Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko
Wśród przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko
rozporządzenie wymienia m.in.: chów i hodowlę zwierząt w liczbie nie mniejszej niż 210
dużych jednostek przeliczeniowych inwentarza (DJP).
Wśród przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, m.in.:
chów i hodowlę zwierząt w liczbie nie mniejszej niż 60 dużych jednostek przeliczeniowych
inwentarza (DJP).
Zwierzęta gospodarskie
- Bydło
- Drób
- Świnie
- Owce
- Kozy
- Zwierzęta futerkowe (np. norki)

Pozwolenia na budowę

Pozwolenia na budowę

mazowieckie 26,1%
wielkopolskie 24,7%
podlaskie 18,1%
warmińsko-mazurskie 7,7%
kujawsko-pomorskie 6,9%
lubelskie 2,6%
zachodniopomorskie 1,1%

mazowieckie 35,2%
wielkopolskie 19,7%
lubelskie 7,7 %
warmińsko-mazurskie 6,9%
podlaskie 6,4%
zachodniopomorskie 5,6%
kujawsko-pomorskie 2,6%

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA
z dnia 27 sierpnia 2014 r.
w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie
poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości
Uzyskanie pozwolenia zintegrowanego jest niezbędne do chowu lub hodowli drobiu
lub świń o obsadzie większej niż:
a) 40 000 stanowisk dla drobiu (160 DJP)
b) 2000 stanowisk dla świń o wadze ponad 30 kg
c) 750 stanowisk dla macior

Rozwój niezrównoważony
• Wysoka koncentracja bez kontroli [przykłady]

W pow. żuromińskim duża liczba starych kurników i innych budynków inwentarskich adaptowana jest
do chowu trzody chlewnej. Pomimo dużej obsady nie można tych instalacji zakwaliﬁkować jako
wymagających pozwolenia zintegrowanego (IPPC).
Skumulowane oddziaływanie takich instalacji, pomimo braku obowiązku posiadania pozwolenia
zintegrowanego jest takie same lub większe niż instalacji wymagających pozwoleń zintegrowanych.
Na podstawie wyników kontroli szacuje się, że ocena sąsiednich instalacji według kryterium
powiązania technologicznego, z pominięciem kryterium tytułu prawnego do instalacji, powoduje
wzrost liczby instalacji wymagających pozwoleń zintegrowanych o około 30 – 50, tj. o 21 - 35% w
stosunku do stanu obecnego. [WIOŚ Warszawa]

Obowiązują wskaźniki emisji zapachowej wyznaczone przy użyciu modelu
dyspersji odorantów, pozwalającego obliczyć wpływ emisji zapachowej na
otaczające budynki mieszkalne. W modelu użyto składowych
uwzględniających: warunki produkcji zwierzęcej, warunki meteorologiczne
oraz topograﬁczne specyﬁczne dla Holandii.
Na tej podstawie ustalono wartości graniczne dla emisji zapachowej dla
gospodarstw produkujących w sektorze drobiu czy trzody chlewnej. Jeżeli
pojedyncze gospodarstwo chce zwiększyć produkcję zwierzęcą, jest to
możliwe pod warunkiem, że nie będzie przekraczało wyznaczonej wartości
granicznej. Jednak gdy w wyniku powiększenia produkcji zwierzęcej dojdzie
do podniesienia wartości granicznej, inwestor zobowiązany jest do poprawy
technologii produkcji oraz do dodatkowych działań redukujących emisję
odorantów.

Obowiązują odległości minimalne inwestycji od siedzib ludzkich
w oparciu o DJP - w odniesieniu do hodowli 15 jednostek przeliczeniowych
(LU) określono odległość 50 m. W wypadku ferm średniej wielkości (120-150
LU), minimalna odległość od strefy miejskiej i strefy domków letniskowych
wynosi 300 m. Fermy lisów muszą leżeć co najmniej 200 m od budynków
mieszkalnych, a fermy innych zwierząt futerkowych, np. norek, co najmniej
100 m. Jeśli ferma leży w sąsiedztwie strefy miejskiej albo strefy domków
letniskowych, odpowiednie odległości minimalne wynoszą: 300 m i 200 m. Dla
ferm większych – ponad 10000 samic – są zwiększone do 400 m i 300 m.

Do określenia natężenia odorantów korzysta się w Republice Federalnej
Niemiec z Wytycznej dotyczącej immisji odorantów. Wytyczna nie jest aktem
prawnym, lecz urzędowym zbiorem standardów technicznych oraz danych
pochodzących od rzeczoznawców.
Władze poszczególnych landów udzielające homologacji oraz sądy korzystają
z niej przy ocenie stopnia uciążliwości zapachowej jak z rodzaju ogólnej
uprzedzającej opinii ekspertów. Wytyczna ta określa: odpowiednie procedury
badania zapachów, sposobu rozprzestrzeniania się zapachów, uwzględnia
immisję zapachów pochodzących z produkcji poszczególnych gatunków
zwierząt, oraz ocenia skuteczność zabiegów służących redukcji zapachów.
Ustalenie minimalnych odległości inwestycji od siedzib ludzkich odbywa się
za pomocą modelowania dyspresji odorantów.

W 2002 roku wprowadzono rozporządzenie odorowe.
Określono standard emisyjny – 600000 ou/h. Jednocześnie określono
dopuszczalne wartości stężeń zapachowych w strumieniu emitowanych
gazów. Dla źródeł położonych w odległości mniejszej niż 2 km od obszarów
miejskich obowiązuje standard cod, maks = 50 ou/m3 , a dla położonych dalej
– 100 ou/m3 . Stężenia są określane metodą olfaktometrii dynamicznej.
W pomiarach uczestniczy zespół złożony z co najmniej 6 osób

Przepisy o metodach ustalenia zapachów spowodowanych przez działalność
zanieczyszczającą, jak również kolejność w jakiej trzeba ograniczyć
rozprzestrzenianie się tego zapachu - zawierą deﬁnicję odoru mierzoną
jednostką odorową , odory mierzone są za pomocą metody olfaktometrii
dynamicznej oraz za pomocą programów komputerowych używanych do
pomiarów badających możliwą koncentrację i rozprzestrzenianie odorów.
Organem kontrolującym naruszenia reguły jest Krajowa Służba Środowiskowa
sporządzająca raporty z ilości emitowanego odoru oraz przyjmująca skargi na
uciążliwości odorowe. Odory dzielone są w zależności od rodzajów
działalności na kategorie A, B i C. Osoby składające skargę na uciążliwości
odorowe zobowiązane są do dokładnego opisywania warunków wystąpienia
uciążliwości.

Ustawa o ochronie środowiska zobowiązuje władze lokalne do rozpatrzenia
wszystkich skarg związanych z uciążliwymi zapachami, pyłami oraz parą,
które pojawiają się na terenach przemysłowych i handlowych i mogą stanowić
zagrożenie dla zdrowia lub wywoływać uciążliwe skutki. Przez „tereny”
rozumie się również tereny prywatne, w tym farmy i pola.
Środowiskowi Praktycy Zdrowia - występujący we władzach lokalnych,
zajmują się ocenianiem każdego zgłoszenia i skargi i badają je pod kątem
zagrożenia dla zdrowia lub poziomu uciążliwości. Występują do emitenta
zapachu z wezwaniem do zmniejszenia jego poziomu. Ponadto osoby
składające skargę mogą pozwać emitenta uciążliwego zapachu,
w konsekwencji czego może on zostać zmuszony do redukcji niedogodności.
Sposoby określania odoru- stężenia odorantów w otoczeniu źródła są
obliczane metodą symulacji dyspersji odorantów. Podstawą obliczeń są
wyniki pomiarów stężenia emisyjnego, wykonywane metodą olfaktometrii
dynamicznej

Obowiązują wskazówki dla hodowców kur oraz trzody chlewnej - co do trzody
chlewnej w każdym stanie australijskim istnieje inne prawodawstwo, jednak
główne założenia co do badania intensywności odoru jest:
• podział odoru na poziomy od 1–3,
• pierwszy poziom: ocena odoru poprzez badanie empiryczne,
• poziom drugi: badanie empiryczne i zastosowanie modelu
komputerowego,
• poziom trzeci: zastosowanie badań empirycznych, modelu
komputerowego oraz danych emisji odorów.
Odległość inwestycji od siedzib ludzkich obliczana jest na podstawie
skomplikowanego wzoru zawierającego współczynniki modelowania, ilość DJP
i wskaźnik ukształtowania terenu.
Przyjmowane są również skargi od sąsiadów zamieszkujących obok inwestycji,
skargi są badane pod kątem ich zasadności, jeśli skargi są zasadne wprowadza
się zmiany w sposobie likwidowania odoru w inwestycjach.

Rozwiązania PL
Istnieją sposoby pozwalające na zmierzenie odoru z chlewni oraz fermy.
Istnieje również możliwość ustalenia odległości na jaką odór będzie emitowany.
Stężenia zanieczyszczeń gazów odlotowych z uciążliwych instalacji wyraża się
w europejskich jednostkach zapachowych i oznacza ilościowo zgodnie z normą
europejską EN 13725:2003, ustanowioną w Polsce jako PN-EN:13725:2004 „Jakość
powietrza - Oznaczenie stężenia zapachowego metodą olfaktometrii dynamicznej”.
Zmierzone u źródła wielkości strumienia emitowanych gazów (m3/s) i stężenia
zapachowego zanieczyszczeń pozwalają obliczyć wielkość emisji zapachowej
w odniesieniu do wartości średniej i maksymalnej. Emisje zapachowe niektórych typów
instalacji mogą być oszacowywane bez pomiarów, na podstawie publikowanych
w rzetelnych źródłach wskaźników emisji zapachowej. Wyznaczone w ten sposób
wartości emisji z określonych instalacji (konkretna technologia i skala produkcji), typ
urządzeń i zabudowań, pozwalają obliczyć stężenia w ich otoczeniu. Stosowane są te
same modele rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń, które są rutynowo wykorzystywane
w odniesieniu do innych zanieczyszczeń powietrza.

Rozwiązania PL

W praktyce inżynierii środowiska nie istnieje możliwość ustalenia dokładnie jakie
substancje zawarte w odorze z inwestycji są odpowiedzialne za uciążliwy zapach, gdyż
poszukiwania zależności zapachu powietrza od stężeń związków chemicznych o znanym
zapachu są trudne i kosztowne.
Żeby ograniczyć problem emisji zapachowej z ferm i innych obiektów uciążliwej
działalności gospodarczej należy je rozwiązywać kompleksowo, gdyż najlepszą metodą
ograniczenia uciążliwości odorowych jest: racjonalny wybór rozwiązań
technologicznych, technicznych i organizacyjnych, który byłby podejmowany przed
wydaniem decyzji środowiskowej.

Rozwiązania PL

Raport oddziaływania na środowisko powinien w sobie zawierać:
1. Informacje o planowanych urządzeniach dezodoryzacyjnych wraz z wytypowanymi
do zastosowania preparatami - szacunki powinny być oparte na danych
umożliwiających weryﬁkację metodą pomiarów
2. Szacunkowe określenie wartości wskaźników emisji zapachowej
(wiarygodne dane z piśmiennictwa lub rzetelne pomiary w podobnej fermie)
3. Prognozę zasięgu uciążliwości zapachowej całego obiektu na podstawie
oszacowanej emisji zapachowej i wiedzy o warunkach emisji rozprzestrzeniania się
zanieczyszczeń
4. Porównanie wyników obliczeń z wartościami projektowanych standardów
zapachowej jakości powietrza lub ze standardami obowiązującymi w innych krajach
5. Opis sposobu monitorowania rzeczywistej uciążliwości, która może wystąpić po
uruchomieniu działalności

Kodeks urbanistyczno –budowlany
(koniec problemów z MPZP)
• W artykułach: 77,78,79 Kodeksu Urbanistyczno-Budowlanego
obowiązki i uprawnienia gmin będą następujące:
Inwestycje uciążliwe zapachowo, fermy będą mogły być
lokalizowane jedynie na podstawie planu miejscowego
(art. 79 § 1 pkt 3)
Gdy inwestycje nie będą przewidziane w planie, nie będą
mogły powstać. Jeśli planu nie będzie też nie powstaną.
• Kodeks ma zostać skierowany do prac Sejmowych
w III kwartale bieżącego roku.

art. 62 (zawieszenie postępowania)
Ustawy prawo o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym
Daje możliwość zawieszenia postępowania o wydanie
warunków zabudowy na okres nie dłuższy niż 9 miesięcy od dnia
złożenia wniosku. Po zawieszeniu postępowania o wydaniu
warunków zabudowy dla inwestora wójt/burmistrz/prezydent
miasta są zobowiązani do rozpoczęcia prac nad Miejscowym
Planem Zagospodarowania Przestrzennego.
> casus Żuromina

art. 81 (wariantowanie inwestycji)
Ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska
Jeżeli z oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
wynika zasadność realizacji przedsięwzięcia w wariancie innym
niż proponowany przez wnioskodawcę, organ właściwy do
wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, za zgodą
wnioskodawcy, wskazuje w decyzji wariant dopuszczony do
realizacji lub, w razie braku zgody wnioskodawcy, odmawia
zgody na realizację przedsięwzięcia.

Ustawa antyodorowa

MIB: specyﬁka uciążliwości ferm wymaga przede wszystkim analizy ich
oddziaływania na środowisko i zdrowie ludzi,
a następnie wprowadzenia odpowiednich przepisów materialnych,
wytyczających standardy ochrony środowiska
w tym obszarze (analogicznie do regulacji dotyczących ochrony przed
hałasem). Bez ww. przepisów materialnych regulacje w zakresie
planowania i zagospodarowania przestrzennego dotyczące lokalizacji
ferm hodowlanych okazać się mogą nieskuteczne.

KPRM:
•
•
•

30.11.2016 r. Minister Środowiska przekazuje Ministrowi Henrykowi Kowalczykowi wniosek o
wprowadzenie projektu ustawy do Wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów
9.12.2016 r. Zespół ds. Programowania Prac Rządu rozpatruje zgłoszenie, odracza decyzję o publikacji w
Wykazie prac legislacyjnych i przekazuje sprawę do Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów
Grudzień 2016 r.Minister Środowiska został zobowiązany do sporządzenia kompleksowych analiz
dotyczących wpływu projektowanych zmian na podmioty prowadzące działalność gospodarczą, co jest
konieczne dla podjęcia decyzji o wpisie projektu do Wykazu prac legislacyjnych.

• od 01.01.2017 roku raporty oddziaływania inwestycji na
środowisko mogą sporządzać tylko osoby posiadające
odpowiednie wykształcenie
UWAGA! Przepisów tych nie stosuje się co do przedsięwzięć,
w których postępowanie wszczęto przed 01.01.2017 r.

• inwestor ma obowiązek przeprowadzenia inwentaryzacji
przyrodniczej (wraz ze wskazaniem metodologii i źródeł
danych)
• inwestor ma obowiązek uwzględnienia informacji na temat
powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności
kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć realizowanych,
zrealizowanych lub planowanych

Ministerstwo Środowiska opracowuje:
Rozporządzenie w sprawie formatu dokumentu zawierającego
wyniki inwentaryzacji przyrodniczej oraz formatu raportu
oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
• Uregulowanie formatu dokumentu zawierającego wyniki inwentaryzacji
przyrodniczej, poprzez nałożenie obowiązku na inwestora co do
przekazywania danych źródłowych, a nie tylko map wynikowych i wizualizacji
analiz wykonanych na potrzeby sporządzenia raportu o oddziaływaniu
przedsięwzięcia na środowisko.
• Zapewnienie możliwości przeszukiwania dokumentów Raporty oddziaływania
przedsięwzięcia na środowisko, w wersji elektronicznej, hasłowo i “po słowie”.
Usprawnienie procesu ustalania stanu faktycznego w postępowaniach
dotyczących przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.
Etap prac: Kończą się prace wewnątrzresortowe.
Kolejny etap to skierowanie przedmiotowego projektu do uzgodnień i konsultacji publicznych

21 lutego 2017 roku Komisja Europejska opublikowała
Konkluzje BAT dotyczące intensywnej produkcji drobiu i świń.
Konkluzje stały się prawem w całej UE.
Prawo to jest nadrzędne w stosunku do prawa państw
członkowskich.
W szczególności, BAT obejmuje następujące procesy i działania na farmie:
• żywienie świń i drobiu
• przygotowywanie paszy (mielenie, mieszanie i przechowywanie);
• hodowanie (utrzymywanie w budynkach) drobiu i świń;
• zbieranie i przechowywanie odchodów;
• przetwarzanie gnojowicy;
• rozprowadzanie gnojowicy;
• przechowywanie zwłok.

Konkluzje BAT dotyczą instalacji, które muszą posiadać
pozwolenia zintegrowane
• Marszałkowie województw w terminie 6 miesięcy od
publikacji Konkluzji BAT mają obowiązek dokonania analizy
pozwoleń zintegrowanych wydanych dla inwestycji produkcji
drobiu i świń.
• Łączny czas na dostosowanie instalacji do wymagań
określonych w Konkluzjach BAT wynosi 4 lata.
• Konkluzje BAT będą stanowić podstawę do określania
warunków pozwoleń zintegrowanych dotyczących
dopuszczalnych wielkości emisji (azot, fosfor, amoniak)
oraz zakresu i sposobu monitorowania tych emisji.

Skuteczne rozwiązanie problemu
zapewni jedynie podejście kompleksowe

Więcej wkrótce na stronie
www.stopodorom.pl

