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Karta informacyjna przedsięwzięcia - sporządzona zgodnie z art. 62a ust.1 i art. 63
ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko (tekst jedn. Dz. U. z dnia 31 października 2018 r., poz. 2081, z późniejszymi zmianami).

1

RODZAJ, CECHY, SKALA I USYTUOWANIE PRZEDSIĘWZIĘCIA

1.1

Rodzaj przedsięwzięcia

Przedmiotem planowanego przedsięwzięcia jest: przebudowa z rozbudową fermy
drobiu zlokalizowanej na terenie miejscowości Racławice Śląskie, w gminie Głogówek. Lokalizację terenu objętego przedsięwzięciem przedstawiono na rysunku nr 1.1-1 oraz 1.1-2.
Planowane przedsięwzięcie jest wymienione w §2 ust.1 pkt 51 (chów lub hodowla
zwierząt w liczbie nie mniejszej niż 210 dużych jednostek przeliczeniowych inwentarza (DJP))
Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 w sprawie przedsięwzięć mogących
znacząco oddziaływać na środowisko (tekst jedn. Dz. U. z dnia 18 stycznia 2016 r. poz. 71), w
związku z czym, jest ono zaliczone do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać
na środowisko, dla którego sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko jest wymagane obligatoryjnie – art. 59 ust.1 pkt 1) ustawy z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz. U. z dnia 31 października 2018 r.,
poz. 2081, z późn. zm.).
Wymieniona kwalifikacja wynika z faktu, iż przedsięwzięcie wiąże się:
• z rozbudową fermy zwierzęcej, w ramach której prowadzony jest chów brojlerów kurzych większy niż 210 DJP, a także dodatkowo prowadzony jest chów trzody chlewnej;
• ze zwiększeniem obsady brojlerów kurzych na fermie o ilość przewyższającą 210 DJP.
1.2

Cechy i skala przedsięwzięcia

Przedsięwzięcie polegać będzie na budowie nowych kurników przeznaczonych do
chowu brojlerów kurzych, przebudowie istniejącego obiektu budowlanego na kurnik oraz
zwiększeniu obsady brojlerów na fermie. W ramach przedsięwzięcia planowane są następujące działania:
• zwiększenie obsady w istniejących 6 kurnikach z 14 000 do 16500 szt. brojlerów,
• zmiana sposobu użytkowania/przebudowa hali magazynowej na kurnik przystosowany do chowu 16500 szt. brojlerów (kurnik nr 7),
• budowa 4 nowych kurników przystosowanych do chowu 60 000 szt. brojlerów każdy
(kurniki nr 8 - 11).
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Skala przedsięwzięcia

Obecnie na fermie prowadzony jest chów łącznie 84000 szt. brojlerów (6 * 14000),
i jest to liczba brojlerów możliwa do uzyskania w jednym rzucie, bez uwzględnienia strat powodowanych upadkami. Przy założeniu upadków na poziomie ok. 3%, w jednym rzucie uzyskuje się ok. 81300 szt. brojlerów kurzych. Przy uwzględnieniu wystąpienia 6 rzutów w ciągu
roku, maksymalna roczna produkcja wynieść może 487800 szt. brojlerów (uwzględniając
upadki).
Po realizacji przedsięwzięcia liczba utrzymywanych brojlerów ulegnie zwiększeniu
o dodatkowe 271 500 sztuk. W związku z tym maksymalna możliwa obsada fermy wyniesie
355 500 szt., co stanowi 1422 DJP. Przy uwzględnieniu upadków roczna produkcja brojlerów
może wynieść 2 069 010 szt.
Na terenie fermy prowadzony jest również chów trzody chlewnej w ilości 1000 tuczników, czyli 140 DJP. Przedsięwzięcie nie dotyczy rozbudowy obiektów i instalacji związanych
z chowem trzody chlewnej, nie wpływa również na warunki prowadzenia tej działalności.
1.3

Usytuowanie przedsięwzięcia

Planowane przedsięwzięcie będzie realizowane w województwie opolskim, w gminie
Głogówek, na gruntach miejscowości Racławice Śląskie, przy ul. Stefana Batorego 5, w obrębie istniejącej fermy zajmującej się chowem brojlerów kurzych oraz trzody chlewnej. Ferma
znajduje się na działkach ewidencyjnych nr: 255/25, 255/21, 255/19 (obręb ewidencyjny:
Racławice Śląskie). Przebudowa i rozbudowa fermy będzie realizowana wyłącznie w obrębie
wymienionych działek. Lokalizację przedsięwzięcia przedstawiają rysunki nr 1.1-1 oraz
1.1-2.
Analiza usytuowania przedsięwzięcia, z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla
środowiska, obejmuje następujące obszary i zagadnienia (analiza kryteriów wynikających
z art 63 ust.1 pkt 2 ustawy OOŚ):
Uwarunkowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

Teren inwestycji nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
Obszary wodno-błotne, inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych, w tym siedliska łęgowe oraz ujścia rzek

Inwestycja nie obejmuje ujść rzek. Nie znajduje się na obszarze doliny rzecznej oraz
na jakimkolwiek innym obszarze o płytkim zaleganiu wód podziemnych lub na obszarze
wodno-błotnym.
Obszary wybrzeży i środowisko morskie

Przedsięwzięcie nie znajduje się w rejonie obszarów wybrzeży i środowisk morskich.
Obszary górskie lub leśne

Teren planowanego przedsięwzięcia nie znajduje się na obszarze górskim. Nie jest to
również obszar występowania terenów leśnych. Otoczenie terenu przedsięwzięcia to rozległe grunty rolne.
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Obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych

Inwestycja nie znajduje się w zasięgu:
• obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych,
• głównych zbiorników wód podziemnych (GZWP),
• stref ochronnych ujęć wód powierzchniowych lub podziemnych.
W Racławicach Śląskich znajduje się ujęcie wody podziemnej wodociągu komunalnego, dla którego ustanowiono strefę ochrony bezpośredniej dla studni nr 1z i 2z, składająca się
z ogrodzonego obszaru w kształcie czworoboku o powierzchni 0,5013 ha, na działce nr
1031/1 obręb Racławice Śląskie. Nie jest to działka znajdująca się w rejonie lokalizacji planowanego przedsięwzięcia. Znajduje się w odległości ok. 1,2 km od fermy.
Obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin, grzybów
i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000,
oraz pozostałe formy ochrony przyrody

Teren planowanego przedsięwzięcia i jego najbliższe otoczenie nie wymagają specjalnej ochrony z tytułu występowania gatunków roślin, grzybów, siedlisk przyrodniczych lub też
zwierząt i ich siedlisk1.
Planowane przedsięwzięcie nie znajduje się w obrębie przyrodniczych obszarów
chronionych [patrz: rysunek nr 9.1-1]. Szczegóły przedstawiono w rozdz. 9.
W rejonie przedsięwzięcia nie występują obszary, które spełniałyby kryteria (występowanie wielu chronionych i/lub cennych gatunków lub siedlisk przyrodniczych) ostoi florystycznej, mikologicznej lub ostoi fauny2.
Dolina Osobłogi na południe i południowy-wschód od fermy (ok. 250 m) została wytypowana do ochrony – projektowany Obszar Chronionego Krajobrazu Dolina Osobłogi. W dolinie
notuje się występowanie chronionych gatunków roślin3.
Obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone lub istnieje prawdopodobieństwo ich przekroczenia

Wody powierzchniowe i podziemne
Teren, w obrębie którego realizowane będzie przedsięwzięcie, znajduje się w zasięgu
jednolitej części wód powierzchniowych (JCWP):
• RW600019117699 Osobłoga od Prudnika do Odry,
oraz w obrębie jednolitej części wód podziemnych JCWPd nr:
• 127 (PLGW6000127).
Stan wód powierzchniowych i podziemnych, a także ich cele środowiskowe i inne
charakterystyki, przedstawiono w rozdziale 15 niniejszej karty informacyjnej.

1

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Głogówek, 2016
Opracowanie ekofizjograficzne województwa opolskiego, Urząd Marszałkowski, Opole, 2008; wraz z aktualizacją z 2016 r.
3
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Głogówek, 2016
2
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Hałas
Na terenie gminy Głogówek nie prowadzono dotychczas regularnych pomiarów hałasu komunikacyjnego i monitoringu stanu środowiska akustycznego. Uciążliwości komunikacji
kolejowej odgrywają marginalną rolę. Hałas przemysłowy stanowi zagrożenie jedynie
o charakterze lokalnym4.
W rejonie przedsięwzięcia podstawowym źródłem emisji hałasu jest prawdopodobnie
istniejąca już ferma, która objęta będzie rozbudową. W związku z tym rozbudowa fermy musi uwzględniać zachowanie standardów akustycznych na najbliższych terenach chronionych
przed hałasem. Są to tereny zabudowy mieszkaniowej położone na południe, za terenem
kolejowym.
Na podstawie analiz przeprowadzonych we Wniosku o wydanie pozwolenia zintegrowanego (…)5 należy stwierdzić, że obecnie funkcjonująca ferma nie powoduje przekroczeń standardów akustycznych na terenach chronionych przed hałasem, a ponadto hałas
powstający na terenie fermy nie jest słyszalny w pobliżu najbliższej zabudowy mieszkaniowej
wsi Racławice Śląskie (wyniki analizy przeprowadzonej w 2005 roku).
Powietrze
Oceny jakości powietrza wykonywane są w odniesieniu do stref. Teren przedsięwzięcia znajduje się w obrębie strefy opolskiej, w stosunku do której, stan powietrza za 2017 rok
oceniono następująco6:
• pod kątem ochrony zdrowia ludzi - klasa A (brak przekroczeń poziomu dopuszczalnego) w odniesieniu do: dwutlenku siarki, dwutlenku azotu, tlenku węgla, węglowodorów, ołowiu, arsenu, kadmu, niklu; klasa C (przekroczenia poziomu dopuszczalnego/docelowego) w odniesieniu do stężeń: pyłu PM10 i pylu PM2,5, benzo(a)pirenu oraz
ozonu;
• strefa jest również klasyfikowana w odniesieniu do poziomów dopuszczalnych ustanowionych dla ochrony roślin. Klasyfikacja obejmuje takie wskaźniki jak dwutlenek
siarki, ozon oraz tlenki azotu. Wszystkie wskaźniki klasyfikują strefę w ocenie rocznej
do klasy A.
Obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne

Nie zidentyfikowano na terenie inwestycji i w jej bezpośrednim otoczeniu obiektów
zabytkowych wpisanych do wojewódzkiego rejestru zabytków lub też obiektów znajdujących
się w gminnej ewidencji zabytków, co dotyczy również stanowisk archeologicznych.
Na terenie gminy wyznaczono strefy ochrony konserwatorskiej:
• strefę „A” ścisłej ochrony konserwatorskiej,
• strefę „B” ochrony konserwatorskiej historycznego układu urbanistycznego,
• strefę „OW” – obserwacji archeologicznej,
• strefę „K” ochrony krajobrazu kulturowego,
4

Tamże
Wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego dla Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Racławicach Śląskich
6
Stan środowiska w województwie opolskim w roku 2017, WIOŚ w Opolu, Opole, 2018
5
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• strefę „E” – ochrony ekspozycji,
• strefę ochrony układów ruralistycznych.
Rejon lokalizacji przedsięwzięcia nie znajduje się w zasięgu żadnej ze stref ochrony
konserwatorskiej.
Obszary gęsto zaludnione (gęstość zaludnienia)

Przedsięwzięcie znajduje się na obszarze gminy Głogówek, w której gęstość zaludnienia wynosi ok. 80 os./km2.
Obszary przylegające do jezior

Projektowana inwestycja nie znajduje się w pobliżu jezior.
Uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej

Przedsięwzięcie nie znajduje się w rejonie występowania obszarów/stref ochrony
uzdrowiskowej. Racławice Śląskie nie są miejscowością uzdrowiskową.
Wody i obowiązujące dla nich cele środowiskowe

Zagadnienie stanowi przedmiot rozważań w rozdziale 14.

2

POWIERZCHNIA ZAJMOWANEJ NIERUCHOMOŚCI, A TAKŻE OBIEKTU BUDOWLANEGO ORAZ DOTYCHCZASOWY SPOSÓB ICH WYKORZYSTANIA I POKRYCIA NIERUCHOMOŚCI SZATĄ ROŚLINNĄ

2.1

Powierzchnia zajmowanej nieruchomości oraz dotychczasowy sposób jej wykorzystania

Planowane przedsięwzięcie zostanie zrealizowane na działkach ewidencyjnych nr:
255/25, 255/21, 255/19 (obręb ewidencyjny: Racławice Śląskie). Powierzchnie wymienionych działek są następujące:
• 255/25 - 7,6293 ha
• 255/21 - 0,80 ha
• 255/19 - 1,52 ha
Łączna powierzchnia wymienionych działek wynosi ok. 9,95 ha.
W chwili obecnej w obrębie działek funkcjonuje ferma zajmująca się chowem brojlerów kurzych oraz trzody chlewnej. W związku z tym na fermie znajdują się:
• 6 kurników do chowu brojlerów, przy czym hale są połączone po dwie łącznikami,
tworząc obiekty w kształcie litery „H”. Łączniki spinające po dwie hale mieszczą pomieszczenia przygotowania i magazynowania pasz, kotłownie oraz pomieszczenia dla
obsługi,
• 2 chlewnie - chów trzody chlewnej (tuczniki),
• zabudowa gospodarczo-magazynowa.
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Część fermy to tereny komunikacji wewnętrznej, większą jednak jej część zajmują tereny zielone, głównie trawniki, natomiast w centralnej części fermy powierzchnia ok. 1,5 ha
wykorzystywana jest jako grunt orny.
W ramach planowanego przedsięwzięcia przewidywana jest rozbudowa fermy
o obiekty budowlane o następujących powierzchniach:
• przebudowana na kurnik hala magazynowa (kurnik nr 7) – powierzchnia ok. 880 m2,
• nowy kurnik (kurniki nr 8) – pow. 3090 m2,
• nowy kurnik (kurniki nr 9) – pow. 3090 m2,
• nowy kurnik (kurniki nr 10) – pow. 3090 m2,
• nowy kurnik (kurniki nr 11) – pow. 3090 m2,
Kurniki istniejące (kurniki 1 - 6), w których planowane jest zwiększenie obsady, mają
powierzchnię zabudowy wynoszącą ok. 880 m2 każdy. Dodatkowo trzy łączniki spinające po
dwa wymienione kurniki mają powierzchnie ok. 280 m2 każdy.
Podanych powierzchni nowej zabudowy nie należy traktować jako ostatecznych, gdyż
na obecnym etapie planowania inwestycji mają charakter przybliżony i mogą ulegać zmianie
w pewnym zakresie w miarę postępu prac projektowych.
Zasięg przewidywanego obszaru, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, powinien ograniczyć się do działek objętych przedsięwzięciem, bez negatywnego wpływu na tereny sąsiednie w sensie możliwości przekroczenia standardów jakości środowiska - w rozumieniu art 74 ust.1 pkt 3a, ppkt 2 ustawy OOŚ.
Potencjalny zasięg przewidywanego obszaru, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, z uwzględnieniem działek bezpośrednio przylegających do działki, na której realizowane będzie przedsięwzięcie oraz działek w zasięgu możliwego znaczącego oddziaływania,
przedstawiono na mapie stanowiącej rysunek nr 2.1-1, który został również zamieszczony na
dołączonej do niniejszej karty informacyjnej płycie CD.
Działki przylegające bezpośrednio do działek, na których ma być realizowane przedsięwzięcie, są następujące:
l.p.
1
2
3
4
5
6

Numer działki
1333
1335/2
1537/6
1539
1540
255/26

Obręb
Racławice Śląskie
Racławice Śląskie
Racławice Śląskie
Racławice Śląskie
Racławice Śląskie
Racławice Śląskie
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Użytkowanie/funkcja
Droga gruntowa
Droga utwardzona
Teren kolejowy
Teren kolejowy
Stacja TRAFO
Grunty orne
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2.2

Pokrycie nieruchomości szatą roślinną

Na obszarze objętym przedsięwzięciem można wyróżnić następujące formy pokrycia
szatą roślinną:
• Zieleń niska urządzona – jest to roślinność trawnikowa funkcjonująca wokół istniejącej zabudowy, pielęgnowana (koszenie);
• Zieleń gruntów rolnych – centralna część fermy jest użytkowana rolniczo pod uprawy
zbożowe. Na tych gruntach mogły wykształcić się pospolite zbiorowiska roślinności
tzw. segetalnej, tj. towarzyszącej uprawom polowym;
• Zieleń ruderalna - zbiorowiska ruderalne występują w postaci małych płatów oraz
ciągów przy ogrodzeniu, wzdłuż dróg, miejscowo przy zabudowie,
• Zieleń zaroślowa i zadrzewieniowa – zadrzewienia i zakrzewienia liściaste występują
wzdłuż granic fermy, stanowiąc niejako zieleń o funkcji izolacyjnej.
W trakcie wizji terenowej nie stwierdzono występowania jakiegokolwiek okazu zieleni
wysokiej podlegającego szczególnej ochronie prawnej lub predysponowanego do objęcia
ochroną szczególną.
Bezpośrednie prace terenowe oraz analiza dostępnych dokumentów opisujących walory przyrodnicze rejonu przedsięwzięcia pozwalają stwierdzić, że nie jest to obszar występowania chronionych oraz rzadkich gatunków roślin oraz siedlisk przyrodniczych.
Roślinność w sąsiedztwie terenu inwestycji

W otoczeniu terenu inwestycji rozciągają się przede wszystkim grunty orne, co dotyczy kierunku zachód, północ i wschód. Na gruntach ornych występują jedynie zbiorowiska
niskiej roślinności segetalnej.
Od strony południowej przebiega linia kolejowa. Tereny kolejowe to w dużym stopniu
powierzchnie pokryte spontaniczną, pospolitą zielenią o charakterze ruderalnym.
Najbliższym obszarem potencjalnie cennym przyrodniczo jest dolina Osobłogi przebiegająca w odległości ok. 250 m na południe i południowy-wschód od fermy. Dolina została wytypowana do ochrony jako projektowany Obszar Chronionego Krajobrazu Dolina Osobłogi. Na odcinku doliny w Racławicach Śląskich notuje się występowanie chronionych gatunków roślin7.
Potencjalne oddziaływanie na szatę roślinną

Wobec niewielkiej wartości przyrodniczej roślinności, w tym również brak w zasięgu
realizacji przedsięwzięcia jej chronionych elementów, a także brak lokalnie cennych, nie
chronionych siedlisk (łąki, murawy, lasy, torfowiska itp.), potencjalny negatywny wpływ na
szatę roślinną będzie niewielki i nieistotny.

7

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Głogówek, 2016

ECOPLAN RADOSŁAW KOWALCZYK ; 52-200 WYSOKA, UL. NEKTAROWA 13 ; TEL. 606 757 918

11

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA

3

RODZAJ TECHNOLOGII

Po rozbudowie fermy chów drobiu prowadzony będzie w sposób nie odbiegający od
już prowadzonego na terenie gospodarstwa. Będzie to zatem chów brojlerów kurzych
w systemie ściołowym.
Średnia długość cyklu chowu brojlerów trwa około 5 do 7 tygodni (może ulegać wahaniom w zależności od aktualnej koniunktury na rynku drobiarskim). W ciągu roku przeprowadza się maksymalnie 6 cykli chowu (rzutów).
Proces produkcyjny będzie się rozpoczynać ręcznym zasiedleniem obiektu jednodniowymi ptakami. Ptaki będą umieszczane na odpowiednio przygotowanym podłożu (ściółka), zapewniającym ich dobrostan. Ściółka przygotowywana będzie ze słomy równomiernie
rozprowadzonej na posadzce całej hali. Zadaniem ściółki jest zapewnienie ciepła poprzez
odizolowanie ptaków od posadzki, pochłanianie wilgoci i wiązanie amoniaku.
Karmienie ptaków będzie się odbywać automatycznie, z zastosowaniem mechanicznego przenośnika i mis pokarmowych, zapewniających minimalne straty paszy. Przenośniki
połączone będą z silosami paszowymi zlokalizowanymi bezpośrednio przy kurnikach.
Żywienie ptaków będzie odbywać się fazowo z zastosowaniem następujących mieszanek pełnoporcjowych:
• Starter - mieszanka pełnoporcjowa przeznaczona dla kurcząt do 10 dnia chowu (zawartość białka 21%);
• Grower - mieszanka pełnoporcjowa przeznaczona dla kurcząt do 35 dnia chowu (zawartość białka 19%);
• Finisher - mieszanka pełnoporcjowa przeznaczona dla kurcząt do końca chowu (zawartość białka 18%).
Pasze sypkie, tak jak jest to obecnie, będą przywożone na teren fermy specjalistycznymi paszowozami i wdmuchiwane do silosów paszowych.
Pojenie kurcząt odbywać będzie się systemem poideł kropelkowych. Pod każdym
z poideł zostanie umieszczona miseczka okapowa, która będzie zapobiegać rozlewaniu wody
oraz nie dopuści do przemakania i gnicia ściółki. Nie praktykuje się ograniczania dostępu
zwierząt do wody, gdyż mogłoby to prowadzić do zwiększonej śmiertelności stada.
Warunki klimatyczne w halach kontrolowane będą systemem komputerowym.
Temperatura w halach chowu regulowana będzie za pomocą instalacji centralnego
ogrzewania (kocioł węglowy) oraz wentylacji automatycznej. Wilgotność kształtuje się na
poziome 50 - 70%. W zależności od wieku kurcząt temperatura w kurnikach osiąga wartości
w przedziale 30 - 32°C w pierwszych dniach chowu do 18 - 21°C w ostatniej fazie cyklu.
W halach produkcyjnych zastosowane zostanie sztuczne oświetlenie. Po osiągnięciu
przez ptaki odpowiednich parametrów wagowych chów zostaje zakończony, a zwierzęta kierowane będą do uboju. Załadunek brojlerów na zewnętrzny środek transportu realizowany
będzie ręcznie. Po usunięciu z hali stada nastąpi dwutygodniowa przerwa, w czasie której
usuwany będzie obornik i przeprowadzane będzie czyszczenie, następnie dezynfekcja hali
oraz zabiegi mające na celu optymalizację warunków chowu w kolejnym cyklu produkcyjnym.
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Obornik będzie ładowany bezpośrednio na pojazdy odbierającego, tj. podmiotowi,
który zajmie się jego dalszym zbytem podmiotom, które będą stosować obornik do nawożenia gruntów rolnych jako nawóz naturalny.
Proces czyszczenia każdej hali prowadzony będzie na sucho. Po czyszczeniu nastąpi
wietrzenie hali, które będzie trwać przez okres jednego tygodnia. Następnie, przed zasiedleniem kurnika, wykonana zostanie dezynfekcja poprzez zamgławianie odpowiednim preparatem (np. Virocid). Po tej czynności następuje rozścielenie ściółki i rozpoczyna się ponowne
zasiedlanie kurnika ptakami.
W przypadku chowu brojlerów kurzych zawsze występują przypadki padłych zwierząt,
których w jednym cyklu chowu może być 2 - 4%. Zwierzęta padłe będą, tak jak jest to obecnie, gromadzone w chłodni zlokalizowanej na terenie fermy, skąd będą odbierane przez wyspecjalizowaną w tym zakresie firmę zewnętrzną.
Nigdy nie prowadzi się produkcji zasiedlając jednocześnie wszystkie kurniki, tj. nie ma
sytuacji, w której we wszystkich kurnikach brojlery są w tym samym wieku. Najczęściej równoczesne zasiedlanie dotyczy 2 kurników, a w pozostałych chów prowadzony jest na innych
etapach.

4

EWENTUALNE WARIANTY PRZEDSIĘWZIĘCIA

W związku z faktem, iż przedsięwzięcie obejmuje rozbudowę istniejącej już fermy, nie
przewiduje się wariantów lokalizacyjnych.
Nie wyklucza się natomiast wariantów technologicznych w odniesieniu do konstrukcji
i ostatecznego wyposażenia kurników, w tym np. systemu ogrzewania czy wyposażenia
w wentylatory, co będzie wynikiem dalszych prac projektowych nad przedsięwzięciem.

5

PRZEWIDYWANA ILOŚĆ WYKORZYSTYWANEJ WODY, SUROWCÓW, MATERIAŁÓW, PALIW ORAZ ENERGII

5.1

Zapotrzebowanie na wodę

Etap realizacji przedsięwzięcia
Na etapie realizacji inwestycji wystąpi niewielkie zapotrzebowanie na wodę na potrzeby sanitarne pracujących przy budowie załóg. Wielkość zużycia wody będzie ściśle związana z liczbą pracujących ludzi.
Przy założeniu, iż na terenie budowy dziennie pracować będzie około 20 osób, przewiduje się, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002r.
w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody (Dz. U. Nr 8, poz. 70), iż zapotrzebowanie na wodę może wynosić:
Dane obliczeniowe:
•

zapotrzebowanie na wodę dla jednej osoby wykonującej prace
szczególnie brudzące – założono 90 dm3/dobę
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•

zakładana ilość pracowników fizycznych – 20 osób
20 × 90 = 1800 dm3/dobę = 1,8 m3/dobę

W ciągu doby na terenie budowy wykorzystywane może być około 1,8 m3 wody. Woda na czas budowy może być dostarczana z istniejącej fermy lub z wykorzystaniem beczkowozów.
Etap funkcjonowania przedsięwzięcia
Kurniki będą zaopatrywane w wodę z istniejących na terenie gospodarstwa studni
oraz z wodociągu.
Aktualnie zużycie wody dla potrzeb funkcjonowania fermy (pojenie drobiu) wynosi
ok. 5000 m3/rok.
Projektowane przedsięwzięcie, w związku z zasadniczym zwiększeniem inwentarza,
wiąże się z dodatkowym poborem ok. 16161 m3/rok wody dla potrzeb pojenia brojlerów.
Całkowite zużycie wody wyniesie ok. 21161 m3/rok.
5.2

Zapotrzebowanie na energię elektryczną
Głównymi odbiornikami energii elektrycznej na fermie drobiu będą:
• systemy wentylacyjne kurników,
• napędy urządzeń podawania paszy,
• systemy sterowania w kurnikach,
• oświetlenie hal, w których utrzymywany będzie drób,
• oświetlenie terenu fermy.

Każdy kurnik będzie posiadał moc zainstalowaną wynoszącą ok. 16 - 18 kW, która wykorzystywana będzie do zasilania wentylatorów, oświetlenia kurnika oraz innych procesów
potrzebnych do prawidłowego funkcjonowania fermy (np. zasilanie silników w celu transportowania paszy z silosów do hal). Całkowite zapotrzebowanie na energię elektryczną wszystkich kurników (również istniejących) wyniesie ok. 176 - 198 kW.
Ferma wyposażona jest w agregat prądotwórczy o mocy ok. 160 kW, który stanowi
zabezpieczenie na wypadek występowania sytuacji awaryjnych obejmujących brak zasilania
w energię z zewnątrz.
5.3

Zapotrzebowanie na energię cieplną

Zapotrzebowanie na energię cieplną związane będzie z ogrzewaniem pomieszczeń
chowu brojlerów w okresach jesienno-zimowych. W tym celu planuje się:
• zainstalowanie dla obsługi 4 nowych kurników 2 kotłów węglowych o mocy 800 kW
każdy,
• zainstalowanie w 1 kurniku powstałym z przebudowy istniejącego obiektu, kotła węglowego o mocy 150 kW,
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• zainstalowanie w istniejących już kurnikach 3 nowych kotłów węglowych o mocy
175 kW (zmiana istniejących kotłów na 3 nowe – jeden kocioł obsługuje dwa kurniki).
5.4

Zapotrzebowanie na surowce i materiały

Oprócz wody i energii elektrycznej, o których mowa we wcześniejszych rozdziałach,
występuje zapotrzebowanie na następujące surowce:
Pasza: roczne zużycie paszy, przypadające na dodatkowy inwentarz wyniesie około
6312 ton. Aktualne zużycie paszy jest na poziomie 1953 ton/rok. W związku z tym całkowite
zapotrzebowanie na paszę po realizacji przedsięwzięcia wyniesie ok. 8265 ton/rok.
Słoma: Słoma wykorzystywana będzie na ściółkę w halach. Aktualne zużycie słomy
przypadające rocznie na fermę drobiu to ok. 243,9 Mg, co daje 40,65 Mg na 6 istniejących
kurników na rzut, a jednocześnie pozwala oszacować, że na jeden cykl chowu w jednym kurniku zapotrzebowanie na słomę wynosi aktualnie ok. 6,8 Mg. Dla pięciu nowych kurników
wzrośnie zapotrzebowanie na ściółkę na poziomie ok. 204,0 Mg/rok, a łączne zużycie szacowane jest na poziomie ok. 448,0 Mg/rok.
Węgiel: zużycie węgla związane będzie z ogrzewaniem kurników. Aktualne zużycie to
około 370 Mg/rok. Po realizacji przedsięwzięcia będzie to ok. 680 Mg/rok.
5.5

Zapotrzebowanie na paliwa

Na fermie wykorzystywany będzie agregat prądotwórczy, jednakże jego użycie ograniczone jest wyłącznie do sytuacji awaryjnych (brak prądu) i tym samym do krótkookresowego działania. Przyjęto, że zużycie oleju napędowego w przypadku pracy agregatu wynieść
może ok. 30 l/h.
5.6

Wykorzystanie innych zasobów naturalnych, w tym gleb

Zasoby glebowe

Planowane przedsięwzięcie nie wymaga wykorzystywania zasobów glebowych,
zwłaszcza w sensie rolniczym. Powstający na fermie obornik będzie zbywany zewnętrznym
odbiorcom.
Zasoby geologiczne

Na terenie planowanego przedsięwzięcia, a także w najbliższym otoczeniu, nie występują udokumentowane zasoby złóż geologicznych.
5.7

Ilości i rodzaje zainstalowanych oraz planowanych maszyn i urządzeń
Każdy kurnik wyposażony zostanie w:
• wentylatory podstawowe (ścienne lub dachowe),
• wentylatory wysokowydajne ścienne,
• system ogrzewania hal (ogrzewanie węglowe),
• system karmienia,
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• system pojenia drobiu,
• system sterowania.
Ilość oraz wydajność wentylatorów zostaną dobrane na dalszym etapie prac projektowych. Aktualnie w systemach chowu drobiu preferowane są wentylatory podstawowe
o wydajnościach 12 000 - 14 000 m3/h oraz wentylatory wysokowydajne 30 000 40 000 m3/h.

6

ROZWIĄZANIA CHRONIĄCE ŚRODOWISKO

W celu ochrony środowiska zostaną wprowadzone następujące rozwiązania oraz podjęte następujące działania:
Etap budowy:
• Użytkowany będzie sprzęt sprawny technicznie, stosowane będą atestowane maszyny i urządzenia, w tym sprzęt wysokiej jakości, spełniający wymagania stawiane urządzeniom używanym na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do środowiska;
•

W przypadku powstania awarii mogącej skutkować zanieczyszczeniem powierzchni
ziemi substancjami ropopochodnymi, awarie takie będą możliwie szybko usuwane,
a zanieczyszczony grunt będzie zbierany i traktowany jak odpad.

• Teren budowy, w tym magazynowanie materiałów budowlanych, poruszanie się pojazdów ciężkich i inne prace, będą realizowane wyłącznie w obrębie istniejącej fermy,
bez wpływu na powierzchnię ziemi i użytkowanie terenów przyległych.
• Powstające odpady będą zbierane w sposób selektywny, w zależności od ich rodzaju
i ilości: luzem, lub też w kontenerach, pojemnikach itp., a następnie przekazywane
uprawnionym podmiotom do odzysku lub unieszkodliwienia.
• Rodzime masy ziemne wydobyte i przemieszczane podczas realizacji przedsięwzięcia
będą w miarę możliwości wykorzystywane na miejscu w celu niwelacji terenu
i kształtowania wewnętrznych terenów zielonych.
• Ograniczanie emisji zanieczyszczeń powietrza może być realizowane poprzez: transport materiałów sypkich w opakowaniach pojazdami do tego przystosowanymi, przykrywanie skrzyń ładunkowych plandekami, magazynowanie materiałów sypkich
w miejscach osłoniętych przed wiatrem, o ile to możliwe w opakowaniach fabrycznych, zapobieganie zanieczyszczeniu dróg publicznych piaskiem, gliną i innym materiałem, który przemieszczany przez pojazdy mógłby powodować pylenie, ograniczenie
do minimum czasu pracy silników spalinowych maszyn i pojazdów na biegu jałowym,
ograniczenie prędkości ruchu pojazdów na terenie budowy.
Etap funkcjonowania przedsięwzięcia:
• Ferma po realizacji planowanego przedsięwzięcia będzie funkcjonować i spełniać
wszelkie wymogi BAT związane z intensywnym chowem drobiu – zgodnie z Decyzją
Wykonawczą Komisji (UE) 2017/302 z dnia 15 lutego 2017 r. ustanawiającą konkluzje
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dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT) w odniesieniu do intensywnego
chowu drobiu lub świń z godnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady
2010/75/UE.
• Na fermie stosowane będą wentylatory przeznaczone do tego typu obiektów (dedykowane branży hodowlanej), w których już na etapie projektowania uwzględnia się
zmniejszenie emisji hałasu do środowiska oraz energooszczędność.
• Napełnianie silosów paszowych będzie realizowane z zastosowaniem filtrów workowych, minimalizujących pylenie podczas tego procesu.
• Emisja zanieczyszczeń z kurników będzie minimalizowana przez właściwy dobór pasz
stosowanych do żywienia zwierząt, co ogranicza wielkość powstawania zanieczyszczeń, zwłaszcza zanieczyszczeń gazowych, takich jak amoniak i siarko-wodór.
• Należy utrzymać ciągłą czystość na terenie fermy, w tym zwłaszcza w odniesieniu do
obornika, który w razie ewentualnego rozsypania podczas jego załadunku i transportu, należy niezwłocznie sprzątać.
• Czyszczenie kurników będzie się odbywało metodą na sucho, bez użycia wody, a tym
samym bez powstawania odcieków, w stosunku do których konieczne byłoby ich magazynowanie oraz właściwe zagospodarowanie.
• Obornik nie będzie wykorzystywany na gruntach właściciela fermy, lecz będzie przekazywany do wykorzystania zewnętrznym odbiorcom. W sytuacji rolniczego wykorzystywania obornika przez odbiorców, spada na nich odpowiedzialność za prawidłowe
(bezpieczne dla środowiska) gospodarowanie nawozem naturalnym.
• Odpady muszą być gromadzone z zachowaniem segregacji, w specjalnie do tego przeznaczonych pojemnikach i odbierane przez wyspecjalizowane podmioty gospodarcze
posiadające zezwolenia odpowiednich organów na zbieranie i utylizację tych odpadów.
• Na terenie fermy znajduje się magazyn odpadów (budynek murowany, zadaszony,
o szczelnej posadzce), a ponadto miejsce (plac magazynowy), w którym magazynowane są odpady bezpieczne dla środowiska (np. odpadowe żelazo i stal).
• Padłe zwierzęta magazynowane są i będą w urządzeniu chłodzącym zlokalizowanym
w pomieszczeniu magazynowym, skąd są odbierane cyklicznie przez podmiot zajmujący się ich utylizacją.
• Na powierzchni ziemi i terenach otwartych w obrębie fermy nie będą gromadzone
żadne substancje niebezpieczne, które poprzez wody opadowe mogłyby być wymyte
i mogłyby przenikać do gruntu.
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7

RODZAJE I PRZEWIDYWANE ILOŚCI WPROWADZANYCH DO ŚRODO-WISKA SUBSTANCJI LUB ENERGII PRZY ZASTOSOWANIU ROZWIĄZAŃ CHRONIĄCYCH ŚRODOWISKO

7.1

Ilość i sposób odprowadzania ścieków socjalno-bytowych

Funkcjonowanie fermy wiąże się z powstawaniem niewielkiej ilości ścieków bytowych, tj. ok. 0,5 m3 w ciągu doby. W ramach inwestycji nie planuje się nowego systemu odprowadzania ścieków bytowych. W tym celu zostaną wykorzystane rozwiązania już istniejące
- zbiornik wybieralny na ścieki bytowe, okresowo opróżniany przez firmę zewnętrzną.
7.2

Ilość i sposób odprowadzania ścieków technologicznych

Funkcjonowanie fermy nie wiąże się z powstawaniem ścieków technologicznych. Ponadto czyszczenie kurników odbywa się na sucho, a zatem z tego tytułu nie występują odcieki.
7.3

Ilość i sposób odprowadzania wód opadowych

Wody opadowe, powstające na etapie funkcjonowania przedsięwzięcia będą odprowadzane w sposób niezorganizowany, tj. będą spływać do gruntu i nie będą ujmowane w
systemy kanalizacyjne.
7.4

Emisja hałasu

Etap realizacji przedsięwzięcia
W okresie budowy emisja hałasu związana będzie z wykorzystywaniem sprzętu budowlanego. Poziomy hałasu maszyn i urządzeń pracujących w czasie prac ziemnych, wznoszenia budynków, transportu materiałów budowlanych i innych działań, będą różne
w zależności od wykorzystywanego sprzętu, np.:
• samochody ciężarowe – 88 dB(A),
• koparka - 106 dB(A),
• inne maszyny budowlane – 89 - 107 dB(A).
Są to poziomy hałasu występujące bezpośrednio przy danym sprzęcie, natomiast
w oddaleniu od nich będą niższe. Dla przykładu, w odległości 10 m od miejsca prowadzenia
prac nie powinny być wyższe niż 70 - 80 dB(A).
Dodatkowym źródłem hałasu będą prace budowlane i montażowe, które mogą być
realizowane przez pracowników za pomocą urządzeń ręcznych, w tym elektrycznych.
Ze względu na zróżnicowany charakter prac i trudny do przewidzenia czas pracy źródeł hałasu nie można jednoznacznie określić oddziaływania akustycznego inwestycji na etapie jej realizacji. Ekwiwalentny poziom mocy akustycznej w czasie trwania prac zależeć będzie głównie od czasu pracy poszczególnych urządzeń. Należy zaznaczyć, że nawet w przypadku występowania krótkotrwałych okresów, w których poziom hałasu w miejscu przebywania ludzi byłby wyższy niż poziom dopuszczalny, nie będzie to stanowić zagrożenia dla
zdrowia.
ECOPLAN RADOSŁAW KOWALCZYK ; 52-200 WYSOKA, UL. NEKTAROWA 13 ; TEL. 606 757 918
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Istotne jest, iż emisja hałasu na etapie realizacji przedsięwzięcia będzie krótkookresowa, uwarunkowana czasem prowadzenia prac. Poza tym poziom hałasu powodowany pracami budowlanymi nie może być porównywany ze standardami określającymi poziom hałasu
od instalacji, czy też od źródeł o charakterze komunikacyjnym.
Etap funkcjonowania przedsięwzięcia
W związku z planowanym przedsięwzięciem pojawią się źródła hałasu obejmujące
przede wszystkim system wentylacyjny oraz z urządzenia i procesy związane z dostarczaniem
paszy. Każdy kurnik wyposażony zostanie w indywidualny, dostosowany do parametrów
technicznych system wentylacyjny, sterowany za pomocą czujników umieszczonych wewnątrz pomieszczenia.
Czas pracy systemu wentylacyjnego jest silnie zależny od warunków atmosferycznych.
W okresie letnim, przy wysokich temperaturach powietrza, może dochodzić do sytuacji, gdy
podstawowy system wentylacyjny pracuje z pełną wydajnością przez cały okres odniesienia,
czyli osiem godzin pory dziennej oraz jedną godzinę pory nocnej.
W okresie letnim, gdy panują bardzo niekorzystne warunku atmosferyczne (wysoka
temperatura powietrza), praca podstawowego systemu wentylacyjnego może być niewystarczająca. Z tego powodu kurniki dodatkowo mogą zostać wyposażone w system wentylacji interwencyjnej. System ten składać będzie się z wentylatorów wysokowydajnych umieszczonych w ścianach szczytowych hal.
Przyjmując założenie, że w kurnikach zastosowane mogą być wentylatory podstawowe o wydajności 14 000 m3/h, to w przypadku takich wentylatorów, według danych katalogowych, poziom hałasu w odległości 7 m od pojedynczego urządzenia wynosi 53 dB(A), zatem poziom mocy akustycznej wentylatora systemu podstawowego oszacować można na 81
- 82 dB(A). W przypadku wentylatorów wysokowydajnych ich poziom mocy akustycznej może wynieść 89 - 92 dB(A) w zależności od ostatecznie przyjętej wydajności wentylatorów.
Przy projektowanych kurnikach planuje się usytuowanie silosów paszowych, do których pasza przeładowywana będzie z paszowozów za pomocą transportu pneumatycznego.
Poziom hałasu podczas rozładunku, w odległości ok. 8,5 m od silosa, wynosi 76,2 dB(A). Zatem poziom mocy akustycznej procesu wynosi 105 dB(A), a równoważny poziom mocy akustycznej, uwzględniający czas trwania przeładunku wynoszący ok. 30 min., to 93 dB(A). W
porze nocnej rozładunek nie występuje.
Ponieważ inwestycja będzie realizowana w granicach istniejącej fermy, położonej poza terenem zabudowy mieszkaniowej Racławic Śląskich, a także ponieważ przedsięwzięcie
nie wiąże się z wprowadzaniem nowych źródeł hałasu bliżej niż istniejące już źródła (kurniki)
zlokalizowane na fermie, nie występuje prawdopodobieństwo pojawienia się ponadnormatywnego hałasu na terenach chronionych.
7.5

Emisja zanieczyszczeń powietrza

Etap realizacji przedsięwzięcia
Emisja zanieczyszczeń powietrza w okresie realizacji przedsięwzięcia uzależniona będzie w głównej mierze od rodzaju wykonywanych prac. Mogą się one odbywać w kilku eta-
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pach, które ze względu na swój charakter mogą być potencjalnym źródłem emisji pyłów
i gazów do atmosfery. Największa emisja w czasie realizacji inwestycji związana będzie z:
• przygotowaniem podłoża pod fundamenty budynków oraz pracami ziemnymi (niwelacja terenu, wykopy), co będzie prowadzić do emisji zanieczyszczeń pyłowych,
•

wykorzystaniem ciężkiego sprzętu (spalanie paliw w komorach silnikowych pojazdów).

W mniejszym stopniu będzie występować emisja z procesów montażu różnych elementów oraz prac wykończeniowych, które mogą być związane z wykorzystaniem materiałów mających w swym składzie substancje lotne.
Wielkość emisji zanieczyszczeń powietrza może być na tym etapie bardzo zróżnicowana w zależności nie tylko od zastosowanego przez wykonawcę sprzętu budowlanego
i technologii, ale także od czynników atmosferycznych, a także czasu prowadzenia poszczególnych prac. Na przykład wilgotność i rodzaj podłoża w znacznym stopniu determinują wielkość emisji pyłu podczas pracy pojazdów ciężkich. Przede wszystkim okres realizacji przedsięwzięcia może powodować emisję: pyłów (w tym PM10 i PM2,5), dwutlenku azotu, tlenku
węgla, węglowodorów.
Emisja zanieczyszczeń powietrza będzie miała charakter emisji niezorganizowanej,
o niedużym zasięgu oraz będzie występować okresowo, w sposób przemijający. Niekorzystne
oddziaływania etapu budowy będą krótkotrwałe i ustające po zakończeniu prac, dlatego należy uznać, że ten etap nie spowoduje trwałych negatywnych zmian w powietrzu atmosferycznym.
Etap funkcjonowania przedsięwzięcia
Głównym źródłem substancji emitowanych do otoczenia z terenu fermy będą utrzymywane w budynkach inwentarskich zwierzęta. W rezultacie utrzymywania drobiu emitowane będą takie substancje jak: amoniak (NH3), siarkowodór (H2S), metan (CH4), podtlenek
azotu (N2O), pył – w tym pył zawieszony PM10 i PM2.5.
Drugim źródłem emisji do powietrza będą systemy grzewcze służące do ogrzewania
hal w okresach jesienno-zimowych. W czasie ogrzewania budynków będą powstawać substancje będące wynikiem spalania medium grzewczego (węgiel), takie jak: dwutlenek siarki
(SO2), dwutlenek azotu (NO2), tlenek węgla (CO), zanieczyszczenia pyłowe.
Ponadto okresowo do powietrza emitowane będą:
• zanieczyszczenia pyłowe, które powstawać będą w wyniku napełniania silosów paszowych,
• substancje gazowe emitowane w czasie spalania paliwa w agregacie prądotwórczym
(uruchamianym tylko w czasie braku dostaw prądu), oraz
• substancje gazowe powstające w czasie spalania paliw w silnikach pojazdów poruszających się po terenie fermy.
Zanieczyszczenia gazowe w przypadku wymienionych powyżej emisji obejmą dwutlenek siarki (SO2), dwutlenek azotu (NO2), tlenek węgla (CO).
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Podstawowa emisja związana będzie ze wspomnianym procesem chowu, kiedy to zanieczyszczenia emitowane są do powietrza z kurników poprzez system wentylatorów. Oddziaływanie trwa przez cały okres produkcyjny, a więc jest długotrwałe.
7.6

Emisja elektromagnetycznego promieniowania niejonizującego

Przedsięwzięcie nie wiąże się z instalowaniem lub wykorzystywaniem urządzeń, które
byłyby źródłem promieniowania elektromagnetycznego na tyle dużego, aby stanowiło zagrożenie dla środowiska, w tym zdrowotne dla ludzi.

8

MOŻLIWE TRANSGRANICZNE ODDZIAŁYWANIE NA ŚRODOWISKO

Teren planowanego przedsięwzięcia zlokalizowany jest w odległości ok. 2,5 km od
granicy państwa z Czechami. Inwestycja nie spowoduje transgranicznego oddziaływania na
środowisko. Zasięg poszczególnych oddziaływań nie będzie mieć znaczenia w skali ponadlokalnej, wykraczającej poza bezpośredni rejon lokalizacji fermy.

9

OBSZARY PODLEGAJĄCE OCHRONIE NA PODSTAWIE USTAWY Z DNIA 16 KWIETNIA
2004R. O OCHRONIE PRZYRODY (DZ. U. NR 92, POZ. 880 Z PÓŹNIEJSZYMI ZMIANAMI) ORAZ KORYTARZE EKOLOGICZNE ZNAJDUJĄCE SIĘ W ZASIĘGU ZNACZĄCEGO
ODDZIAŁYWANIA PRZEDSIĘWZIĘCIA

9.1

Obszary podlegające ochronie

Usytuowanie przedsięwzięcia na tle form ochrony przyrody przedstawiono na rysunku nr 9.1-1. Planowana inwestycja nie znajduje się w zasięgu jakiejkolwiek istniejącej formy
ochrony przyrody. W promieniu około 10,0 km występują następujące obszary:
• Obszar Chronione Krajobrazu Las Głubczycki – ok. 5,0 km na południe,
• Park Krajobrazowy Góry Opawskie – ok. 7,5 km na południowy-zachód,
• Obszar mający znaczenie dla Wspólnoty (projektowany Specjalny Obszar Ochrony
Siedlisk Natura 2000) „Góry Opawskie” PLH160007 – ok. 9,5 km na południowyzachód.
Mając na uwadze należy stwierdzić, że wszelkie obszarowe formy ochrony przyrody
położone są w odległości większej niż 5,0 km. Nie przewiduje się, aby funkcjonowanie fermy
drobiu skutkowało negatywnym wpływem na obszary chronione znajdujące się w takiej odległości.
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9.2

Korytarze ekologiczne

Teren planowanego przedsięwzięcia nie znajduje się w obrębie lub w pobliżu korytarzy ekologicznych wyznaczonych na terenie Polski jako łączących ostoje Natura 2000 (Jędrzejewski i in. 20118), co przedstawia rysunek nr 9.2-1.
9.3

Wpływ przedsięwzięcia na obszary podlegające ochronie

9.3.1 Obszary Natura 2000
Z uwagi na znaczną odległość oraz spodziewane bardzo ograniczone oddziaływanie
planowanej inwestycji, które może dotyczyć ewentualnie rejonu jej usytuowania, nie przewiduje się negatywnego wpływu na stan zachowania gatunków oraz siedlisk przyrodniczych
będących przedmiotem ochrony w najbliższych ostojach Natura 2000, jak i na integralność
obszarów.
Korytarze ekologiczne stanowiące o spójności ostoi Natura 2000
Ferma nie jest usytuowana w obrębie lub w pobliżu korytarzy ekologicznych.
W związku z tym zagrożenia dla tego typu struktur ekologicznych nie przewiduje się. Spójność sieci ekologicznej Natura 2000 zostanie zachowana.
9.3.2 Pozostałe obszary chronione
Zagrożeń dla przyrodniczych obszarów chronionych nie przewiduje się.

8
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10

PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE I ZREALIZOWANE ZNAJDUJĄCE SIĘ NA TERENIE,
NA KTÓRYM PLANUJE SIĘ REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA ORAZ W OBSZARZE ODDZIAŁYWANIA PRZEDSIĘWZIĘCIA - W ZAKRESIE, W JAKIM ICH ODDZIAŁYWANIA
MOGĄ PROWADZIĆ DO SKUMULOWANIA ODDZIAŁYWAŃ Z PLANOWANYM PRZEDSIĘWZIĘCIEM

Planowane przedsięwzięcie będzie realizowane na terenie Gospodarstwa w obrębie
którego funkcjonuje już ferma brojlerów kurzych, a więc tożsama z planowanym przedsięwzięciem. Na fermie prowadzony jest dodatkowo chów trzody chlewnej.
Z uwagi na charakter inwestycji, która będzie powodować powstawanie: hałasu, zanieczyszczeń powietrza, odpadów, pojawią się oddziaływania skumulowane związane
z funkcjonowaniem całej fermy po jej rozbudowie.

11

RYZYKO WYSTĄPIENIA POWAŻNEJ AWARII LUB KATASTROFY NATURALNEJ I BUDOWLANEJ

11.1

Ryzyko wystąpienia poważnej awarii

Przedsięwzięcie nie jest kwalifikowane do zakładów związanych z możliwością wystąpienia poważnej awarii przemysłowej - zgodnie z art. 248 z dnia 27 stycznia 2001 r. ustawy
Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. poz. 799 z 27 kwietnia 2018 r.) oraz rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów i ilości substancji
niebezpiecznych, których znajdowanie się w zakładzie decyduje o zaliczeniu go do zakładu o
zwiększonym ryzyku albo zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej
(Dz. U. 2016, poz. 138).
Nie przewiduje się występowania na terenie fermy poważnych awarii z uwagi na brak
wykorzystywania substancji niebezpiecznych, zwłaszcza toksycznych, wybuchowych lub łatwopalnych.
Na terenie fermy mogą natomiast wystąpić zdarzenia, które swoim zasięgiem skutków mogłyby objąć obszar fermy lub w wyjątkowym wypadku tereny z nią graniczące:
•

wystąpienie choroby zakaźnej zwierząt i masowe padanie kur,

• brak zasilania w energię elektryczną,
• brak zasilania w wodę,
• pojawienie się pożarów,
• wystąpienie awarii systemu ogrzewania.
11.2

Ryzyko wystąpienia katastrofy budowlanej

Katastrofą budowlaną jest niezamierzone, gwałtowne zniszczenie obiektu budowlanego lub jego części, a także konstrukcyjnych elementów rusztowań, elementów urządzeń
formujących, ścianek szczelnych i obudowy wykopów.
W przypadku fermy drobiu, a zwłaszcza kurników, ewentualna katastrofa budowlana
nie będzie prowadzić do zagrożenia dla otoczenia, w tym dla ludzi. Uszkodzenie lub zniszcze-
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nie zabudowy nie powinno objąć terenów sąsiadujących z fermą. Są to bowiem obiekty niskie, dodatkowo zlokalizowane możliwie daleko od zabudowy mieszkaniowej i związanej
długotrwałym pobytem ludzi. Dlatego też ewentualne uszkodzenie zabudowy fermy lub jej
zniszczenie nie spowoduje szkód dla zabudowy i ludzi w otoczeniu.
Poza tym na terenie fermy nie będą wykorzystywane w większych ilościach substancje chemiczne o właściwościach toksycznych, lub wybuchowych, które mogłyby stwarzać
zagrożenie dla terenów otaczających, zwłaszcza zabudowanych, w przypadku wystąpienia
katastrofy budowlanej.
Same kurniki to obiekty o niskim stopniu obsługi (przez większość czasu funkcjonują
bezobsługowo), a w związku z tym ryzyko zagrożenia dla ludzi (pracowników fermy)
w przypadku ewentualnej katastrofy budowlanej, jest niskie.
11.3

Ryzyko wystąpienia katastrofy naturalnej

Przez katastrofę naturalną należy rozumieć zdarzenie związane z działaniem sił natury, w szczególności: wyładowania atmosferyczne, wstrząsy sejsmiczne, silne wiatry, intensywne opady atmosferyczne, długotrwałe występowanie ekstremalnych temperatur, osuwiska ziemi, pożary, susze, powodzie, zjawiska lodowe na rzekach i morzu oraz jeziorach i
zbiornikach wodnych, masowe występowanie szkodników, chorób roślin lub zwierząt albo
chorób zakaźnych albo też działanie innego żywiołu. Mając to na uwadze, należy stwierdzić,
że pojawienie się katastrof naturalnych jest ściśle związane ze zmianami klimatu, w szczególności z ekstremalnymi zjawiskami klimatycznymi. Zagadnienie to jest przedmiotem rozważań
w rozdziale 15 niniejszej karty informacyjnej.

12

PRZEWIDYWANE ILOŚCI I RODZAJE WYTWARZANYCH ODPADÓW ORAZ ICH WPŁYW
NA ŚRODOWISKO

Etap budowy

Etap realizacji przedsięwzięcia spowoduje powstanie pewnej ilości odpadów ze
względu na konieczność wykonywania szeregu prac budowlanych: prace ziemne, realizacja
przyłączy, wznoszenie budynków, montaż urządzeń stanowiących wyposażenie kurników itp.
Rodzaje odpadów, jakie powstać mogą na etapie realizacji inwestycji, zestawiono
w tabeli nr 12-1 - sklasyfikowano je zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9
grudnia 2014 roku w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z dnia 29 grudnia 2014r, poz. 1923).
Tabela 12-1

Nr
1.
2.

Zestawienie potencjalnych rodzajów odpadów powstających na
etapie realizacji przedsięwzięcia wraz z ich szacunkowymi ilościami
Rodzaj odpadu

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06
Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż
wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03

ECOPLAN RADOSŁAW KOWALCZYK ; 52-200 WYSOKA, UL. NEKTAROWA 13 ; TEL. 606 757 918

Kod

Szacowana ilość
odpadów [Mg]

17 01 07
10,0
17 09 04

10,0
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Nr

Rodzaj odpadu

Kod

Szacowana ilość
odpadów [Mg]

Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03

17 05 04

22000,0

4.

Kable inne niż wymienione w 17 04 10

17 04 11

0,1

5.

Opakowania z papieru i tektury

15 01 01

0,2

6.

Opakowania z tworzyw sztucznych

15 01 02

0,2

7.

Opakowania z drewna

15 01 03

0,2

8.

Opakowania z metali

15 01 04

0,1

9.

Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych
lub nimi zanieczyszczone

15 01 10*

10.

Drewno

17 02 01

1,0

11.

Tworzywa sztuczne

17 02 03

0,5

12.

Żelazo i stal

17 04 05

1,0

3.

0,1

Objaśnienia:
* - odpady niebezpieczne

Podane w tabeli rodzaje odpadów nie stanowią listy zamkniętej, a ilości tych odpadów mają charakter orientacyjny.
Odpady z grupy 17 05 04, czyli gleba i ziemia (…), to grunty z wykopów pod fundamenty, które w zdecydowanej większości zostaną ponownie rozdysponowane na miejscu,
czyli do zasypywania powstałych wykopów i niwelacji terenu.
Etap funkcjonowania

Na etapie eksploatacji fermy odpady będą powstawać głównie z procesu chowu brojlerów oraz w związku z koniecznością serwisowania instalacji. Poniżej przedstawiono tabelę,
w której zestawiono powstające w czasie funkcjonowania instalacji odpady, sklasyfikowane
według rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 roku w sprawie katalogu
odpadów (Dz. U. z dnia 29 grudnia 2014r, poz. 1923) oraz szacowane ich ilości.
Tabela 12-2

Nr
1.
2.
3.
4.

5.

Zestawienie potencjalnych rodzajów odpadów powstających na
etapie eksploatacji przedsięwzięcia
Nazwa katalogowa odpadu

Kod

Opakowania z papieru i tektury
Opakowania z tworzyw sztucznych
Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione
w 15 02 02
Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 01 12 (świetlówki)

15 01 01
15 01 02
15 01 10*

Szacowana ilość
odpadów [Mg/a]
2,0
0,06
0,06

15 02 03
0,4
16 02 13*

0,05

6.

Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13
(żarówki)

16 02 14

0,04

7.

Odpady z tworzyw sztucznych (z wyłączeniem opakowań)

02 01 04

0,4

8.

Odpady metalowe

02 01 10

2,0
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Nr
9.

Nazwa katalogowa odpadu
Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

Kod

Szacowana ilość
odpadów [Mg/a]

10 01 01

70,0

Objaśnienia:
* - odpady niebezpieczne

Dokładne oszacowanie ilości odpadów jest niemożliwe na tym etapie planowania inwestycji. Podane w tabelach ilości odpadów mają charakter orientacyjny i mogą się różnić od
rzeczywistych ilości, jakie powstaną w trakcie funkcjonowania przedsięwzięcia. Również listy
rodzajów odpadów nie należy przyjmować jako ostatecznej.
W trakcie chowu brojlerów powstaje również obornik, który będzie sprzedawany zewnętrznemu odbiorcy. Ostatecznie obornik będzie wykorzystywany rolniczo jako nawóz naturalny. Tym samym obornik nie jest traktowany jako odpad.
Do odpadów nie zalicza się również zwierząt padłych, które stanowią na fermach
drobiu kilka procent obsady (średnio 3 – 4%).
Oddziaływanie powstających odpadów na środowisko

Oddziaływanie na środowisko powstających odpadów wynikać może w głównej mierze ze sposobu postępowania z odpadami, zwłaszcza ich gromadzenia i magazynowania,
Niewłaściwe magazynowanie odpadów (szczególnie odpadów niebezpiecznych) prowadzić
może do zanieczyszczenia gruntu oraz wód gruntowych.
Sposób postępowania z odpadami:
• Odpady powstające na terenie fermy będą gromadzone z zachowaniem segregacji,
w specjalnie do tego przeznaczonych pojemnikach i odbierane przez wyspecjalizowane podmioty gospodarcze posiadające zezwolenia odpowiednich organów na zbieranie i utylizację tych odpadów;
• Na terenie fermy znajduje się magazyn na odpady, który jest konstrukcją murowaną,
o uszczelnionym podłożu, gdzie odpady nie są narażone na wpływ warunków atmosferycznych;
• Żaden z powstających odpadów nie jest substancją płynną, która mogłaby spowodować zanieczyszczenie gruntu lub środowiska wodnego.
• Padłe zwierzęta magazynowane będą w urządzeniu chłodzącym i odbierane cyklicznie
przez podmiot zajmujący się ich utylizacją.
Podsumowanie:
Wszystkie odpady powstające w wyniku funkcjonowania fermy po jej rozbudowie
gromadzone będą na jej terenie w taki sposób, aby wyeliminować ich wpływ na środowisko.
Okresowo odpady będą odbierane przez firmy, które zajmują się utylizacją, bądź też odpowiednim zagospodarowaniem odpadów. W związku z tym nie przewiduje się wystąpienia
niekorzystnego oddziaływania na środowisko powstających odpadów.
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13

PRACE ROZBIÓRKOWE DOTYCZĄCE PRZEDSIĘWZIĘĆ MOGĄCYCH ZNACZĄCO ODDZIAŁYWAĆ NA ŚRODOWISKO

Przedsięwzięcie nie wymaga rozbiórki zabudowy produkcyjnej (kurniki) znajdującej
się już na terenie gospodarstwa.
Modernizacja istniejącego budynku magazynowego i przystosowanie go do funkcji
kurnika może wymagać częściowej jego rozbiórki ze względu zwłaszcza na stan techniczny
tego obiektu. Ponadto budowa nowych kurników wymaga rozbiórki pozostałości jednego
nieużytkowanego obiektu budowlanego (zadaszona konstrukcja metalowa).

14

WPŁYW NA MOŻLIWOŚĆ OSIĄGNIĘCIA CELÓW ŚRODOWISKOWYCH WÓD

Zgodnie z zapisami Ramowej Dyrektywy Wodnej, narzędziem planistycznym, które
ma usprawnić proces osiągania celów środowiskowych, są plany gospodarowania wodami.
Stanowią one fundament podejmowania decyzji mających wpływ na stan zasobów wodnych
oraz zasady gospodarowania wodami w przyszłości. Plany te mają wpływ nie tylko na kształtowanie gospodarki wodnej, ale także na inne sektory gospodarki, w tym: przemysł, rolnictwo, leśnictwo, gospodarkę komunalną, transport, rybołówstwo czy turystykę.
Aktualizacja Planu Gospodarowania Wodami na obszarze dorzecza Odry została zatwierdzona na posiedzeniu Rady Ministrów w dniu 18 października 2016 roku i ogłoszona
w Dzienniku Ustaw w dniu 6 grudnia 2016 roku pod poz. 1967. W Planie zawarto cele środowiskowe odnoszące się do jednolitych części wód powierzchniowych oraz podziemnych.
Wody powierzchniowe - charakterystyka jednolitych części wód powierzchniowych

Zgodnie ze zaktualizowanym Planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza
Odry, przedsięwzięcie znajduje się w obrębie JCWP, której charakterystyka jest następująca:
•

RW600019117699 Osobłoga od Prudnika do Odry

JCWP
STATUS JCW WSTĘPNY
STATUS JCW OSTATECZNY
TYP JCW
AKTUALNY STAN JCW
CELE ŚRODOWISKOWE:
- STAN EKOLOGICZNY
- STAN CHEMICZNY
OCENA RYZYKA NIEOSIĄGNIĘCIA CELÓW ŚRODOWISKOWYCH
TERMIN OSIĄGNIĘCIA DOBREGO STANU
UZASADNIENIE ODSTĘPSTWA

RW600019117699
NAT (naturalna część wód)
NAT
19 – Rzeka nizinna piaszczysto-pylasta
Zły
Dobry stan ekologiczny
Dobry stan chemiczny
Niezagrożona
2015
Nie dotyczy
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Wody podziemne - charakterystyka jednolitych części wód podziemnych

Zgodnie ze zaktualizowanym Planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza
Odry, przedsięwzięcie obejmuje teren w obrębie JCWPd o symbolu PLGW6000127. Podstawowe charakterystyki określające tą część wód podziemnych są następujące:
JCWPd

GW6000127

DORZECZE

Odra

RZGW

we Wrocławiu

OCENA STANU
- ILOŚCIOWEGO
- CHEMICZNEGO

dobry
dobry

OCENA RYZYKA NIEOSIĄGNIĘCIA
CELÓW ŚRODOWISKOWYCH
CELE ŚRODOWSKOWE:
- STAN ILOŚCIOWY
- STAN CHEMICZNY

zagrożona

Dobry
Dobry

Wpływ przedsięwzięcia na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych

Wpływ planowanego przedsięwzięcia na przedstawione dla JCW cele środowiskowe
jest uzależniony od możliwości zagrożenia środowiska wodnego, w szczególności w związku z
eksploatacją planowanej instalacji. W związku z tym przeanalizowano szereg kwestii dotyczących wymienionego zagadnienia:
Wpływ bezpośredni na cieki i zbiorniki wodne, w tym warunki hydromorfologiczne
Przedsięwzięcie nie wymaga dokonywania zmian w istniejącym układzie hydrograficznym - brak jest w zasięgu oddziaływania jakichkolwiek cieków oraz zbiorników wodnych.
Wpływ na zasoby wód powierzchniowych i podziemnych
Funkcjonowanie inwestycji nie wiąże się z poborem wód powierzchniowych.
Zakłada się pobór wody sieciowej, jednakże kurniki mogą być zaopatrywane w wodę
również z własnej studni, która znajduje się na terenie gospodarstwa (nie jest przedmiotem
niniejszej inwestycji).
Przy założeniu obsady na poziomie 355 500 szt. brojlerów oraz zapotrzebowaniu
przez 1 brojlera na 0,3 dm3/d wody9, przeciętny dobowy pobór wody wynieść może
106,65 m3/d, co daje ok. 4,5 m3/h. Wydajność studni jest określona na Qmax h = 6,9 m3/h oraz
Qmax d = 166 m3/d10. Tym samym potencjalny pobór wody ze studni po realizacji przedsięwzięcia nie będzie na tyle duży, aby zakłóciło to lokalną równowagę hydrogeologiczną. Wydajność studni nie zostanie osiągnięta, a zwłaszcza przekroczona.

9

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody (Dz.U. nr 8, poz.
70)
10
Wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego dla Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Racławicach Śląskich
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Tym samym negatywne skutki w odniesieniu do zasobów wód powierzchniowych
i podziemnych w rejonie fermy nie wystąpią.
Wpływ na jakość wód
Funkcjonowanie fermy nie będzie powodować zanieczyszczania środowiska wodnego
lub gruntu z uwagi na:
• nieprzepuszczalne posadzki w kurnikach,
• brak powstawania odcieków z mycia kurników – czyszczenie na sucho,
• gromadzenie ścieków bytowych w szczelnym zbiorniku,
• brak magazynowania obornika na fermie - obornik przekazywany będzie zewnętrznym odbiorcom,
• fakt, iż na powierzchni ziemi i terenach otwartych w obrębie fermy nie są i nie będą
gromadzone żadne substancje niebezpieczne, które poprzez wody opadowe mogłyby
być wymyte i przenikać do gruntu.
Generalnie z terenu fermy nie będą odprowadzane do środowiska ścieki i zanieczyszczenia.
Wpływ na warunki zasilania i przepływu wód podziemnych
Do głębokości przewidywanego posadowienia fundamentów nowych obiektów nie
występuje lustro wód gruntowych (pierwszy poziom wód podziemnych występuje na głębokości co najmniej 3,0 – 5,0 m p.p.t.). Nie przewiduje się w związku z tym naruszenia zwierciadła wód podziemnych i ich przepływów poziomych.
Ponadto wody opadowe będą odprowadzane do gruntu w sposób naturalny (zasilanie wód gruntowych), bez przechwytywania i ujmowania wód w systemy kanalizacyjne.
Podsumowanie

Reasumując, przedsięwzięcie nie będzie mieć negatywnego wpływu na:
• lokalny układ hydrograficzny,
• warunki morfologiczne cieków,
• przepływ i lokalne zasoby wód podziemnych oraz powierzchniowych,
• jakość wód,
a w konsekwencji na stan wód powierzchniowych i podziemnych, a tym samym na cele środowiskowe JCWP i JCWPd.

15

RYZYKO ZWIĄZANE ZE ZMIANĄ KLIMATU

Oddziaływanie na klimat rozpatrzono uwzględniając łagodzenie zmian klimatu, a także adaptację do zmian klimatu i odporność na klęski żywiołowe.
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Łagodzenie zmian klimatu

W przypadku łagodzenia zmian klimatu zasadnicze znaczenie ma możliwość powstawania emisji gazów cieplarnianych.
Chów i/lub hodowla drobiu powoduje bezpośrednią emisję gazów cieplarnianych
(dwutlenek węgla, metan, tlenki azotu). Wielkość tych emisji jest ściśle związana z wielkością
inwentarza, ilością, strukturą i składem odchodów zwierzęcych – w tym przypadku obornika,
sposobem ich przechowywania, a także ostatecznego rozdysponowania (np. użytkowanie
rolnicze).
Utrzymywanie inwentarza niewątpliwie spowoduje emisję gazów cieplarnianych, zarówno w okresach chowu, jak i w związku z koniecznością zagospodarowania większych ilości
obornika. Wprawdzie obornik nie będzie rolniczo wykorzystywany na gruntach własnych
gospodarstwa, jednakże odbiorca (odbiorcy) obornika będzie go musiał zagospodarować na
własną rękę. Niezależnie zatem od miejsca magazynowania i zagospodarowania obornika
emisje gazów cieplarnianych będą miały miejsce.
Dodatkowo procesy poboczne, takie jak spalanie medium grzewczego w celu ogrzewania kurników, a w niewielkim stopniu także w pojazdach wykorzystywanych na fermie,
będą źródłem bezpośredniej emisji dwutlenku węgla.
Reasumując, realizacja przedsięwzięcia spowoduje występowanie emisji gazów cieplarnianych z terenu fermy, co będzie mieć miejsce przez cały okres funkcjonowania fermy
(oddziaływanie długookresowe). Tym samym przedsięwzięcie nie łagodzi zmian klimatu.
Adaptacja do zmian klimatu i odporność na klęski żywiołowe

W przypadku adaptacji na zmiany klimatu i odporności na klęski żywiołowe, przeanalizowano następujące podstawowe zagadnienia mogące mieć wpływ na instalację stanowiącą przedmiot inwestycji:
Powodzie
Ferma znajduje się na terenie pozadolinnym, tj. niezalewowym i nie narażonym na
okresowe podtapianie - zgodnie z mapami zagrożenia powodziowego (ISOK) oraz lokalnymi
uwarunkowaniami fizjograficznymi.
Osuwiska
Teren fermy jest w miejscach planowanej i istniejącej zabudowy geomorfologicznie
płaski i słabo nachylony, a tym samym nie jest zagrożony osuwiskami, a także innymi intensywnymi procesami geodynamicznymi (zwłaszcza erozja wodna). Również w przyszłości nie
należy oczekiwać wzrostu zagrożenia osuwiskami.
Fale upałów, w tym mogące powodować pożary
Zjawiska związane z gwałtownym lub długotrwałym wzrostem temperatury są czynnikiem mającym wpływ na fermę drobiu, tj. gospodarstwo jest wrażliwe na ten czynnik, zarówno w odniesieniu do obiektów i wyposażenia fermy (środki trwałe) jak i utrzymywanego
inwentarza. Utrzymywanie wielu tysięcy kur w kurnikach wymaga stosowania systemu wentylacji, co ma znaczenie zwłaszcza w okresie letnim. W przypadku bardzo wysokich temperatur system wentylacji musi być na tyle wydajny, aby nie doszło do masowego padania stada.
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Susze
Długotrwały brak opadów atmosferycznych może przede wszystkim wpłynąć negatywnie na dostępność i zapotrzebowanie na wodę do celów technologicznych (pojenie stada). Przerwanie dostępu do wody zmusza do pozyskiwania wody z innych źródeł, np. dowóz
beczkowozami, co w okresach suszy może być utrudnione. Ponadto okres suszy zwykle powoduje, że zwiększa się zapotrzebowanie ptaków na wodę, która do celów pitnych nie może
być ograniczana, gdyż może powodować zwiększoną śmiertelność zwierząt. Jedyny sposób
ograniczania zagrożenia i tym samym adaptacji na rozpatrywany czynnik klimatyczny, to dywersyfikacja dostarczania wody: ujmowanie z własnej studni, pobór z sieci, dostawy beczkowozami.
Silne wiatry i burze
Konstrukcja budynków jak i użytych materiałów konstrukcyjnych pozwolą na opieranie się zabudowy silnym wiatrom. Przede wszystkim będą to obiekty jednokondygnacyjne,
niewysokie. Poza tym ferma usytuowana jest w otoczeniu gruntów rolnych, a tym samym
w sytuacji np. porwania przez wiatr elementów wyposażenia fermy, nie występuje zagrożenie dla ludzi i ich mienia, zwłaszcza dla zabudowy (z wyjątkiem zabudowy znajdującej się na
terenie gospodarstwa).
Zabezpieczenie przeciwko wyładowaniom atmosferycznym, które towarzyszą burzom, będzie takie samo jak w przypadku każdych innych obiektów budowlanych, czyli zabezpieczenie odgromowe.
Intensywne opady
Nie przewiduje się szczególnych rozwiązań mających na celu przystosowanie do ekstremalnych opadów atmosferycznych. Ferma nie jest obiektem szczególnie zagrożonym tego
rodzaju zdarzeniami zwłaszcza, że nie jest to teren podmokły lub położony w lokalnym obniżeniu. Jest mało prawdopodobne, aby intensywne opady atmosferyczne stwarzały zagrożenie dla projektowanej instalacji.
Intensywne opady śniegu
Ferma jest w małym stopniu wrażliwa na intensywne opady śniegu. Możliwe jest
w takich przypadkach zastosowanie zwyczajowych rozwiązań, jak: odśnieżanie terenów komunikacji wewnętrznej, usuwanie nadmiaru śniegu z dachów kurników.
Długotrwałe niskie temperatury (fale chłodu) oraz zamarzanie i odmarzanie
Utrzymywanie się przez dłuższy czas niskich temperatur, a także szybko zachodzące
procesy zamarzania i odmarzania, czyli przejścia przez temperaturę 0ºC, stanowią zagrożenie
dla gospodarstwa, gdyż kury są wrażliwe na gwałtowne ochłodzenie. Proces technologiczny
fermy jest przystosowany do takich zjawisk, gdyż kurniki są obiektami ogrzewanymi, co jest
niezbędne w okresach zimowych. Systemy ogrzewania będą wystarczające dla sytuacji długotrwałych niskich temperatur.
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