowane są 
przez WIOŚ co 2 lata.  



Lokalizacja ferm wielkoprzemysłowych trzody chlewnej
(chów i hodowla trzody chlewnej w liczbie ponad 2000 stanowisk dla świń o wadze ponad 30 kg oraz 750 stanowisk dla macior)

1. Gospodarstwo Rolne „Eden” Sp. z o.o. w 
Gwieździnach, gm. Nowe Miasto Lubawskie

2. Gospodarstwo Rolne „Wenecja”, gm. Morąg
3. AGRI PLUS Sp. z o.o. w Bykowie, gm. Kętrzyn
4. AGRO-Sokołów Sp. z o.o. w Pieckach, gm. Piecki
5. Gospodarstwo Królewo Sp. z o.o. – m. Królewo,  

gm. Morąg
6. FAMILY FARM Sp. z o.o. – m. Wyrandy, gm. Purda
7. Gospodarstwo Rolne Marek Domin – m. 

Sorkwity, gm. Sorkwity
8. „Upałty-Rol” Sp. z o.o. – Upałty Małe, gm. 

Giżycko
9. Gospodarstwo Siejniki Sp. z o.o. - m. Kukowo, 

gm. Olecko
10. AGRI PLUS Sp. z o.o. – Wronki Wielkie, gm. 

Gołdap
11. AGRO-Sokołów Sp. z o.o. – m. Jagodne Małe, gm. 

Miłki
12. Gospodarstwo Rolne w Zawrotach – Zawroty, 

gm. Morąg
13. „INTER FARMS” Sp. z o.o. – m. Gierzwałd, gm. 

Grunwald
14. Gospodarstwo Siejnik Sp. z o.o. – m. Szczeciniak, 

gm. Srokowo



Lokalizacja ferm wielkoprzemysłowych drobiu
(chów i hodowla drobiu w liczbie ponad 40000 stanowisk)

1. Gospodarstwo Hodowlane – m. Sokółki, gm. Prostki
2. Gospodarstwo Rolno-Hodowlane – m. Nowa Wieś 

Ełcka, gm. Ełk
3. Ferma Drobiu – m. Pozezdrze, gm. Pozezdrze
4. Ferma Drobiu Marek Górny– m. Świdry, gm. Giżycko
5. INDYKPOL S.A. – m. Stryjewo, gm. Biskupiec
6. Gospodarstwo Rolne – m. Cibórz-Olszewo, gm. 

Lidzbark Welski
7. Ferma Kur Niosek „AGRONEX” – m. Dębówko, gm. 

Dźwierzuty
8. INDYKPOL S.A. w Trękusku, gm. Purda
9. „AGRONEX” Ferma Drobiu Sp. z o.o. – m. Julianowo, 

gm. Dźwierzuty
10. Ferma Chowu Kur Nieśnych – m. Sochy, gm. Iłowo-

Osada
11. Działy Specjalne Produkcji Rolnej Grzegorz 

Kramarczyk Ferma Drobiu (brojlerów kurzych) – m. 
Międzylesie, gm. Ostróda

12. INDYKPOL S.A. Ferma Drobiu – m. Kraszewo, gm. 
Lidzbark Warmiński

13. Ferma drobiu w Linowcu, gm. Grodziczno
14. Prywatne Gospodarstwo Rolne Ferma Kur Niosek w 

Piotrkowie, gm. Susz



Lokalizacja ferm wielkoprzemysłowych drobiu
(chów i hodowla drobiu w liczbie ponad 40000 stanowisk)

15. Gospodarstwo Rolno Hodowlane 
w m. Antonowo, gm. Giżycko

16. Ferma Drobiu w m. Kaliszki, gm. 
Biała Piska

17. Ferma Drobiu w m. Głąbowo, 
gm. Ryn

18. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-
Usługowo-Handlowe ZIEMAR Sp. 
z o.o. w Szwarcenowie, gm. 
Biskupiec

19. Gospodarstwo Rolne „Plonik” w 
Kozłowie

20. Gospodarstwo Rolne Ferma 
brojlerów indyczych - m. 
Sterławki Średnie, gm. Giżycko

21. FERMA ŚWIDRY S.J. A. i P. Górni –
m. Świdry, gm. Giżycko



Nieprawidłowości stwierdzane w wyniku prowadzonych 
przez WIOŚ w Olsztynie kontroli instalacji IPPC do 

chowu i hodowli trzody chlewnej oraz drobiu.

Najczęściej stwierdzane naruszenia:

przekraczanie parametrów produkcyjnych instalacji, tj. zwiększenie
wielkości produkcji (np. jaj, obsady zwierząt) w stosunku do wartości
określonych w posiadanych pozwoleniach zintegrowanych;

przekraczanie ilości wykorzystywanych materiałów, surowców, wody,
paliw i energii elektrycznej, itp. w stosunku do wartości określonych w
przedmiotowych pozwoleniach wynikające na przykład ze:
zwiększenia wielkości produkcji lub niedoszacowania wielkości na
etapie tworzenia wniosku o uzyskanie pozwolenia zintegrowanego;



Najczęściej stwierdzane naruszenia cdn.:

przekraczanie ilości wytwarzanych odpadów w stosunku do wartości
określonych w przedmiotowych pozwoleniach;

wytwarzanie rodzajów odpadów nieuwzględnionych w pozwoleniach;

niezgodne z warunkami określonymi w pozwoleniach zintegrowanych
magazynowanie odpadów;

brak prowadzenia ewidencji wszystkich rodzajów wytwarzanych
odpadów lub prowadzenie ewidencji niezgodnie z wymaganiami
wynikającymi z obowiązujących w tym zakresie przepisów;



Najczęściej stwierdzane naruszenia cdn.:

przekazywanie osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym,
niebędącym przedsiębiorcami, określonych rodzajów odpadów niezgodnie
z obowiązującymi przepisami;

przekazywanie określonych rodzajów odpadów podmiotom nie
posiadającym stosownych zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie
gospodarki odpadami;

nierzetelne sporządzanie zbiorczych zestawień danych o rodzajach i
ilościach wytwarzanych odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz
o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania tych
odpadów lub nieterminowe przekazywanie tych zestawień marszałkowi
województwa;



Najczęściej stwierdzane naruszenia cdn.:

niewywiązywanie się przez eksploatujących instalacje IPPC z obowiązków
nałożonych w pozwoleniach, w tym z obowiązków monitoringu wpływu danej
instalacji na środowisko, np.:

- brak wykonywania pomiarów wielkości emisji (np. hałasu) z częstotliwością i
zakresem określonym w pozwoleniach;

- prowadzenie pomiarów wielkości emisji niezgodnie z obowiązującymi przepisami;

- brak zgłaszania organom właściwym do wydawania pozwoleń zintegrowanych
informacji dotyczących zmian w instalacji objętej pozwoleniem zintegrowanym

(zgodnie z art. 214 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska przed dokonaniem
zmian w instalacji objętej pozwoleniem zintegrowanym, polegającej na zmianie
sposobu funkcjonowania instalacji lub jej rozbudowie, która może mieć wpływ na
środowisko, prowadzący instalację jest obowiązany poinformować o planowanych
zmianach organ właściwy do wydania pozwolenia lub złożyć wniosek o zmianę
pozwolenia zintegrowanego)



Najczęściej stwierdzane naruszenia cdn.:

brak przekazywania organom właściwym do wydania pozwolenia
zintegrowanego oraz wojewódzkiemu inspektorowi ochrony
środowiska pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej
wody, nieterminowe przedkładanie wyników pomiarów lub
przekazywanie wyników pomiarów niezgodnie z obowiązującym
układem i wzorem:



Rok

Liczba kontroli ferm trzody 

i drobiu w zakresie ochrony 

powietrza 

Liczba kontroli trzody i drobiu 

w zakresie ochrony powietrza, 

w których stwierdzono 

nieprawidłowości 

2008 32 9

2009 35 26

2010 24 3

2011 34 12

2012 37 11

2013 38 8

2014 29 16

2015 31 11

2016 34 7

Razem 294 103



Podczas przeprowadzonych kontroli stwierdzano następujące nieprawidłowości
dotyczące ochrony powietrza:

- brak uregulowanej strony formalno-prawnej tj. brak pozwolenia na wprowadzanie
gazów lub pyłów do powietrza lub zgłoszenia eksploatacji instalacji, z której emisja
nie wymaga pozwolenia, a której eksploatacja wymaga zgłoszenia właściwemu
organowi

- brak naliczania opłat za korzystanie ze środowiska

- brak sporządzania i wprowadzania do KOBiZE raportów zawierających informacje o
emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji i wprowadzanych do powietrza,
wielkościach produkcji oraz charakterystyce surowców i paliw towarzyszących
emisjom, środkach technicznych mających na celu zapobieganie lub ograniczanie
emisji lub nieterminowe przekazywanie przedmiotowych raportów ww. ośrodkowi

- brak ewidencji czasu pracy wentylatorów mechanicznych zamontowanych w
budynkach hodowlanych

- brak wykonania wstępnych pomiarów emisji zanieczyszczeń do powietrza

- brak wykonania stanowisk pomiarowych na emitorach budynków hodowlanych

- stan faktyczny ilości wentylatorów mechanicznych zamontowanych na budynkach
hodowlanych nie był zgodny z zapisami pozwolenia zintegrowanego.



Sankcje w przypadku braku pozwolenia 
zintegrowanego

Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska ma obowiązek wstrzymania w 
drodze decyzji użytkowanie instalacji eksploatowanej bez wymaganego 
pozwolenia zintegrowanego zgodnie z art. 365 ustawy Prawo ochrony 
środowiska. 

Przedmiotowej decyzji nadaje się rygor natychmiastowej działalności (art. 
366 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska). 

WIOŚ określa termin wstrzymania działalności lub użytkowania, 
uwzględniając potrzebę bezpiecznego dla środowiska zakończenia 
działalności lub użytkowania (art. 366 ust. 3 Prawo ochrony środowiska).



Sankcje w przypadku braku pozwolenia 
zintegrowanego

Zgodnie z art. 211 ust. 2 Prawa ochrony środowiska prowadzący instalację 
wymagającą pozwolenia zintegrowanego powinien niezwłocznie 
poinformować organ właściwy do wydania pozwolenia oraz wojewódzkiego 
inspektora ochrony środowiska o naruszeniu warunków tego pozwolenia.

Organ właściwy do wydania pozwolenia zintegrowanego może cofnąć 
przedmiotowe pozwolenie zintegrowane na podstawie art. 195 ust. 1 pkt 1 
Prawa ochrony środowiska, w przypadku gdy eksploatacja instalacji jest 
prowadzona z naruszeniem warunków pozwolenia, a więc również w 
przypadku uchylania się podmiotu zobowiązanego od wykonania 
postanowień określonych w pozwoleniu. 



Uciążliwość związana z przechowywaniem 
i stosowaniem nawozów naturalnych.

• Wszystkie nawozy naturalne przy ich wykładaniu na pola stanowią źródło
uciążliwych zapachów (odorów). Jeżeli jednak zachowane są określone w
przepisach zasady i warunki, a nawozy zostaną przykryte lub zmieszane z glebą
nie później niż następnego dnia, nie ma podstaw do interwencji.

• W świetle istniejących przepisów prawnych składowanie obornika na gruncie jest
niezgodne z Kodeksem Dobrej Praktyki Rolniczej lecz nie jest zakazane ustawą z
dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu (Dz. U. z 2015 r., poz.625).

• Przedmiotowa ustawa od 1 stycznia 2009 r. zobowiązuje podmioty IPPC
gromadzenie obornika na szczelnych, nieprzepuszczalnych płytach obornikowych.

• Natomiast gnojówkę i gnojowicę od 1 stycznia 2011 r. podmioty IPPC przechowują
w szczelnych zamkniętych zbiornikach, zaopatrzonych w otwory wentylacyjne
oraz zamykane otwory wejściowe zgodnie z art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 10 lipca
2007 r. o nawozach i nawożeniu oraz zgodnie z przepisami wydanymi na
podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013r., poz.
1409 z późn. zm).



Uciążliwość zapachowa związana z chowem i 
hodowlą wielkoprzemysłową.

• Obecnie Minister Środowiska nie wydał aktów prawnych w sprawie punktu odniesienia i
wartości granicznych substancji zapachowych w powietrzu oraz metod zapachu. Jedynie
został wydany 5 września 2016 r. materiał informacyjno – edukacyjny w postaci
wytycznych technicznych pn. Kodeks przeciwdziałania uciążliwości zapachowej.

• Ministerstwo Środowiska kilkukrotnie podejmował próby uregulowania problemu
uciążliwości zapachowej w postaci przepisów prawnych, tzn. w postaci rozporządzenia w
sprawie wartości odniesienia substancji zapachowych w powietrzu i metod oceny
zapachowej jakości powietrza. Największe wątpliwości budziła metodyka badania, która
jako jedyne narzędzie pomiaru uciążliwości zapachowej wykorzystuje ludzki węch co nie
jest obiektywne (metoda olkaktometrii dynamicznej).

• W odniesieniu do uciążliwości zapachowej, iż w chwili obecnej brak jest aktów prawnych
odnoszących się do standardów zapachowej jakości powietrza, co uniemożliwia
podejmowanie czynności kontrolnych w tym zakresie przez organy Inspekcji Ochrony
Środowiska.



Uciążliwość zapachowa związana z chowem i 
hodowlą wielkoprzemysłową.

• Należy zaznaczyć, że mimo wzrostu oczekiwania społecznego na skuteczne
rozwiązanie problemów występowania uciążliwości odorowych, w
obecnym stanie prawnym nadal nie ma przepisów, które pozwoliłyby
weryfikować, czy dany zapach mieści się w granicach wyznaczonych przez
normy prawne czy je przekracza. Jest to powodem braku skutecznych
decyzji nakazujących ograniczenie emisji substancji uciążliwych zapachowo.
Nie ma również przepisów wskazujących organy administracji właściwe do
podejmowania działań kontrolnych w zakresie emisji odorów.

• Odczucie zapachowe jest cechą indywidualną, dlatego obiektywna i
jednoznaczna odpowiedź na pytanie o występowanie i skalę oddziaływania
jest trudna, zwłaszcza w sytuacji konfliktu, gdy w sprawę zaangażowani są
emocjonalnie przedstawiciele różnych grup społecznych, mających często
odmienne interesy: mieszkańcy, władze samorządowe oraz rolnicy.



• Zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach
i nawożeniu (Dz. U. 2015, poz. 625 ) podmiot, który prowadzi chów lub
hodowlę drobiu powyżej 40 000 stanowisk lub chów lub hodowlę świń
powyżej 2 000 stanowisk dla świń o wadze ponad 30 kg lub 750
stanowisk dla macior posiada plan nawożenia opracowany zgodnie z
zasadami dobrej praktyki rolniczej, na podstawie składu chemicznego
nawozów oraz potrzeb pokarmowych roślin i zasobności gleb,
uwzględniając stosowane odpady i środki wspomagające uprawę roślin,
z wyłączeniem tych podmiotów, które zbywają w całości nawozy
naturalne.



Stosowanie nawozów.
• Art. 17 ust. 2.  Nawozy stosuje się w sposób, który nie zagraża zdrowiu ludzi 

lub zwierząt lub środowisku.
• 3.  Zastosowana w okresie roku dawka nawozu naturalnego nie może 

zawierać więcej niż 170 kg azotu (N) w czystym składniku na 1 ha użytków 
rolnych.

• 4.  Środki poprawiające właściwości gleby i stymulatory wzrostu stosuje się 
zgodnie z instrukcją ich stosowania i przechowywania.

• 6. Podmiot, o którym mowa w ust. 1, oraz nabywca nawozu naturalnego, o 
którym mowa w ust. 2, przekazują do wójta (burmistrza, prezydenta 
miasta) oraz do wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska, 
właściwych ze względu na miejsce prowadzenia działalności, o której mowa 
w ust. 1, kopię planu nawożenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lub ust. 2, 
wraz z opinią, o której mowa w ust. 3, w terminie 14 dni od dnia 
otrzymania tej opinii.



W celu ograniczenia uciążliwości zapachowej związanej ze 
stosowaniem nawozów naturalnych kontrolowane fermy IPPC stosują 

wiele rozwiązań tj:

wykorzystywanie nowoczesnego sprzętu rolniczego aplikującego nawozy 
płynne doglebowo za pomocą tzw. lance

 bezpośrednie wymieszanie nawozów z glebą

 zbywanie obornika podmiotom produkującym podłoże do pieczarek

stosowanie dościółkowych preparatów wiążących amoniak (Dezosan-Vigor)

krótki czas ekspozycji nawozów na powierzchni gleby

zbywanie obornika i gnojowicy jako wsad do biogazowni rolniczych



Biogazownie na terenie Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego. 

• Na terenie Województwa Warmińsko-Mazurskiego jest 9
biogazowni będących w ewidencji WIOŚ w Olsztynie.

• Nawozy naturalne tj. obornik lub gnojowica wykorzystywane są
w biogazowniach jako wsad i kwalifikowane są jako odpad.

• Biogazownie prowadzą działalność polegającą na przetwarzaniu
odpadów metodą R3 w celu produkcji biogazu zamienianego na
energie elektryczną. W wyniku zachodzących procesów powstaje
odpad 19 06 05 tj. ciecze z beztlenowego rozkładu odpadów
zwierzęcych i roślinnych.

• W świetle istniejących przepisów prawnych odpad o kodzie 19 06
05 zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 5
kwietnia 2011r. w sprawie procesu odzysku R10 (Dz. U. 2015,
poz.132) jest odpadem dopuszczonym do odzysku R10 –
rozprowadzania na powierzchni ziemi w celu nawożenia lub
ulepszania gleby.

• Część biogazowni rolniczych na terenie woj. w-m. wystąpiło z
wnioskiem do Marszałka Województwa o uznanie pofermentu
(odpadu) jako produkt uboczny.



Lokalizacja biogazowni  na terenie województwa warmińsko-mazurskiego

1. Biogal Sp. z o.o.  - m. Boleszyn,     
gm. Grodziczno

2. ECO-PROGRES Sp. z o.o.  - m. Giże, 
gm. Olecko

3. UPAŁTY – ROL Sp. z o.o. - m. Upałty 
Małe, gm. Giżycko

4. Minex-Invest Sp. z o.o. – m. Łęguty, 
gm. Gietrzwałd

5. ECOWOOD Sp. z o.o. – m. Zajdy,  
gm. Olecko

6. Przedsiębiorstwo Rolne PERKUN Sp.  
z o.o.  – m. Pierkunowo, gm. Giżycko

7. BIO-NIK ELEKTRA Sp. z o.o.                
– m. Kisielice, gm. Kisielice

8. PWIK Ostróda Sp. z o.o. – Tyrowo, 
gm. Ostróda

9. LOREGA BIO Sp. z o.o.                          
– m. Brzeźnica, gm. Srokowo



BIOGAZOWNIE WSAD - substrat Moc

Biogal Sp. z o.o.  - m. 

Boleszyn, gm. Grodziczno

Kiszonka z kukurydzy, gnojowica świńska, wywar gorzelniany, serwatka, odpady z 
przygotowania i przetwórstwa produktów spożywczych pochodzenia zwierzęcego, 
odpadowa masa roślinna, odpady z przetwórstwa roślinnego (ok. 23250 Mg 
odpadów/rocznie)

Produkcja energii elektrycznej i 
cieplnej 
o mocy 2MW

ECO-PROGRES Sp. z o.o. - m. 

Giże, gm. Olecko

gnojowica, obornik kurzy, mierzwa bydlęca, serwatka, kiszonka z kukurydzy (16 tys. Mg 
odpadu/roczne przetworzenie)

Produkcja energii elektrycznej o 
mocy 1,063 MW 
i podobnej ilości ciepła

UPAŁTY – ROL Sp. z o.o. - m. 

Upałty Małe, gm. Giżycko

gnojowica, gnojówka, kukurydza, inne odpady produkcji rolnej pochodzenia zwierzęcego, 
obornik

Produkcja energii elektrycznej o 
mocy 1 MW

Minex-Invest Sp. z o.o. – m. 

Łęguty, gm. Gietrzwałd

Gnojowica świńska, obornik, kiszonka z kukurydzy, sianokiszonka, wywar pogorzelniany, 
kurzeniec ze słomą (zdolność przetwarzania odpadów rocznie 34500 Mg)

moc 1,0 MW energii 
elektrycznej

ECOWOOD Sp. z o.o. – m. 

Zajdy,  gm. Olecko

gnojowica, kukurydza Produkcja energii elektrycznej o 
mocy 1,063 MW 
i podobnej ilości ciepła

Przedsiębiorstwo Rolne 

PERKUN Sp.  z o.o.  – m. 

Pierkunowo, gm. Giżycko

kiszonka z kukurydzy, gnojowica, obornik, wywar gorzelniany Produkcja energii elektrycznej i 
cieplnej, moc cieplna <5MW

BIO-NIK ELEKTRA Sp. z o.o. 

– m. Kisielice, gm. Kisielice

Kiszonka kukurydzy Produkcja energii elektrycznej i 
cieplnej (moc elektryczna –
0,99 MW, moc cieplna – 1MW)

LOREGA BIO Sp. z o.o. – m. 

Brzeźnica, gm. Srokowo

kiszonka z kukurydzy, wywar gorzelniany Wytwarzana energia 
elektryczna i cieplna, moc 1MW

PWIK Ostróda Sp. z o.o. –

Tyrowo, gm. Ostróda

osady ściekowe Produkowana energia 
elektryczna – średnio 75 MWh
miesięcznie



Dziękuję za uwagę


