Regionalna Komisia do Spraw Ocen

Oddzialywania na Srodowisko
ul. Dworcowa 60,1O437 Olsztyn

Olsztyn, 9 stycznia 2015 r.

Opinia
zespo,hr roboczego Regionalnej Komisji do spraw ocen oddzialywania na Srodowisko
w Olsztynie w sprawie planowanego przedsigwzigcia Polegaj4ceSo la budoraie i
eksplontacii 15 budynk6w inwentarskich do Sciolkowego chowu broiler6w kurzych o tqcznei
liczbie stanowisk 768 000 szt.lcykl G072 DIP) oruz o wdaino ci 4608000 sz.lrok wraz z
ujgciem w6d podziemnych w obrgbie fermy drobiu w mieiscouo^ci Niestoia, gmina Dziatdowo,

oowiat dzialdowski, woi. warmihsko-mazurskie.

Zespctl roboczy Regionalnei Komisii ds. Ocen Oddzialywania na Srodowisko na
posiedzeniu w dniu l7'listopada 2014 r. poddal szczegolowei analizie uzupelniony Raport
o oddziatywaniu na Srodowiska przedsigwzigcia polegajqcego nn budowie i eksploatacii 15 budynkfw
(3
inwentarskich do (;ciolkowego chowu brojler6w kunych, o lqcznej liczbie stanowisk 768 000 szt.lcykl
wraz z ujgciem w6d podziemnych, w obrgbie t'ermy drobiu w m. Niestoia, gm. Dzialdowo, pow.
dziatdowski, woj. warmitisko-mazurskie. Czlonkowie zespolu stwierdzili, i2 dokumentacia ta nie
072
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mo2e stanowii podstawy pehrei oceny oddziatywania planowanej inwestycji na 5rodowisko
i wymaga uzupelnienia w nastgpuiacym zakresie:

1.

Zgodno6ci przedsigwzigcia z miejscowym planem zagospodarowania PrzestrzenneSo konieczne iest jednoznaczne stwierdzenie czy przedsigwziecie iest zgodne z mieiscowym
planem - dalsza analiza tematu iest zasadna wyl4cznie w przypadku zgodnoSci.

2.

OdnoSnie do obliczeri wielko6ci zanieczyszczeri emitowanych do powietrza:

.

nale2y wykazai korelaciqbieiacg pracy systemu wentylacii budynk6w ze wzrastajqc4 w

cyklu hodowlanym mas4 zwierzqt - naleizy zdefiniowai, w odcinkach zbli2onych do
tygodnia chowu, ilo6i i rodzaj (dachowe i4ub szczytowe) czlmnych w danym momencie
wentylator6w wentyluj4cych budynki inwentarskie. Ilo# odprowadzanego w danych
sytuacjach powiefiza z budynk6w winna miei pokrycie w iloSciach Powietfza
niezbgdnych do dostarczenia ptakom w danym momencie chowu, na podstawie danych
o dobrostanie zwierzqt w okresie lata i zimy;

.

naleay podai lr6dlo pochodzenia i spos6b wykorzystywania w obliczeniach danych
dotycz4cych emisji amoniaku z budynk6w , w powi4zaniu do ilodci kalomoczu
znaiduj4cego sig na Sci6lce i masy ptak6w w budynkach, w poszczeg6lnych fazach
chowu.

Dopiero tak przygotowane i obja6nione dane wyjdciowe powinny by( u'yte do obliczeli
prognozowanych stg2ei przede wszystkim amoniaku w powietrzu otaczaj4cym fermg.
Emisia ustalona dla poszczeg6lnych tygodni chowu, wynikajEca z masy kalomoczu na

wydajno6ci bie24cej okredlonych wentylator6w powinna byi u?yta
w poszczeg6lnych podokresach modelowania rozprzestrzeniania sig emitowanych

6ci6lce

i

zanieczyszczeA w powietrzu, wokol maj4cej powstad fermy.

llaporcie spos6b magazynowania martwych ptak6w nie przewiduje
zastosowania system6w chlodniczych. Ze wzglgdu na skalg przedsigwzigcia oraz
w kontekscie zachowania wladciwych warunk6w sanitamych nale2y ptzeanalizowa(
koniecznodi zastosowania komory/kom6r chlodniczych do przechowywania padtych

Opisany

w

zwierz4t.
A

odnodnie do iloSci oraz sposobu Postepowania z obomikiem kurzym:

.

Wyiadnienie rozbie2noSci dotyczqcej wyliczonej przez Autor6w ilodci pomiotu kurzego.
Na stronie 101 Raportu napisano, 2e przewiduje si? dwa mo2liue sposoby postgpowania
z obornikiem po zakoriczeniu cyklu chowu, powstnj4cym w iloici ok. 1 064'0 Mg lcykl i ok. 6
384,0 Mg lrok..., a na stronie 110 znaiduie sig zapis: Przewiduje sig rutstgpujqce mo2liwe
sposoby postgpowania z obornikiem po zakohczeniu cyklu choznu, powstajTcvm w ilo{ci ok. 2 958
Mg /cykt i ok. 20 706 Mg /rok... Autoruy Raportu podai4c ilodi obomika na stronie 110
wyliczyli .i4 prawdoPodobnie na Podstawie liczby stanowisk, a nie stanu
dredniorocznego: 768 000 x 0,026 = 19 968 Mglrck; wartodi ta bliska jest przedstawionei
w Raporcie 20 706 Mg /rok. warto6ci ze strony 101 s4 wyralnie zani2one, natomiast
wartodci ze strony 110 zawY,one-

.

Autorzy raportu nie przedstawili faktycznych mo2liwo6ci zagospodarowania obornika
kurzego. Brak informacji o wielko6ci areafu iakim dysponule Inwestor. Brak
kompleksowej anahzy mo2liwo5ci zagospodarowania obomika. Zaprezentowano
bardzo uproszczony algorytm dotycz4cy wyliczenia niezbgdnej ilodci grunt6w. Nie
analizowano faktycznych mozliwodci pozbywania sig obornika ani te2 uwarunkowan

lokalnych dot. stanu gleb, wielkodci Produkcii rolnej itp. Zgodnie z ',Programem
Ochrony Srodowiska dla Gminy Dzialdowo" na terenie gminy wystqpujq drednie gleby,
podatne na degradacig. Czynnikiem wPlywatacym na degradacjg gleb jest migdzy
innymi intensywne u2ytkowanie rolnicze. Na terenie gminy obserwowane s4 zmiany
degradacfne gleb, objawiaiqce sig migdzy innymi zakwaszeniem gleb. Zmiany te
powodowane s4 m.in. zanieczyszczeniami pochodz4cymi z produkcji rolnej i hodowli
zwiev.qt- Nale2y zaprezentowai analizg mozliwodci zagospodarowania obornika
kurzego uwzglgdniaj4c4 ww. uwagi.

o ,N zwi4zk:u z

rozwa2anym alternatywnym (w stosunku do rolniczego) sposobem
postgpowania z obornikiem, polegai4cym na przekazywaniu obomika do wytw6rni
podto2y do produkcli pieczarek nale2y miei na uwadze, 2e obornik kurzy mo2e
stanowii jedynie niewielki wklad do podlo2y i jest jedynie dodatkiem do uprawy
pieczarek (i to nie w ka2dej technologii), natomiast mo2liwodci jego zbytu sq
ogran.iczone. Nale2y przedstawii np. list intencyjny podpisany z wytw6miami podlo2a
lub inne dokumenty i informacje potw ierdzajqce przyigte zaloZenia.

.

zaprezentowan€ magazynowanie obomika prowadzone bgdzie w 4 obiektach
wyposaZonych w nienasi4kliwe podtogi. Autorzy raportu nie opisali w iaki spos6b
obiekty te bgd4 wentylowane (dobra wentylacja jest warunkiem spehrienia BAT)'
W raporcie nie zaprezentowano obliczen potwierdzajqcych czy obiekty magazynuj4ce
naw6z dysponuj4 odpowiedni4 poiemnosciE tak, aby naw6z m6gl byi bezpiecznie

magaz)./nowany do czasu aplikacii na pola b4dL przekazania innemu podmiotowr.
Minimalne okresy magazynowania Powinny byi dostosowane do lokalnych warunk6w
klimatycznych oraz okres6w kiedy rolnicze wykorzystanie nie jest mo2liwe (np. okres
wegetacyjny, miesiqce -grudzieh, styczeri i luty). Nale2y uzupehit raPort w tym
zakresie.
5.

Z uwagi na polo2enie planowanej fermy na obszarach CZWP 214 Dzialdowo i GZWP

215

Subniecka Warszawska wnioskodawca powinien przedstawii techniczne rozwiqzania
dotycz4ce gospodarowania wodami opadowymi, kt6re zapewni4 ochrong wtid
"19
podziemnych (m.in. systemy zbi6rki, odprowadzania, oczysz'czania). Zgodnie z $
Rozporz4dzenia Ministra Srodowiska z 24 lipca 2006r' w sprawie warunk6w, jakie nale2y
spehrii przy wprowadzaniu 6ciek6w do w6d lub do ziemi... (Dz.U. Nr 137, poz.984 z poln.
zm.) wody deszczowe ujgte w systemy kanalizacyine, odprowadzane z powierzchni
parking6w > Q1 ha nie powinny zawiera(. zanieczyszczefu w ilodciach wigkszych ni2
okredlone w tym rozporz4dzeniu. Raport wymaga uzupelnienia o nastgpujEce informacje:
jak4 powierzchnig b9d4 zaimowaly parkingi i inne powierzchnie utwardzong ile
samochod6w dziennie bgdzie poruszalo sig po terenie fermy i na jakiej podstawie autorzy
pxzyjmuj+ 2e wody deszczowe spelniE normy okreSlone w ww. rozporzqdzeniu. Ponadto
nale2y przeanalizowai mo2liwo6i zagospodarowania w6d opadowych i roztopowych
w obrgbie dzialek do kt6rych tytul Prawny posiada Inwestor (naleZy wykazai, Ze jest to
wykonalne na bgd4cej do dyspozycji powierzchni).
Raport powinno sig uzupelnit o analizg warunk6w glebowych. Nie przedstawiono w nim
odpowiedniej charakterystyki gleb, tak na terenie lokalizacji inwestycji, jak i na terenach
potencialnego nawo2enia obomikiem. Istotne wydaiq sie informacie o bonitacji gleb oraz
o ich skladzie mechanicznym. Sklad mechaniczny pozwala okredlid stopien
przepuszczaJnodci grunfu, co ma podstawowe znaczenie dla wnioskowania o mozliwo.4ci

infiltracji.
7.

Uzupehrienia

i

rozszetzenia wymaga zaPrezentowana

w dokumencie analiza wariant6w.

Zgodnie z art. 66 ust. 1 ustawy o udostqPnianiu informacji o 6rodowisku raport
o oddziatywaniu przedsigwzigcia na Srodowisko powinien zawierai m.in. opis
analizowanych wariant6w. opis ten powinien uwzglgdniai wariant proponowany Przez
wnioskodawce oraz racjonalny wariant altefnatywny, a tak2e wariant najkorzystnieiszy dla
drodowiska - bior4c pod uwagg najistotniejsze czynniki Srodowiskowe, na iakie moze

wywierai wplyw planowana ferma. Wyb6r okredlonego wariantu powinien byi
uzasadniony. Zgodnte z orzecznictwem s4dowym (lr6d{o: Wyrok NSA z 19 listopada 2013
r., II OSK 't376112) NSA zakwestionowal zbyt liberalne podeidcie inwestor6w do kwestii
unikania wariantowania przedsigwzigi w raporcie Srodowiskowym. Warianty alternatywne
powinny dotyczyt nie tylko ilodci obsady, czy rodzaiu wentylacji - aie tak2e metod
magazynowania i zagospodarowania obornika oraz metod postepowania z wodami
opadowymi (a tym samym zabezpieczenia w6d podziemnych).

Uzupehrienia wymaga streszczenie w jezyku niespecjalistycznym. Streszczenie Powmno
zawierai opis proiektu obeimuj4cy informacje o jego lokalizacji i wielkodci, opis dziatan
maj4cych na celu zapobieganie, ograniczanie, dane niezbgdne dla okredlenia i oceny
gl6wnych bezpo6rednich i poSrednich PrawdoPodobnych oddzialywan projektu na
drodowisko i jego elementy (m.in.: ludzi, faung, florg wraz z twzglgdnieniem obszarow
wraZliwych - Natura 200Q powierzchnig ziemi, wody, powietrze, kralobraz, dobra

materialne, dobra kultury, wzajemne oddzialywanie pomigdzy ww. elementami), opis
przeanalizowanych gt6wnych rozwi4zaf altematywnych i wskazanie uzasadnienia dla
wybranego tozwi4zania oraz inne informacje, kt6re mog4 wynikai z aneksu IV dyrektywy

oos.

9.

W Raporcie przeanalizowano zgodnodi przy-1gtych rozwi4zaA z wymogami BREF z 2003 r.
Obecnie dostgpne s4 juZ projekty ( z 2013 r') nowego BREFu dotycz4cego tych zagadnien, jak
r6wnie2 projekt konkluzji BAT jaki - w momencie uchwalenia - stanie sig obowi4zujEcym
prawem, Dlatego, w interesie inwestora le2y staranne przeanalizowanie spelniania
wymog6w BREF, zar6wno z 20fl3 , iak i przyszlego. Brak zgodno6ci z BREF, a tym bardziej
z konkluzlami BAT moZe narazii inwestora na klopoty - w momencie oddawania instalacji
do u2ytku - z uzyskaniem wymaganego w6wczas dla przedsigwzigcia pozwolenia
zintegrowanego.

W zwi4zku z powylszym naleiry wezwatltwestora do uzupehrienia przedlo2onego raportu
w zakresie ww. uwag wniesionych przez czlorrk6w zespofu.
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