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Łosice, 12.08.2019r. 
JFK Łascy Spółka Jawna     
ul. Majora Zenona 29A                                                                     
08-200 Łosice 
 

 

Wójt Gminy 
Stara Kornica 

 
 

 

 W odpowiedzi na wezwanie z dnia 25.06.20119 r. znak:OŚ.6220.6.2018 w sprawie 

uzupełnienia Raportu oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na montażu 

pieca do spalania drobiowych odpadów poprodukcyjnych na działce o nr ew. 190 położonej                    

w miejscowości Popławy 33A, gmina Stara Kornica, powiat łosicki woj. mazowieckie przedkładam 

stosowne wyjaśnienia. 
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1. Sposób utwardzenia i uszczelnienia terenu przeznaczonego pod posadowienie pieca. 

Utwardzenie terenu wykonane zostanie jako szczelne betonowe podłoże wykonane zgodnie ze 

sztuką budowlaną oraz zaleceniami producenta pieca tj.: 

• betonowa, wypoziomowana podstawa, o grubości min. 15 cm i odpowiedniej wytrzymałości, 

• jest niezwykle ważne, aby piec był wypoziomowany, aby zmniejszyć naprężenia wywołane 

w głównej części pieca przez wysoką temperaturę i aby zmniejszyć ryzyko wysypywania się 

gorących odpadów z pieca. 

• podłoże powinno być wykonane przez wyspecjalizowany personel, gwarantujący wytrzymałość 

konstrukcji na ciężar pieca. 

• minimalne wymiary podstawy betonowej: 4,8 m x 3,6 m. 

 

2. Sposób zabezpieczenia środowiska gruntowo-wodnego przed negatywnym oddziaływaniem 

wytwarzanych odpadów w trakcie funkcjonowania pieca. 

 

Zgodnie z informacją podaną w przedłożonym raporcie oddziaływana zakres robót związanych z 

realizacją planowanej inwestycji obejmował będzie m.in. utwardzenie terenu pod piec oraz wykonanie 

zadaszenia. Zadaszenie w postaci wiaty obejmowało będzie teren ok. 50 m2 zatem teren lokalizacji pieca 

oraz obszar położony w najbliższym sąsiedztwie odizolowany zostanie przed negatywnym wpływem 

czynników atmosferycznych. Cały teren pod wiatą zostanie szczelnie wybetonowany i wyposażony w środki 

techniczne do zbierania odpadów, które mogą ulec przypadkowemu rozproszeniu np. podczas załadunku 

lub czyszczenia pieca (łopaty, zgarniacze, worki) co dodatkowo zabezpieczy środowisko gruntowo-wodne 

przed niekorzystnym oddziaływaniem.  

 

3. Sposób gospodarowania odpadami powstającymi w wyniku funkcjonowania planowanej 

inwestycji. 

 

 Funkcjonowanie planowanego przedsięwzięcia wiąże się z powstawaniem odpadów o kodzie:  

19 01 12 - Żużle i popioły paleniskowe inne niż wymienione w 19 01 11 w ilości ok. 1,5 Mg/rok.  

 Sposób odpopielania: ręczne usuwanie popiołu z pierwszej komory. 

 Odpad gromadzony będzie w przystosowanych do tego celu workach obok miejsca powstawania w 

wyznaczonym miejscu pod wiatą. Worki na popiół wykonane z materiału gwarantującego szczelność w 

przypadku usuwania ciepłego popiołu. Miejsce magazynowania oznakowane i zabezpieczone przed 

niekorzystnym wpływem czynników atmosferycznych na odpady. Po zebraniu partii transportowej 

przekazywany uprawnionym odbiorcom celem odzysku lub unieszkodliwienia. 

 

4. Dotrzymanie standardów jakości środowiska poza terenem , do którego prowadzący instalację 

posiada tytuł prawny. 

 

Zgodnie z otrzymanymi wynikami obliczeń rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w powietrzu 

emitowanych w związku z eksploatacja planowanego przedsięwzięcia stwierdzono występowanie 

przekroczeń stężeń jednogodzinnych dla następujących zanieczyszczeń: dwutlenku siarki, tlenków azotu, 

amoniaku, siarkowodoru. Emisja amoniaku i siarkowodoru jest wynikiem prowadzenia fermy drobiu i nie 
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wiąże się z planowaną inwestycją.  

Dla wszystkich wymienionych zanieczyszczeń przekroczenia stężeń jednogodzinnych nie 

przekraczają dopuszczalnej 0,2% lub w przypadku tlenków siarki 0,274 % poza terenem zakładu w związku 

z powyższym należy uznać, że dotrzymane zostaną standardy jakości środowiska poza terenem zakładu, 

do którego prowadzący instalację posiada tytuł prawny. Izolinie częstości przekroczeń poszczególnych 

zanieczyszczeń oraz zestawienie maksymalnych wartości stężeń w sieci receptorów poza terenem zakładu 

wraz z ocena przedstawiono w dalszej części niniejszego uzupełnienia w rozdziale dot. emisji 

zanieczyszczeń do powietrza. 

 
5. Możliwość usytuowania stanowisk do pomiaru wielkości emisji. 

 

W związku z tym, że emitor pieca będzie konstrukcji stalowej zostanie wyposażony w stanowisko 

pomiarowe, spełniające wymagania stosownej normy.  

Zainstalowanie stanowiska powinno być zgodne z wymogami odpowiednich przepisów dotyczących tego 

rodzaju operacji. Stanowisko ma zapewniać pełny, bezpieczny dostęp dla grupy pomiarowej i wyposażone w 

pomost na aparaturę oraz źródło zasilania 220V. Emitor wyposażony w króćce pomiarowe zgodnie z 

obowiązującą normą w tym PN-Z-04030-7. 

 
6. Parametry techniczne planowanego pieca. 

 
PARAMETRY TECHNICZNE PIECA VOLKAN 400 
 

System załadunku: 

Od góry, uchylna pokrywa z zamkiem ryglowanym i przeciwwagą 

Wymiary pieca: 

2 8 m (dł.) x 1,6 m (szer.) x 4,1m (wys.) 

Objętość komory głównej: 0,71 m³ - materiał: specjalny ogniotrwały beton refrakcyjny wersja TM - wyłożony 

betonem refrakcyjnym odpornym na temperaturę do wysokości 1 600 °C 

Waga: 2,4 t 

Wydajność pieca: do 50 kg / godzinę 

źródło: www.bentley4farm.pl 

 

7. Sposób przechowywania drobiowych odpadów poprodukcyjnych. 

 

Po zrealizowaniu planowanej inwestycji odpady przewidziane do unieszkodliwiania nie będą 

magazynowane na terenie ferm, na których zostały wytworzone. Bezpośrednio po wytworzeniu odpady 

kierowane będą do komory pieca i poddawane unieszkodliwianiu. Odpady przewożone będą do pieca w 

szczelnych pojemnikach umieszczonych na ładowarkach ciągników.  

W razie braku możliwości natychmiastowego unieszkodliwienia odpadów (np. z przyczyn 

technicznych) na wyposażeniu każdej fermy znajduje się chłodzony kontener magazynowy, w którym można 

zmagazynować odpady do czasu unieszkodliwienia lub przekazania uprawnionemu odbiorcy. Taki sposób 

magazynowania funkcjonuje dotychczas i jest zgodny z obowiązującymi przepisami. Po zrealizowaniu 
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planowanej inwestycji prowadzący fermy, z których drobiowe odpady poprodukcyjne kierowane będą do 

planowanego pieca pozostawia dotychczasowe urządzenia przeznaczone do magazynowania padliny jako 

opcje awaryjne. 

Przewidywana ilość padliny , która utylizowana będzie w planowanym piecu wynosi ok. 56,0 ton/rok. 

 

8. Analiza konfliktów społecznych. 

 

Postrzeganie planowanej inwestycji przez szeroko rozumiane społeczeństwo należy odnosić w 

kontekście funkcjonowania całej fermy drobiu. Ferma może być źródłem występującej okresowo uciążliwości 

zapachowej, szczególnie w okresie letnim, w ostatniej fazie cyklu chowu ptaków. 

Eksploatacja planowanej inwestycji nie będzie stanowiła zagrożenia dla środowiska w zakresie 

emisji substancji do powietrza atmosferycznego z uwagi na ochronę zdrowia ludzi zgodnie  

z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów 

niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2012 r., poz. 1031), oraz zgodnie z rozporządzeniem Ministra 

Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu. 

 Analizowane przedsięwzięcie nie będzie stanowiło zagrożenia dla środowiska w zakresie emisji 

substancji do powietrza i emisji hałasu. Dotrzymane są obowiązujące normy zarówno w zakresie ochrony 

powietrza jak i pozostałych komponentów środowiska. 

 Ilość uwalnianych przykrych zapachów (z procesu hodowli drobiu), które mogą być uciążliwe dla 

środowiska ograniczana poprzez: 

- utrzymanie na wysokim poziomie higieny w pomieszczeniach inwentarskich, 

- stałe przeglądy i konserwacje wykorzystywanych urządzeń i maszyn, 

- utrzymywanie odpowiedniej obsady drobiu i dbałość o wysoki stan zdrowotny drobiu, 

- unikanie zawilgocenia ściółki, 

- przekazywanie pomiotu uprawnionym odbiorcom.  

 

  Przeprowadzone w raporcie ooś obliczenia stężeń zanieczyszczeń emitowanych podczas 

eksploatacji przedmiotowej instalacji jak i fermy drobiu na terenie i wokół planowanego przedsięwzięcia, 

wykazały, że spełnione będą standardy jakości powietrza, a mianowicie: 

� Dla emitowanych zanieczyszczeń na poziomie terenu poza obszarem analizowanej fermy, 

dotrzymane będą wartości dopuszczalne lub wartości odniesienia przy uwzględnieniu 

dopuszczalnej częstości przekroczeń wynoszącej 0,2%; 

� Dla emitowanych zanieczyszczeń na poziomie terenu poza obszarem analizowanej fermy, 

dotrzymane zostaną wartości odniesienia uwzględniające tło zanieczyszczenia powietrza. 
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�   Źródłem hałasu emitowanego z projektowanego obiektu oraz całej instalacji do środowiska będzie ruch 

pojazdów oraz wentylatory stanowiące system wentylacji mechanicznej budynków. W analizie 

uwzględniono również hałas pochodzący z bytowania ptaków - indyczniki jako kubaturowe źródła 

hałasu. Jak wykazały przeprowadzone obliczenia emisji hałasu do środowiska ruch pojazdów 

mechanicznych nie będzie miał negatywnego wpływu na środowisko i zdrowie ludzi jak również praca 

zamontowanych wentylatorów i hałas emitowany z bytowania zwierząt. Spodziewane wartości 

równoważnego poziomu dźwięku A wynikające z eksploatacji obiektu będą na terenach chronionych 

znacznie niższe od dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku określonych w w/w rozporządzeniu. 

Hałas powstający na etapie budowy analizowanego przedsięwzięcia również nie spowoduje 

przekroczenia dopuszczalnych norm na terenach chronionych. Emisja ta będzie krótkotrwała i ograniczy 

się tylko do niezbędnego okresu prowadzenia robót budowlanych.  

 Sposób postępowania z wytwarzanymi odpadami chroni glebę i wodę przed zanieczyszczeniem. 

 Transport związany z funkcjonowaniem analizowanego przedsięwzięcia jak i fermy (przede 

wszystkim dowóz paszy i odbiór obornika)  jest zoptymalizowany i odbywa się w porze dziennej tak, aby nie 

był uciążliwy dla  mieszkańców  znajdujących się w   otoczeniu  fermy. 

 Wszystkie czynności na Fermie prowadzone są zgodnie z Kodeksem Dobrej Praktyki Rolniczej oraz 

z obowiązującymi aktami prawnymi, które dotyczą aspektów związanych z prowadzeniem produkcji 

zwierzęcej. 

Analizowane przedsięwzięcie nie będzie stanowiło zagrożenia dla środowiska  

w zakresie emisji substancji do powietrza i emisji hałasu.  

 Wybrany przez Inwestora wariant jest, przy obecnym poziomie wiedzy i możliwości technicznych, 

wariantem najbardziej korzystnym dla środowiska.  

Montaż pieca do spalania drobiowych odpadów poprodukcyjnych wynika z konieczności 

przetwarzania sztuk padłych.  Spalanie padłych sztuk drobiu w przeznaczonym do tego celu piecu, na 

terenie gdzie zostaną wytworzone, wyeliminuje transport do odległych miejsc ich przetwarzania. Projekt 

realizowany będzie z zachowaniem najważniejszych zasobów środowiska jakimi są wody podziemne, gleba, 

powietrze oraz pozostała przestrzeń. Bardzo ważnym elementem jest to, że piec charakteryzuje się niską 

emisją zanieczyszczeń do środowiska. Przewidywane do realizacji w projektowanym przedsięwzięciu 

rozwiązania techniczno – technologiczne stanowią nowoczesne rozwiązania i ich zastosowanie jest 

uzasadnione z punktu widzenia ekonomicznego jak i ochrony środowiska. 

Realizacja przedsięwzięcia nie spowoduje pogorszenia stanu środowiska na sąsiadującym terenie.  

Planowana inwestycja nie powinna być źródłem uciążliwości dla najbliżej położonej zabudowy 

mieszkalnej ze względu na to, że stanowi uzupełnienie istniejącego przedsięwzięcia - fermy drobiu. 

Realizacja planowanego przedsięwzięcia przyczyni się do wyeliminowania uciążliwego procesu 

magazynowania padłych sztuk. Proces ten niesie za sobą również ryzyko powstania sytuacji mogących 

stwarzać zagrożenie sanitarne np. w czasie awarii środków transportu.  Źródłem hałasu emitowanego z 

projektowanego obiektu do środowiska będzie ruch pojazdów obsługujących fermy i dostarczających padłe 

sztuki do utylizacji. Ruch pojazdów mechanicznych nie spowoduje przekroczeń dopuszczalnych poziomów 

hałasu określonych przepisami prawa. Spodziewane wartości równoważnego poziomu dźwięku A 

wynikające z eksploatacji obiektu (po uwzględnieniu skumulowanego oddziaływania) będą na terenach 

chronionych niższe od dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku określonych w w/w rozporządzeniu. 

 Hałas powstający na etapie budowy analizowanego przedsięwzięcia również nie spowoduje 
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przekroczenia dopuszczalnych norm na terenach chronionych. Emisja ta będzie krótkotrwała i ograniczy się 

tylko do niezbędnego okresu prowadzenia robót budowlanych.  

 Dodatkową przyczyną konfliktów w związku z planowaną inwestycją może być brak odpowiednich 

konsultacji społecznych przed przystąpieniem do jego realizacji. W aktualnym stanie prawnym w przypadku 

realizacji tego rodzaju obiektów wymagane jest uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 

zgody na realizację przedsięwzięcia. W ramach tego postępowania przeprowadza się procedurę oceny 

oddziaływania na środowisko, a informację o przedsięwzięciu podaje się do publicznej wiadomości. Wszyscy 

zainteresowani mają prawo uczestniczyć w tej procedurze. Wszystkie wnioski i uwagi mieszkańców 

podlegają analizie i mogą zostać uwzględnione w decyzji środowiskowej, która stanowi o przyszłym 

projekcie budowlanym i rozwiązaniach niezbędnych do zastosowania. 

 

 Zgodnie z przedłożonym raportem oddziaływania oraz doświadczeniami producenta urządzenia                     

z analogicznych inwestycji montaż i dalsza eksploatacja pieca przyczyni się do zmniejszenia oddziaływania 

ferm na środowisko poprzez m.in. ograniczenie ruchu pojazdów odbierających padlinę, zmniejszenie 

zagrożenia sanitarnego poprzez eliminację procesu magazynowania padliny. Proces spalania drobiowych 

odpadów poprodukcyjnych - padliny przy ścisłym przestrzeganiu zaleceń producenta urządzenia ze względu 

na spalanie w odpowiedniej temperaturze nie generuje uciążliwości zapachowych. 

 Zastosowanie pieca do spopielania martwych zwierząt i odpadowej tkanki zwierzęcej daje                             

w pierwszej kolejności zupełną niezależność, ponieważ prowadzący fermę nie musi korzystać z firmy 

utylizacyjnej bądź transportowej, która odbiera materiał. Dzięki temu zyskuje się większe bezpieczeństwo                   

i higienę na terenie prowadzonej działalności, ponieważ redukuje się do minimum ryzyko roznoszenia się 

chorób i zarazków oraz rozprzestrzeniania się robaków i owadów. 

 To właśnie w/w korzyści oraz wskazane w przedłożonym raporcie oddziaływania zalety planowanej 

inwestycji powodują, że planowane przedsięwzięcie jest racjonalnym dopełnieniem planowanej inwestycji. 

Podsumowując powyższe, należy stwierdzić, że ewentualna uciążliwość projektowanego 

przedsięwzięcia ograniczy się do granic działek inwestora. Nie zostaną naruszone standardy jakości 

środowiska. 

 

Odniesienie się do pism, które wpłynęły do Urzędu Gminy Stara Kornica wyrażających 

sprzeciw dla planowanej inwestycji. 

 

Podnoszone w pismach, które wpłynęły do Urzędu Gminy Stara Kornica kwestie w większości się 

powielają w związku z powyższym poniższe wyjaśnienia nie odnoszą się do każdego pisma z osobna lecz 

stanowią odpowiedzi-wyjaśnienia do podnoszonych tematów. 

Realizacja planowanej inwestycji nie wpłynie na zwiększenie emisji zanieczyszczeń pochodzących                

z hodowli drobiu tj. amoniaku i siarkowodoru. Nieznacznemu zwiększeniu ulegnie emisja tlenków siarki                     

i tlenków azotu. Do dotychczas emitowanych zanieczyszczeń dodać należy związki emitowane w procesie 

spalania drobiowych odpadów poprodukcyjnych. Wykaz poszczególnych substancji i wielkość emisji 

przedstawiono w poniższym rozdziale dot. skumulowanej emisji zanieczyszczeń do powietrza. 

Jak wykazano emisja poszczególnych zanieczyszczeń, również tych pochodzących z hodowli drobiu 

jest na poziomie gwarantującym dotrzymanie standardów jakości środowiska poza terenem zakładu. 
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Podnoszone w pismach mieszkańców obawy co negatywnego wpływu planowanej inwestycji na 

środowisko oraz jakość życia ludzi odnoszą się w głównej mierze do prowadzonej hodowli.  

Należy zauważyć, że wszystkie budynki inwentarskie, z których pochodziły będą drobiowe odpady 

poprodukcyjne działają na podstawie stosownych pozwoleń w tym pozwoleń zintegrowanych, które 

gwarantują kontrolę prowadzonej działalności oraz dotrzymanie standardów jakości środowiska określonych 

stosownymi przepisami. 

Montaż pieca do spalania drobiowych odpadów poprodukcyjnych wpłynie korzystnie na działalność 

ferm drobiu oraz poprawi bezpieczeństwo prowadzonej hodowli jak również zmniejszy negatywne 

oddziaływanie wynikające z konieczności zapewnienia stałego odbioru padłych sztuk. 

 Planowany do montażu piec będzie użytkowany wyłącznie dla potrzeb wymienionych w raporcie 

oddziaływania budynków inwentarskich. W planowanym piecu nie będzie utylizowanych żadnych innych 

odpadów poza padłymi sztukami z wymienionych ferm. 

 Piec składa się z dwu połączonych ze sobą komór spalających. Pierwsza z nich to główna komora,               

do której ładowane i spalane są odpady drobiowe. Gazy powstałe w procesie spalania przechodzą                       

do drugiej komory, gdzie są dopalane co zmniejsza ilość emitowanych do atmosfery zanieczyszczeń oraz 

zapachów. 

W przedłożonym raporcie oraz jego uzupełnieniach szczegółowo odniesiono się do wpływu 

planowanej inwestycji na poszczególne elementy środowiska jak również wykonano stosowne obliczenia 

skumulowanego oddziaływania z fermami istniejącymi w najbliższym otoczeniu.   

Emisja takich zanieczyszczeń jak siarkowodór i amoniak nie występuje w związku z eksploatacją 

planowanego pieca podobnie jak możliwa emisja drobnoustrojów. Tego typu emisje związane                                  

są z prowadzeniem procesu hodowli drobiu. Prowadzący instalacje podejmują szereg zabiegów w celu 

zmniejszenia tych emisji. 

Należy zauważyć, że niniejsza dokumentacja nie dotyczy oceny wpływu na środowisko ferm drobiu, 

które przeszły proces oceny oddziaływania na środowisko na etapie uzyskiwania pozwoleń na budowę oraz 

późniejszym tj. uzyskiwania pozwoleń środowiskowych.  

Niniejsza dokumentacja stanowi ocenę oddziaływania na środowisko planowanej inwestycji czyli 

montażu pieca do spalania drobiowych odpadów poprodukcyjnych, która jest powiązana z prowadzoną 

hodowlą w taki sposób, że stanowi dopełnienie prowadzonej działalności poprzez rozwiązanie problemu 

powstającej padliny na terenie fermy bez potrzeby magazynowania przez dłuższy okres czasu oraz 

przewożenia na znaczne odległości do miejsc utylizacji. 

W razie braku możliwości natychmiastowego unieszkodliwienia odpadów (np. z przyczyn 

technicznych) na wyposażeniu każdej fermy znajduje się chłodzony kontener magazynowy, w którym można 

zmagazynować odpady do czasu unieszkodliwienia lub przekazania uprawnionemu odbiorcy. Taki sposób 

magazynowania funkcjonuje dotychczas i jest zgodny z obowiązującymi przepisami. Po zrealizowaniu 

planowanej inwestycji prowadzący fermy, z których drobiowe odpady poprodukcyjne kierowane będą do 

planowanego pieca pozostawia dotychczasowe urządzenia przeznaczone do magazynowania padliny jako 

opcje awaryjne. 

 W wyniku prowadzenia procesu spalania drobiowych odpadów poprodukcyjnych powstanie odpad               

o kodzie 19 01 12 - Żużle i popioły paleniskowe inne niż wymienione w 19 01 11 w ilości ok. 1,5 Mg/rok.  

Odpad gromadzony będzie w przystosowanych do tego celu workach obok miejsca powstawania                            

w wyznaczonym miejscu pod wiatą. Worki na popiół wykonane z materiału gwarantującego szczelność                   
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w przypadku usuwania ciepłego popiołu. Miejsce magazynowania oznakowane i zabezpieczone przed 

niekorzystnym wpływem czynników atmosferycznych na odpady. Po zebraniu partii transportowej 

przekazywany uprawnionym odbiorcom celem odzysku lub unieszkodliwienia. 

 Emisję substancji odorowych określono na podstawie emisji amoniaku i siarkowodoru jako substancji 

mających określone w krajowym prawie wartości progowe. 

 W tym miejscu podkreślić należy, że w sprawach dotyczących emisji odorów za kryterium oceny 

przyjmuje się średnioroczne i godzinowe stężenie amoniaku i siarkowodoru - tak WSA w Warszawie                               

w wyroku z dnia 6 marca 2014 r., sygn. akt VIII SA/Wa 911/13, NSA w wyroku z dnia 8 lipca 2014 r., sygn. 

akt II OSK 253/13, NSA w wyroku z dnia 20 grudnia 2013 r„ sygn. akt il OSK 1620/12 i inne. W polskim 

systemie prawnym rodzaje substancji wprowadzonych do powietrza i ich dopuszczalne poziomy zostały 

określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia 

dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 16, poz. 87) oraz w rozporządzeniu Ministra z dnia 24 

sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu Dz.U.2012.1031 inne 

nieskodyfikowane przepisy nie mogą stanowić podstawy do  oceny emisji odorów.  

Przedstawiony w raporcie oddziaływania opis środowiska przyrodniczego odnosi sie do terenu 

planowanej inwestycji, który jest zagospodarowany (fermy drobiu) lub stanowi tereny rolne (najbliższe 

otoczenie). Wskazywane w przedłożonych pismach gatunki roślin i zwierząt nie zostały stwierdzone                        

na terenie planowanej inwestycji oraz w bezpośrednim sąsiedztwie. 

Planowana inwestycja ze względu na fakt lokalizacji na terenie istniejącej fermy, która jest w pełni 

zagospodarowana i ogrodzona nie spowoduje utraty siedlisk czy miejsc lęgowych nie wpłynie również na 

zmianę wartości okolicznych terenów.   

 Biorąc pod uwagę informacje zawarte w raporcie oddziaływania wraz z jego uzupełnieniami 

realizacja planowanej inwestycji przyniesie korzyści nie tylko prowadzącemu instalację lecz również 

spowoduje zmniejszenie negatywnego oddziaływania na środowisko procesu utylizacji powstającej padliny 

(uciążliwości wynikające z magazynowania oraz transportu padliny do miejsc utylizacji). To właśnie w/w 

korzyści oraz wskazane w przedłożonym raporcie oddziaływania zalety planowanej inwestycji powodują, że 

planowane przedsięwzięcie jest racjonalnym dopełnieniem planowanej inwestycji. 

 

9. Analiza oddziaływań skumulowanych. 

Analizę oddziaływań skumulowanych przeprowadzono z uwzględnieniem planowanej inwestycji 

oraz istniejących ferm drobiu, z których pochodziły będą drobiowe odpady poprodukcyjne tj.  

• Istniejąca ferma inwestorów - działająca w oparciu o decyzję Marszałka Województwa 

Mazowieckiego - pozwolenie zintegrowane z dnia 07.02.2017r. znak PZ-I.7222.151.2016.IP, 

• istniejąca ferma indyczek stanowiących własność Państwa Iwony i Jarosława Łaskich zam. 

ul. Majora Zenona 29A, 08-200 Łosice działająca w oparciu o decyzję Marszałka 

Województwa Mazowieckiego - pozwolenie zintegrowane z dnia 29.09.2016r. znak PZ-

I.7222.16.2016.MR 

• budynek przeznaczony do chowu indyczek stanowiący własność P. Karola Łaskiego zam. ul. 

Majora Zenona 29, 08-200 Łosice działający w oparciu o decyzję Marszałka Województwa 

Mazowieckiego - pozwolenie na emisję gazów i pyłów do powietrza z dnia 18.09.2013r. znak 
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PŚ-V.7221.14.2013.DR zmienione decyzją z dnia 29.12.2015R. znak PŚ-

V.7221.37.2015.MK 

 W obliczeniach skumulowanego oddziaływania uwzględniano również istniejącą fermę indyczek 

prowadzoną przez Gospodarstwo Rolne Zubkowicz Karol Zubkowicz, Popławy 36, 08-205 Kornica 

zlokalizowaną w miejscowości Popławy 35a, gmina Stara Kornica - pozwolenie zintegrowane z dnia 

20.05.2019r. znak PZ-PK-I.7222.73.2019.KS z której drobiowe odpady poprodukcyjne nie będą utylizowane 

w planowanej instalacji. 

W obliczeniach nie uwzględniono fermy drobiu zlokalizowanej w odległości ok. 850m w kierunku 

południowo-wschodnim od miejsca lokalizacji planowanej inwestycji ze względu na brak powiązania 

technologicznego z planowaną inwestycją oraz dzieląca je odległość sprawiająca brak kumulowania się 

oddziaływań wynikających z funkcjonowania planowanego przedsięwzięcia. 

 

W związku z ponownymi obliczeniami rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w powietrzu oraz emisji 

hałasu stosowne rozdziały raportu oddziaływania otrzymują nowe brzmienie: 

 

2.3.1. Oddziaływanie na stan powietrza atmosferycznego 

2.3.1.1. Ogólne informacje o instalacji i jej funkcjonowaniu w kontekście ochrony powietrza 

przed zanieczyszczeniem. 

Analizę rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w powietrzu przeprowadzono z uwzględnieniem 

planowanej inwestycji oraz istniejących ferm drobiu, z których pochodziły będą drobiowe odpady 

poprodukcyjne tj.  

• Istniejąca ferma inwestorów - działająca w oparciu o decyzję Marszałka Województwa 

Mazowieckiego - pozwolenie zintegrowane z dnia 07.02.2017r. znak PZ-I.7222.151.2016.IP, 

• istniejąca ferma indyczek stanowiących własność Państwa Iwony i Jarosława Łaskich zam. 

ul. Majora Zenona 29A, 08-200 Łosice działająca w oparciu o decyzję Marszałka 

Województwa Mazowieckiego - pozwolenie zintegrowane z dnia 29.09.2016r. znak PZ-

I.7222.16.2016.MR 

• budynek przeznaczony do chowu indyczek stanowiący własność P. Karola Łaskiego zam. ul. 

Majora Zenona 29, 08-200 Łosice działający w oparciu o decyzję Marszałka Województwa 

Mazowieckiego - pozwolenie na emisję gazów i pyłów do powietrza z dnia 18.09.2013r. znak 

PŚ-V.7221.14.2013.DR zmienione decyzją z dnia 29.12.2015R. znak PŚ-

V.7221.37.2015.MK 

W obliczeniach skumulowanego oddziaływania uwzględniano również istniejącą fermę indyczek prowadzoną 

przez Gospodarstwo Rolne Zubkowicz Karol Zubkowicz, Popławy 36, 08-205 Kornica zlokalizowaną w 

miejscowości Popławy 35a, gmina Stara Kornica - pozwolenie zintegrowane z dnia 20.05.2019r. znak PZ-

PK-I.7222.73.2019.KS z której drobiowe odpady poprodukcyjne nie będą utylizowane w planowanej 

instalacji. 
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2.3.1.2. Wielkość i źródła powstawania pyłów i gazów oraz miejsca i warunki wprowadzania pyłów 

i gazów do środowiska; proponowane działania w celu zapobiegania lub ograniczenia ilości 

wprowadzanych do powietrza pyłów i gazów. 

 
Emisja zanieczyszczeń z projektowanego pieca do spalania drobiowych odpadów poprodukcyjnych: 

 

Zorganizowane źródła zanieczyszczeń 

Piec do spalania drobiowych odpadów poprodukcyjnych składa się z dwu połączonych ze sobą komór 

spalających. Padłe sztuki ładowane są do pierwszej komory tj. głównej komory, gdzie są spalane. Gazy 

powstałe w procesie spalania przechodzą do drugiej komory, gdzie są dopalane co zmniejsza ilość 

emitowanych do atmosfery zanieczyszczeń.  

Temperatura 850°C gazów w piecu osiągana jest niezwykle szybko i utrzymywana, aż do zakończenia 

procesu. Dzięki zastosowaniu niezwykle wydajnych, automatycznych palników i systemu kontroli czasu 

pracy uzyskano minimalną emisję gazów. Dzięki temu również piec jest zgodny z normami UE 1069/2009 

odnośnie emisji gazów. 

 

W trakcie spalania odpadów drobiowych, do atmosfery emitowane są spaliny zawierające zanieczyszczenia 

gazowe i pyłowe. Stosowanym paliwem w piecu będzie gaz. Spaliny odprowadzane emitorem stalowym, 

zadaszonym o następujących parametrach: h = 4,14m, d = 0,305m. 

 

Stężenia substancji w gazie w warunkach (273 K, 101,3 kPa, 11% O2) w oparciu o Incinerator Technical 

Specification – Waste Spectrum Environmental Ltd., Worcester, 2009 r. i Animal Incineration Emission 

Levels -  Waste Spectrum Environmental Incerators są zestawione w poniższej tabeli: 

 

CAS Substancja    Stężenie 

[mg/m
3
] 

Stężenie 

[mg/m
3
] 

Stężenie 

[mg/m
3
] 

1 2 3 4 5 

7647-01-0 HCl 4,43 4 30 

10102-44-0 NOx 123,4 123 239 

7446-09-5 SO2 37,2 37 149 

 630-08-0  CO 1,25 1 104 

 TOC 2,2 2 32 

 PM10 3,43 3 35 

 

W kolumnie 3 są zmierzone stężenia substancji dla pieca produkowanego przez Waste Spectrum 

W kolumnie 4 są stężenia substancji dla typowego dobrego pieca (Typical Good Example) produkowanego 

przez  Waste Spectrum. 

W kolumnie 5 są średnie stężenia substancji wszystkich odpowiednich danych testowych wykonanych dla 

różnych spalarni odpadów i spalarni Waste Spektrum. 

Wyniki pomiarów emisji zanieczyszczeń z pieca do spalania padliny: 
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CAS Substancja    Stężenie 

[mg/m
3
] 

Emisja 

[g/s] 

Emisja 

[kg/h] 

1 2 3 4 5 

7647-01-0 HCl 4,43 0,001821 0,00655 

10102-44-0 NOx 123,4 0,050717 0,18258 

7446-09-5 SO2 37,2 0,015289 0,05504 

 630-08-0  CO 1,25 0,000514 0,00185 

 TOC 2,2 0,000904 0,00325 

 PM10 3,43 0,001410 0,00508 

(Pomiary emisji zanieczyszczeń z pieca do spalania padliny wraz z tłumaczeniem stanowią załącznik do 

niniejszego opracowania) 

Charakterystyka gazów odlotowych 

T = 273 K  - średnia temperatura gazów 

t = 2000 h/rok  - czas pracy pieca 

Do  celów obliczeniowych założono, że czas pracy pieca będzie proporcjonalnie odpowiadał długości 

trwania poszczególnych okresów hodowli. 

  

Emisja niezorganizowana – ruch pojazdów mechanicznych na terenie Zakładu  

W wyniku funkcjonowania analizowanych obiektów wystąpi niezorganizowane źródło emisji 

zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego w postaci emisji z silników pojazdów mechanicznych. 

Spaliny samochodowe zawierają w swoim składzie takie podstawowe substancje jak: tlenek węgla, tlenki 

azotu, tlenki siarki, węglowodory i  jego związki.  

Założono najbardziej niekorzystny wariant tj. ruch maksymalnej ilości pojazdów jednocześnie: 

 a) ciągnik rolniczy = 2 szt., (1 do obsługi fermy inwestora, 1 do obsługi pozostałych obiektów) 

 

Do ustalenia emisji zanieczyszczeń powstających podczas ruchu pojazdów na terenie planowanej 

instalacji przyjęto następujące wskaźniki emisji (zgodnie z regulaminem 49 EKG ONZ):  

� Ciągnik rolniczy (paliwo ON): 

- dwutlenek węgla  - 27,69 g/km, 

- dwutlenek azotu  - 4,43 g/km, 

- węglowodory    - 3,63 g/km, 

 

Założono, że ciągnik (E2 - do obsługi pozostałych obiektów) pokona trasę ok. 807 m zarówno w czasie 

wjazdu jak i wyjazdu. Ciągnik ten opuści teren zakładu po czasie dłuższym niż jedna godzina. Przejazd 

tej trasy odbywa się średnio w czasie 5 minut.  

Eco = 1 x 0,807 x 27,69 = 22,34 g 

ENO2 = 1 x 0,807 x 4,43 = 3,57 g 

Ewęgl =  1 x 0,807 x 3,63 = 2,93 g 
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W związku z tym, że emisje trwają krócej niż jedna godzina, należy je odnieść do jednej godziny. 

Ciągnik (E2): 

Eco = 22,34 g/h = 0,02234 kg/h  

ENO2 = 3,57 g/h = 0,00357 kg/h  

Ewęgl = 2,93 g/h = 0,00293 kg/h 

 

Założono, że ciągnik (E3 - do obsługi fermy inwestora) pokona trasę ok. 174 m zarówno w czasie wjazdu 

jak i wyjazdu. Ciągnik ten opuści teren zakładu po czasie dłuższym niż jedna godzina. Przejazd tej trasy 

odbywa się średnio w czasie 5 minut.  

Eco = 1 x 0,174 x 27,69 = 4,82 g 

ENO2 = 1 x 0,174 x 4,43 = 0,77 g 

Ewęgl =  1 x 0,174 x 3,63 = 0,63 g 

 

  

W związku z tym, że emisje trwają krócej niż jedna godzina, należy je odnieść do jednej godziny. 

Ciągnik (E3): 

Eco = 4,82 g/h = 0,00482 kg/h  

ENO2 = 0,77 g/h = 0,00077 kg/h  

Ewęgl = 0,63 g/h = 0,00063 kg/h 

Istniejąca ferma inwestorów - Decyzja Marszałka Województwa Mazowieckiego - Pozwolenie 

zintegrowane z dnia 07.02.2017r. znak PZ-I.7222.151.2016.IP 

W analizowanym zespole indyczników maksymalna łączna obsada wynosi 90000 sztuk 

indyczek/cykl oraz. Instalacja do chowu składa się z trzech budynków - 2 indyczniki o obsadzie po 30000 

szt. oraz jednej odchowalni o obsadzie 30000 szt.: 

Nr  

budynku 

Obsada 

(szt.) 

System wentylacji 

Indycznik – 

Tuczarnia (T1) 

30000 - 30 wentylatorów dachowych o wydajności do 20000 m3/h; 

- 10 wentylatorów szczytowych o wydajności  42125 m3/h. 

Indycznik – 

Tuczarnia (T2) 

30000 - 30 wentylatorów dachowych o wydajności do. 20000 m3/h; 

- 10 wentylatorów szczytowych o wydajności  42125 m3/h. 

Odchowalnik  

(O1) 

30000 - 9 wentylatorów dachowych o wydajności do. 20000 m3/h; 

 

Emisja zanieczyszczeń następuje będzie poprzez wymienione wyżej wentylatory dachowe i ścienne. 

Lokalizacja wszystkich emitorów przedstawiona została na wydrukach izolinii poszczególnych 

zanieczyszczeń. Zanieczyszczeniami emitowanymi w procesach  hodowli  należą: amoniak, pył zawieszony, 

pył 2,5 oraz w śladowych ilościach siarkowodór.  

Ocena wpływu emisji na stan jakości powietrza jest możliwa tylko w przypadku: amoniaku, 

siarkowodoru, pyłu PM10 i PM2,5 oraz pyłu ogólnego (opad pyłu) - substancji, dla których stężenia w 

powietrzu są normowane. 
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Emisja zanieczyszczeń do powietrza z hodowli drobiu została obliczona przy użyciu 

przedstawionych poniżej wskaźników emisji maksymalnej: 

Rodzaj 

zanieczyszczenia 
Wskaźniki 

Źródło wskaźnika emisji 

 emisji 

Amoniak  

 

0,12 kg/rok/szt. = 

0,014 g/h/szt. 

Procedura szacowania emisji Amoniaku ze 

źródeł rolniczych, Wydawnictwo IMUZ, Falenty 2008 

Siarkowodór 0,00028 g/h/szt. Brak danych 

Pył zawieszony PM10 

0,032 

kg/rok/szt. 

= 0,0036 g/h/szt. 

EEA air pollutant emission inventory guidebook 

— 2009 Animal husbandry and manure management*  

* (wskaźnik wykorzystany m.in. w opracowaniu: Raport z inwentaryzacji emisji zanieczyszczeń                   

do powietrza na potrzeby aktualizacji Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego. 

www.atmoterm.pl) 

Siarkowodór – przyjęto na podstawie publikacji: Zależność między nowoczesnymi systemami                      

w produkcji drobiarskiej a ochroną naturalnego i produkcyjnego środowiska jako 2% emisji amoniaku.  

W publikacjach występują nieliczne dane dotyczące emisji pyłu z chowu indyczek. W oparciu wyniki 

badań opublikowanych w biuletynie (ASABE) pt. Air Emissions from Tom and Hen Turkey Houses in the 

U.S. Midwest, wielkość emisji pyłu w cyklu tuczu indyczek na ściółce przyjęto, że pył PM2,5  stanowi ok 

12,8% pyłu PM10.  

Dla potrzeb ogrzewania w  budynku odchowalni zainstalowano 8 nagrzewnic gazowych o mocy 95 

kW każda (moc w paliwie), w budynkach tuczarni zainstalowano po 10 nagrzewnic gazowych o mocy 95 kW 

każda (moc w paliwie).  

Przyjęte do obliczeń wskaźniki emisji ze spalania LPG, przedstawiono poniżej w obliczeniach. 

Poniżej w punktach scharakteryzowano poszczególne źródła emisji oraz emitory wraz obliczeniami wielkości 

emisji zanieczyszczeń na podstawie przytoczonych wskaźników emisji. 

Poniżej przedstawiono charakterystykę zastosowanych wentylatorów i ich emitorów: 

Wentylatory dachowe – wylot pionowy otwarty 

Indyczniki i odchowalnik 

D - średnica wylotu wentylatora (m) 0,80 

H - wysokość wylotu (m n.p.t.) 6,5 

V1- wydajność wentylatora (m3/h) 20000 

 v - prędkość wylotu gazów (m/s) 11,05 

 

Wentylatory szczytowe – wylot boczny (poziomy) 

Tylko indyczniki 

D - średnica wylotu wentylatora (m) 1,38 

H - wysokość wylotu (m n.p.t.) 1,4 

V2 - wydajność wentylatora (m3/h) 42125 

 v - prędkość wylotu gazów (wylot boczny) (m/s) 0 

Charakterystyka gazów odlotowych z indyczników 
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T = 293 K   - średnia temperatura gazów 

t = 7392 h/rok   - czas hodowli brojlerów (77 dni x 4 cykle), z czego: 

Założono, że wentylatory dachowe w indycznikach pracują przez cały okres tuczu tj. 7392 h/rok, 

natomiast wentylatory szczytowe przez 250 h/rok. 

W pracy analizowanej instalacji wyróżniono 3 okresy: 

Okres I gdzie pracują tylko wentylatory dachowe emitujące zanieczyszczenia z bytowania ptaków 

(5642 h/rok), 

Okres II gdzie pracują tylko wentylatory dachowe emitujące zanieczyszczenia z bytowania ptaków                  

i spalania gazu w nagrzewnicach (1500 h/rok), 

Okres III gdzie pracują wszystkie wentylatory dachowe i szczytowe emitujące zanieczyszczenia                    

z bytowania ptaków (250 h/rok), 

Charakterystyka gazów odlotowych z odchowalnika 

T = 293 K   - średnia temperatura gazów 

t = 5376 h/rok   - czas hodowli młodych indyków (28 dni x 8 cykli). 

 

Emisja zanieczyszczeń 

Emisja zanieczyszczeń z bytowania ptaków budynek Tuczarni T1 i T2 

Emisję maksymalną zanieczyszczeń obliczono na podstawie wzoru: 

Eh = W * N, [kg/h], gdzie: 

W – wskaźnik emisji [g/h/szt.] 

N – łączna obsada ptaków w rzucie w budynku – 30000 szt.; 

Emisja maksymalna zanieczyszczeń z hodowli indyczek  

Zanieczyszczenie Wskaźnik emisji 

g/h/ ptaka 

Emisja  maksymalna – E max  

(kg/h) 

Amoniak 0,014 0,420 

Siarkowodór 0,00028 0,0084 

Pył zawieszony PM 10 0,0036 0,108 

PM2,5 = 12,8% Pyłu PM10 

Każdy budynek indycznika dogrzewany okresowo, w miarę potrzeb przy wykorzystaniu 10 

nagrzewnic o mocy łącznej 950 kW, opalanych gazem propan-butan. Gazy spalinowe usuwane są wraz z 

gazami odlotowymi z hodowli brojlerów przez system wentylacji budynku.  

Dane 

Q = 950 kW - moc nagrzewnic 

nk = 95% - sprawność cieplna 

wSO2 = 0,0001 kg SO2/kg paliwa - wskaźnik emisji dwutlenku siarki (wg PN-EN 589:2004) 



 

 

14

wNO2 = 0,00276 kg NO2/kg paliwa - wskaźnik emisji tlenków azotu w przeliczeniu na NO2 

wCO = 0,000552 kg CO / kg paliwa - wskaźnik emisji tlenku węgla 

Wd = 46,0 MJ/kg - wartość opałowa 

Obliczenia: 

Zużycie paliwa: 

z = 3600 * Q /(Wd * ηk) = 3600*950/(46000*0,95) = 78,26 [kg/h]  

Emisja dwutlenku siarki: 

ESO2 = wSO2 * z = 0,0001 * 78,26= 0,007826 kg/h 

Emisja tlenków azotu: 

ENO2 = wNO2 * z = 0,00276 * 78,26 = 0,2159976kg/h 

Emisja tlenku węgla 

ECO = wCO * z = 0,000552 * 78,26 = 0,0431995 kg/h 

Emax dla wentylatorów dachowych E4-E33, E44-E73 (emisja w I okresie obliczeniowym, emisja z bytowania 

ptaków) 

Wyliczona wyżej emisja całkowita zajdzie poprzez emitory dachowe przez 5642 h i dla każdego z tych 

emitorów stanowi 1/30 obliczonej wyżej emisji. 

 Zanieczyszczenie Emisja  

kg/h 

Amoniak 0,014 

Siarkowodór 0,00028 

Pył zawieszony PM 10 0,0036 

PM2,5 = 12,8% Pyłu PM10 

 

Emax dla wentylatorów dachowych E4-E33, E44-E73 (emisja w II okresie obliczeniowym, emisja                                     

z bytowania ptaków oraz spalania gazu w nagrzewnicach) 

Wyliczona wyżej emisja całkowita zajdzie poprzez emitory dachowe przez 1500 h i dla każdego z tych 

emitorów stanowi 1/30 obliczonej wyżej emisji. 

Zanieczyszczenie Emisja  

kg/h 

Amoniak 0,014 

Siarkowodór 0,00028 

Pył zawieszony PM 10 0,0036 

 PM2,5 = 12,8% Pyłu PM10 

Dwutlenek siarki 0,00026 

Dwutlenek azotu 0,00720 

Tlenek węgla 0,00144 
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Emisja w III okresie obliczeniowym. 

Wyliczona wyżej emisja całkowita została podzielona na poszczególne emitory, zgodnie z wydajnością 

każdego z nich. 

Emitory wentylatorów dachowych E4-E33, E44-E73 i wentylatorów szczytowych E34-E43, E74-E83: 

Łączna wydajność wentylatorów wynosi: 

V całk = 30 x V1 + 10 x V2 = 30 x 20000 + 10 x 42125 =  1021250 m3/h 

Udział procentowy (U) każdego z emitorów w emisji maksymalnej wynosi: 

U1 = V1 / Vcałk * 100 = 20000 / 1021250 * 100 = 1,958 % 

U2 = V2 / Vcałk * 100 = 42125 / 1021250* 100 = 4,125 % 

Emisję maksymalną poszczególnych zanieczyszczeń z emitorów obliczono wg wzorów: 

E maxNH3, H2S, PM10, PM2,5 = Emax * U1 (dla emitorów dachowych) 

E maxNH3, H2S, PM10, PM2,5 = Emax * U2 (dla emitorów szczytowych) 

Na podstawie ww. wzorów oraz wartości całkowitej emisji maksymalnej obliczono emisję                                 

z poszczególnych emitorów: 

Emax dla wentylatorów dachowych E4-E33, E44-E73 (emisja w III okresie obliczeniowym, emisja z 

bytowania ptaków) 

EmaxNH3 = 0,420 kg/h   x 1,958 %  = 0,0082236 kg/h 

EmaxH2S = 0,0084 kg/h   x 1,958 %  = 0,0001645 kg/h 

EmaxPM10= 0,108 kg/h   x 1,958 %  = 0,0022115 kg/h 

PM2,5 = 12,8% Pyłu PM10 

Emax dla wentylatorów szczytowych E34-E43, E74-E83 (emisja w III okresie obliczeniowym, emisja z 

bytowania ptaków) 

EmaxNH3 = 0,420  kg/h   x 4,125 %  = 0,0173250 kg/h 

EmaxH2S = 0,0084 kg/h   x 4,125 %  = 0,0003465 kg/h 

EmaxPM10= 0,108 kg/h   x 4,125 %  = 0,0044550 kg/h 

PM2,5 = 12,8% Pyłu PM10 

 

Emisja zanieczyszczeń z odchowalnika budynek O1 

Emisję maksymalną zanieczyszczeń obliczono na podstawie wzoru: 

Eh = W * N, [kg/h], gdzie: 

W – wskaźnik emisji [g/h/szt.] 

N – łączna obsada ptaków w rzucie – 30000 szt.; 

 

 

 

 

 

 



 

 

16

Emisja maksymalna zanieczyszczeń: 

Zanieczyszczenie Wskaźnik emisji 

g/h/ ptaka 

Emisja  maksymalna – E max  

(kg/h) 

Amoniak 0,014 0,420 

Siarkowodór 0,00028 0,0084 

Pył zawieszony PM 10 0,0036 0,108 

PM2,5 = 12,8% Pyłu PM10 

Budynek dogrzewany jest przez cały okres przebywania młodych indyczek przy wykorzystaniu 8 

nagrzewnic o mocy łącznej 760 kW, opalanych gazem propan-butan. Gazy spalinowe usuwane są wraz               

z gazami odlotowymi z hodowli brojlerów przez system wentylacji budynku. 

Dane 

Q = 760 kW - moc nagrzewnic 

nk = 95% - sprawność cieplna 

wSO2 = 0,0001 kg SO2/kg paliwa - wskaźnik emisji dwutlenku siarki (wg PN-EN 589:2004) 

wNO2 = 0,00276 kg NO2/kg paliwa - wskaźnik emisji tlenków azotu w przeliczeniu na NO2 

wCO = 0,000552 kg CO / kg paliwa - wskaźnik emisji tlenku węgla 

Wd = 46,0 MJ/kg - wartość opałowa 

Obliczenia: 

Zużycie paliwa: 

z = 3600 * Q /(Wd * ηk) = 3600*760/(46000*0,95) = 62,61 [kg/h]  

Emisja dwutlenku siarki: 

ESO2 = wSO2 * z = 0,0001 * 62,61 = 0,006261 kg/h 

Emisja tlenków azotu: 

ENO2 = wNO2 * z = 0,00276 * 62,61 = 0,172803 kg/h 

Emisja tlenku węgla 

ECO = wCO * z = 0,000552 * 62,61 = 0,0345607 kg/h 

Wyliczona wyżej emisja całkowita zajdzie poprzez emitory dachowe przez 5376 h w roku i dla każdego z 

tych emitorów stanowi 1/9 obliczonej wyżej emisji.  

Emax dla wentylatorów dachowych E84-92 (emisja w I, II i III okresie obliczeniowym (3626h+1500h+250h)) 

 

Zanieczyszczenie Emisja  

kg/h 

Amoniak 0,04666 

Siarkowodór 0,00093 

Pył zawieszony PM 10 0,012 

PM2,5 = 12,8% Pyłu PM10 

Dwutlenek siarki 0,000695 

Dwutlenek azotu 0,019200 

Tlenek węgla 0,003840 
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Określenie emisji substancji wprowadzanych do powietrza z urządzeń pomocniczych 

 

 Emisja zanieczyszczeń z silosów paszowych E93 - E98 

Emisja z magazynowania paszy. 

W przedmiotowej fermie drobiu pasza magazynowana będzie w 6 naziemnych silosach o łącznej pojemności 

156 Mg (każdy o pojemności 26 Mg). 

Podczas tankowania zbiorników paszy poprzez rurę odpowietrzającą występuje zorganizowana emisja pyłu 

do powietrza. Roczne zapotrzebowanie na paszę dla fermy wynosi 6930 Mg. 

Uzupełnianie paszy odbywa się w sposób pneumatyczny z paszowozu do zbiorników magazynowych. 

Występuje wtedy zorganizowana emisja pyłu do powietrza z rurociągów odpowietrzających silosy. 

Wielkość strumienia sprężonego powietrza wynosi ok. 300 m3/h. Powietrze z silosów w czasie rozładunku 

odprowadzane do atmosfery rurami odpowietrzającymi, po uprzednim oczyszczeniu go z pyłu w filtrze 

workowym – zastosowano worki jutowe nakładane na rurę odpowietrzającą. 

Przyjmuje się, że stężenie pyłu za filtrem nie przekracza 100 mg/m3. Szybkość opróżniania paszowozu 

wynosi 25 m3/h, tj. 16,3 Mg/h. Zakłada się, że ilość powietrza o objętości równej transportowanej do silosu 

paszy wypchnięta zostanie na zewnątrz poprzez filtr workowy. 

Zmagazynowanie 26 Mg paszy w jednym silosie wymagać będzie pracy układu pneumatycznego transportu 

przez czas: 

 
Każdy z silosów będzie ładowany rocznie ok. 44 razy (70 h). 

Czas emisji podzielono proporcjonalnie do czasu trwania poszczególnych okresów obliczeniowych. 

Emisja maksymalna pyłu z jednego silosa wyniesie: 

Epyłu = 300 m3/h x 100 mg/m3 = 30000 mg/h = 8,3 mg/s = 0,03 kg/h 

Pył będzie wprowadzany wylotem rur odpowietrzających h =1,0 m nad poziomem terenu, d = 0,05 m (wylot 

boczny) t = 293K.  

Skład frakcyjny emitowanego pyłu przyjęto do obliczeń wg zbiorów CEIDARS (California Emission 

Inventory and Reporting System -  http://www.arb.ca.gov/ei/drei/maintain/dbstruct.htm), w następującym 

podziale: 

- frakcje od 0µm do 2,5 µm – 1%; 

- frakcje od 2,5µm do 10 µm – 28%; 

- frakcje od 10µm do 100 µm – 71%; 

 

 Emisja zanieczyszczeń z agregatu prądotwórczego 

Agregat prądotwórczy (E-99) jest awaryjnym źródłem zapewniającym ciągłość pracy urządzeń 

elektrycznych na wypadek przerw w dostawach energii elektrycznej z sieci energetycznej. Jest on źródłem 

emisji zanieczyszczeń powstających w trakcie spalania paliwa w postaci oleju napędowego.  

Maksymalną ilość zużywanego paliwa obliczono ze wzoru: 

      [dm3/h] 

 

gdzie:  Q- wydajność cieplna kotła [ kJ/h ] 
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Wd- wartość opałowa paliwa [ kJ/dm3 ] 

η- sprawność cieplna kotła 

W przypadku kotła Agregat wydajność cieplna  = 100 kW * 3600 = 360000 kJ/h, maksymalna ilość 

zużywanego paliwa = 

 

 Bmax = 360000/(35905  *  0,92) = 10,898 dm3/h 

 

Wzory do obliczenia emisji: 

 

Emisja z kotła Agregat 

Emisja pyłu: 

Ep = Bmax * E'p  

 gdzie: 

       Bmax - maksymalne zużycie paliwa, m3/h 

       E'p  - wskaźnik unosu pyłu, kg/m3 

 

Ep  = 0,010898 * 1 = 0,010898 kg/h 

Zawartość pyłu do 10 µm w emitowanym pyle = 96 % 

Emisja pyłu do 10 µm = 0,010898*96/100 = 0,010462 kg/h 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emisja dwutlenku siarki: 

ESO2 = Bmax * E' * S 

  gdzie : 

       Bmax - maksymalne zużycie paliwa, m3/h 

       E' - wskaźnik dla dwutlenku siarki, kg/m3/% 

       S  - zawartość siarki całkowitej w paliwie, % 

ESO2 = 0,010898 * 19 * 0,3 = 0,06212 kg/h 

 

Emisja tlenków azotu: 

ENOx = Bmax * E' 

  gdzie : 

       Bmax  - maksymalne zużycie paliwa m3/h 

       E' - wskaźnik emisji tlenków azotu, kg/m3 

ENOx= 0,010898 * 5 = 0,05449 kg/h 
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Emisja tlenku węgla: 

ECO = Bmax * E' 

  gdzie : 

       Bmax  - maksymalne zużycie paliwa m3/h 

       E' - wskaźnik emisji tlenku węgla, kg/m3 

 

ECO= 0,010898 * 0,4 = 0,004359 kg/h 

Zestawienie wskaźników emisji 

Kocioł: Agregat 

Spalanie oleju napędowego, paliwo: olej napędowy 

Zawartość siarki: 0,3 % 

Zanieczyszczenie Wskaźnik emisji Wskaźnik przeliczony 

kg/m3 

Pył 1    kg/m3    1 

Dwutlenek siarki (SO2) 19 * S    kg/m3  5,70 

Tlenki azotu jako NO2 5    kg/m3    5 

Tlenek węgla (CO) 0,4    kg/m3 0,400 

 

Zestawienie wielkości emisji 

Kocioł Agregat   Bmax = 0,010898 m3/h   Brok = 0,10788 m3/rok 

Nazwa zanieczyszczenia Wskaźnik 

emisji 

Emisja maksymalna Emisja roczna i średnioroczna 

 kg/m3 mg/s kg/h Mg/rok kg/h 

Pył  1  3,027  0,01090  0,0001079  0,00001232 

 w tym pył do 2,5 µm  0,9370  2,837  0,01021  0,0001011  0,00001154 

 w tym pył do 10 µm  0,9600  2,906  0,01046  0,0001036  0,00001182 

Dwutlenek siarki (SO2)  5,70  17,26  0,0621  0,000615  0,0000702 

Tlenki azotu jako NO2  5  15,14  0,0545  0,000539  0,0000616 

Tlenek węgla (CO)  0,400  1,211  0,00436  0,0000432  0,00000493 

Czas emisji =    9,9 godzin 

Ilość spalin ze spalania paliwa ciekłego obliczono wg. wzoru: 

 

  Vz = 0,265*Wd+(λ - 1 )*(0,209*Wd+ 1,69) 

 

 gdzie: 

        Vz - ilość spalin w warunkach normalnych, m3/kg paliwa 

        Wd - wartość opałowa paliwa MJ/kg 

        λ - współczynnik nadmiaru powietrza 

 

Ilość spalin w warunkach normalnych z  kotła Agregat jest równa: 

 

  Vzm = 0,265*43,155 + ( 1,2 -1 ) * ( 0,209 * 43,155 + 1,69) 

  Vzm = 13,578 m3/kg 

  W przeliczeniu na 1 dm3 paliwa o gęstości  0,832 kg/dm3  Vzv= 11,297 m3/dm3. 

  Vn =   Bmax *Vzv =10,898 * 11,297 =  123,1 m3/h 

 

 Tk = 328,2 - 1 *   2   = 326,2 K 
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Ilość gorących gazów uchodzących z emitora : 

 Vg = Vn*Tk/273,15 = 123,1 * 326,2 / 273,15 = 147 m3/h 

 

Powierzchnia przekroju emitora: 

 F =  π*d2/4 = 3,1416 * 0,152/4 = 0,0177 m2 

 

Prędkość gazów u wylotu z emitora: 
         Vg               147       

 w = ---------- =  --------------- =  2,31 m/s 

      F * 3600       0,0177 * 3600  

 

Agregat jest urządzeniem zapewniającym energię elektryczną dla instalacji w sytuacjach 

awaryjnych. Jego przewidywany czas pracy wyniesie 10h w ciągu roku. 

 

Emisja z kotłów w częściach socjalnych 

Przy budynkach inwentarskich znajdują się części socjale, które posiadają piece ogrzewające ciepłą wodę 

użytkowa i c.o. - piece gazowe o mocy 24 kW opalany gazem, z których spaliny odprowadzane są 

oddzielnymi emitorami stalowym, zadaszonymi o wymiarach h = 5,5m i d = 0,12m (E100-E102).  

Piece pracują w ciągu całego czasu trwania cykli hodowlanych. 

Do określenia maksymalnych ilości powstających substancji zanieczyszczających ze spalania gazu w kotle  

przyjęto, że wartość opałowa gazu wynosi 36000 kJ/m3, do wyznaczenia ilości substancji 

zanieczyszczających przyjęto wskaźniki emisji zaczerpnięte z opracowania Krajowego Ośrodka 

Bilansowania i Zarządzania Emisjami - Wskaźniki emisji zanieczyszczeń ze spalania paliw, kotły o mocy do 

0,5 MW.  

Obliczenia dla pojedynczego pieca tuczarni. 

Maksymalną ilość zużywanego paliwa obliczono ze wzoru: 

      [m3/h] 

 

gdzie:  Q- wydajność cieplna kotła [ kJ/h ] 

Wd- wartość opałowa paliwa [ kJ/m3 ] 

η- sprawność cieplna kotła 

 

W przypadku kotła piec socjalny wydajność cieplna  = 24 kW * 3600 = 86400 kJ/h, maksymalna ilość 

zużywanego paliwa = 

 

 Bmax = 86400/(34400  *  0,93) = 2,701 m3/h 

 

Wzory do obliczenia emisji: 
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Emisja z kotła piec socjalny 

 

Emisja pyłu: 

Ep = Bmax * E'p  

 gdzie: 

       Bmax - maksymalne zużycie paliwa, mln m3/h 

       E'p  - wskaźnik unosu pyłu, kg/mln m3 

 

Ep  = 0,000002701 * 0,5 = 0,0000013505 kg/h 

Pył zawiera 100 % frakcji do 10 µm 

 

Emisja dwutlenku siarki: 

ESO2 = Bmax * E' * S 

  gdzie : 

       Bmax - maksymalne zużycie paliwa, mln m3/h 

       E' - wskaźnik dla dwutlenku siarki, kg/mln m3/% 

       S  - zawartość siarki w gazie w mg/m3 

ESO2 = 0,000002701 * 2 * 0 = 0 kg/h 

 

Emisja tlenków azotu: 

ENOx = Bmax * E' 

  gdzie : 

       Bmax  - maksymalne zużycie paliwa mln m3/h 

       E' - wskaźnik emisji tlenków azotu, kg/mln m3 

ENOx= 0,000002701 * 1520 = 0,004106 kg/h 

 

Emisja tlenku węgla: 

ECO = Bmax * E' 

  gdzie : 

       Bmax  - maksymalne zużycie paliwa mln m3/h 

       E' - wskaźnik emisji tlenku węgla, kg/mln m3 

 

ECO= 0,000002701 * 300 = 0,0008103 kg/h 

Zestawienie wskaźników emisji 

Kocioł: piec w części socjalnej 

Gaz ziemny, <=0,5 MW , paliwo: gaz ziemny 

Zawartość siarki: 0 mg/m3 

Zanieczyszczenie Wskaźnik emisji Wskaźnik przeliczony 

kg/mln m3 

Pył 0,5    kg/mln m3 0,500 

Tlenki azotu jako NO2 1520    kg/mln m3 1520 

Tlenek węgla (CO) 300    kg/mln m3  300 
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Zestawienie wielkości emisji 

 

Kocioł piec socjalny   Bmax = 0,002701 tys.m3/h   Brok = 19,9663 tys.m3/rok 

Nazwa zanieczyszczenia Wskaźnik 

emisji 

Emisja maksymalna Emisja roczna i średnioroczna 

 kg/mln m3 mg/s kg/h Mg/rok kg/h 

Pył  0,500  0,000375  0,000001351 0,00000998  0,000001140

 w tym pył do 2,5 µm  0,5  0,000375  0,000001351 0,00000998  0,000001140

 w tym pył do 10 µm  0,5  0,000375  0,000001351 0,00000998  0,000001140

Tlenki azotu jako NO2  1520  1,140  0,00411  0,03035  0,00346 

Tlenek węgla (CO)  300  0,2251  0,000810  0,00599  0,000684 

Czas emisji = 7392   godzin 

Kocioł piec socjalny      λ= 1,15 

Wzory do obliczenia ilości spalin ze spalania gazu. 

   VCO2 = CO2’ + CO’ + CH4’ + 2(C2H2’ + C2H4’ + C2H6’) + ΣxCxHy' 

   VH2O = H2’ + 2(CH4’ + C2H4’) + C2H2’ + 3C2H6’ + Σy/2CxHy’ + H2O’ 

   VO2min = (H2’ + CO’)/2 + 2CH4’ + 2,5C2H2’ + 3C2H4’ + 3,5C2H6’ + Σ(x+y/4)CxHy’ – O2’ 

   Vpmin = VO2min/0,21 

   VN2 = N2’ + 0,79λVpmin 

   VO2 = 0,21(λ-1)Vpmin 

   Vsp = VCO2 + VH2O + VN2 + VO2 

Udziały składników w spalinach m3/m3 

Substancja Zawart.%obj

. 

VCO2 VH20 VO2min Vpmin VN2 VO2 Vsp 

CH4    97,80     0,97800     1,95600     1,95600     9,31429     8,46203     0,29340    11,68943 

C2H6     0,33     0,00660     0,00990     0,01155     0,05500     0,04997     0,00173     0,06820 

C3H8     0,33     0,00990     0,01320     0,01650     0,07857     0,07138     0,00248     0,09696 

C4H10     0,33     0,01320     0,01650     0,02145     0,10214     0,09280     0,00322     0,12571 

N2     1,00   -   -     0,00000     0,00000     0,01000   -     0,01000 

CO     0,20     0,00200   -     0,00100     0,00476     0,00433     0,00015     0,00648 

Razem    99,99     1,00970     1,99560     2,00650     9,55476     8,69050     0,30098    11,99678 

 Ilość spalin w warunkach umownych (suchych)= VCO2 + VSO2+ VN2 + VO2 = 10,00118 m3/ m3 gazu. 

Ilość spalin ze spalania 2,701 m3/h  gazu =  32,4 m3/h, spalin suchych = 27 m3/h, O2 =  3,009 % 

 

 Tk = 308,2 - 1 *   5,5 = 302,7 K 
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Ilość gorących gazów uchodzących z emitora : 

 Vg = Vn*Tk/273,15 = 32,4 * 302,7 / 273,15 = 35,9 m3/h 

 

Powierzchnia przekroju emitora: 

 F =  π*d2/4 = 3,1416 * 0,122/4 = 0,0113 m2 

Prędkość gazów u wylotu z emitora: 

 
         Vg              35,9       

 w = ---------- =  --------------- =  0,88 m/s 

      F * 3600       0,0113 * 3600  

 

Obliczenia dla pieca socjalnego w odchowalni: 

Maksymalną ilość zużywanego paliwa obliczono ze wzoru: 

      [m3/h] 

 

gdzie:  Q- wydajność cieplna kotła [ kJ/h ] 

Wd- wartość opałowa paliwa [ kJ/m3 ] 

η- sprawność cieplna kotła 

 

W przypadku kotła piec socjalny wydajność cieplna  = 24 kW * 3600 = 86400 kJ/h, maksymalna ilość 

zużywanego paliwa = 

 

 Bmax = 86400/(34400  *  0,93) = 2,701 m3/h 

Wzory do obliczenia emisji: 

 

Emisja z kotła piec socjalny 

 

Emisja pyłu: 

Ep = Bmax * E'p  

 gdzie: 

       Bmax - maksymalne zużycie paliwa, mln m3/h 

       E'p  - wskaźnik unosu pyłu, kg/mln m3 

Ep  = 0,000002701 * 0,5 = 0,0000013505 kg/h 

Pył zawiera 100 % frakcji do 10 µm 

 

Emisja dwutlenku siarki: 

ESO2 = Bmax * E' * S 

  gdzie : 

       Bmax - maksymalne zużycie paliwa, mln m3/h 

       E' - wskaźnik dla dwutlenku siarki, kg/mln m3/% 

       S  - zawartość siarki w gazie w mg/m3 

ESO2 = 0,000002701 * 2 * 0 = 0 kg/h 

 

Emisja tlenków azotu: 

ENOx = Bmax * E' 

  gdzie : 

       Bmax  - maksymalne zużycie paliwa mln m3/h 
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       E' - wskaźnik emisji tlenków azotu, kg/mln m3 

ENOx= 0,000002701 * 1520 = 0,004106 kg/h 

 

Emisja tlenku węgla: 

ECO = Bmax * E' 

  gdzie : 

       Bmax  - maksymalne zużycie paliwa mln m3/h 

       E' - wskaźnik emisji tlenku węgla, kg/mln m3 

ECO= 0,000002701 * 300 = 0,0008103 kg/h 

 

Zestawienie wskaźników emisji 

Kocioł: piec w części socjalnej 

Gaz ziemny, <=0,5 MW , paliwo: gaz ziemny 

Zawartość siarki: 0 mg/m3 

Zanieczyszczenie Wskaźnik emisji Wskaźnik przeliczony 

kg/mln m3 

Pył 0,5    kg/mln m3 0,500 

Tlenki azotu jako NO2 1520    kg/mln m3 1520 

Tlenek węgla (CO) 300    kg/mln m3  300 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zestawienie wielkości emisji 

 

Kocioł piec socjalny   Bmax = 0,002701 tys.m3/h   Brok = 14,5213 tys.m3/rok 

Nazwa zanieczyszczenia Wskaźnik 

emisji 

Emisja maksymalna Emisja roczna i średnioroczna 

 kg/mln m3 mg/s kg/h Mg/rok kg/h 

Pył  0,500  0,000375  0,000001351 0,00000726  0,000000829

 w tym pył do 2,5 µm  0,5  0,000375  0,000001351 0,00000726  0,000000829

 w tym pył do 10 µm  0,5  0,000375  0,000001351 0,00000726  0,000000829

Tlenki azotu jako NO2  1520  1,140  0,00411  0,02207  0,002520 

Tlenek węgla (CO)  300  0,2251  0,000810  0,00436  0,000497 

Czas emisji = 5376   godzin 

 

Kocioł piec socjalny      λ= 1,15 
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Wzory do obliczenia ilości spalin ze spalania gazu. 

   VCO2 = CO2’ + CO’ + CH4’ + 2(C2H2’ + C2H4’ + C2H6’) + ΣxCxHy' 

   VH2O = H2’ + 2(CH4’ + C2H4’) + C2H2’ + 3C2H6’ + Σy/2CxHy’ + H2O’ 

   VO2min = (H2’ + CO’)/2 + 2CH4’ + 2,5C2H2’ + 3C2H4’ + 3,5C2H6’ + Σ(x+y/4)CxHy’ – O2’ 

   Vpmin = VO2min/0,21 

   VN2 = N2’ + 0,79λVpmin 

   VO2 = 0,21(λ-1)Vpmin 

   Vsp = VCO2 + VH2O + VN2 + VO2 

Udziały składników w spalinach m3/m3 

Substancja Zawart.%obj. VCO2 VH20 VO2min Vpmin VN2 VO2 Vsp 

CH4    97,80     0,97800     1,95600     1,95600     9,31429     8,46203     0,29340    11,68943 

C2H6     0,33     0,00660     0,00990     0,01155     0,05500     0,04997     0,00173     0,06820 

C3H8     0,33     0,00990     0,01320     0,01650     0,07857     0,07138     0,00248     0,09696 

C4H10     0,33     0,01320     0,01650     0,02145     0,10214     0,09280     0,00322     0,12571 

N2     1,00   -   -     0,00000     0,00000     0,01000   -     0,01000 

CO     0,20     0,00200   -     0,00100     0,00476     0,00433     0,00015     0,00648 

Razem    99,99     1,00970     1,99560     2,00650     9,55476     8,69050     0,30098    11,99678 

  

Ilość spalin w warunkach umownych (suchych)= VCO2 + VSO2+ VN2 + VO2 = 10,00118 m3/ m3 gazu. 

Ilość spalin ze spalania 2,701 m3/h  gazu =  32,4 m3/h, spalin suchych = 27 m3/h, O2 =  3,009 % 

 

 Tk = 308,2 - 1 *   5,5 = 302,7 K 

 

Ilość gorących gazów uchodzących z emitora : 

 Vg = Vn*Tk/273,15 = 32,4 * 302,7 / 273,15 = 35,9 m3/h 

 

Powierzchnia przekroju emitora: 

 

 F =  π*d2/4 = 3,1416 * 0,122/4 = 0,0113 m2 

 

Prędkość gazów u wylotu z emitora: 

 
         Vg              35,9       

 w = ---------- =  --------------- =  0,88 m/s 

      F * 3600       0,0113 * 3600  

 

Emisja niezorganizowana – emisja z pojazdów mechanicznych 

W wyniku funkcjonowania analizowanych obiektów wystąpi niezorganizowane źródło emisji 

zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego w postaci emisji z silników pojazdów mechanicznych. 

Spaliny samochodowe zawierają w swoim składzie takie podstawowe substancje jak: tlenek węgla, 

tlenki azotu, tlenki siarki, węglowodory i  jego związki.  

Założono najbardziej niekorzystny wariant tj. ruch maksymalnej ilości pojazdów jednocześnie: 

a) samochody ciężarowe = 2 szt., 

b) ciągniki rolnicze = 2 szt. 

c) samochody osobowe = 2 szt.  

Do ustalenia emisji zanieczyszczeń powstających podczas ruchu pojazdów na terenie planowanej 

instalacji przyjęto następujące wskaźniki emisji (zgodnie z regulaminem 49 EKG ONZ):  

� Samochody ciężarowe i ciągniki rolnicze (paliwo ON): 
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- dwutlenek węgla - 27,69 g/km, 

- dwutlenek azotu - 4,43 g/km, 

- węglowodory   - 9,63 g/km, 

� Samochody osobowe: 

- dwutlenek węgla - 16,50 g/km, 

- dwutlenek azotu - 2,89 g/km, 

- węglowodory   - 2,25 g/km, 

Pojazdy ciężkie (oznaczone jako emitor liniowy E-103) pokonają trasę ok. 650 m zarówno w czasie 

wjazdu jak i wyjazdu. Samochody te opuszczają teren zakładu po czasie dłuższym niż jedna godzina. 

Przejazd tej trasy odbywa się średnio w czasie 2 minut. Założono najbardziej niekorzystny wariant tj. ruch 

wszystkich pojazdów jednocześnie. 

Eco = 4 x 0,650 x 27,69 = 71,99 g 

ENO2 = 4 x 0,650 x 4,43 = 11,52 g 

Ewęgl =  4 x 0,650 x 3,63 = 9,44 g 

 W związku z tym, że emisje trwają krócej niż jedna godzina, należy je odnieść do jednej godziny: 

Eco = 71,99 g/h = 0,07199 kg/h 

ENO2 = 11,52 g/h = 0,01152 kg/h 

Ewęgl =  9,44 g/h = 0,00944 kg/h 

 

Pojazdy osobowe (oznaczone jako emitor liniowy E-104) pokonają trasę ok. 34 m zarówno w czasie wjazdu 

jak i wyjazdu. Samochody te opuszczają teren zakładu po czasie dłuższym niż jedna godzina. Przejazd tej 

trasy odbywa się średnio w czasie 2 minut. Założono najbardziej niekorzystny wariant tj. ruch wszystkich 

pojazdów jednocześnie. 

ECO = 2 x 0,034 x 16,50 = 1,12 g 

ENO2 = 2 x 0,034 x 2,89 = 0,20 g 

Ewęgl = 2 x 0,034 x 2,25 = 0,15 g 

W związku z tym, że emisje trwają krócej niż jedna godzina, należy je odnieść do jednej godziny: 

Eco = 1,12 g/h = 0,00112 kg/h 

ENO2 = 0,20 g/h = 0,00020 kg/h 

Ewęgl = 0,15 g/h = 0,00015 kg/h 

Emisja niezorganizowana powodowana przez silniki pojazdów poruszających się po terenie zakładu jest 

niewielka i w zasadzie nie wpływa na jakość powietrza, ze względu na krótki w skali roku czas pracy, 

jakkolwiek chwilowe stężenia powodowane przez pojazdy na terenie zakładu mogą być wysokie. 
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Istniejąca ferma indyczek stanowiąca własność Państwa Iwony i Jarosława Łaskich zam. ul. Majora 

Zenona 29A, 08-200 Łosice decyzja Marszałka Województwa Mazowieckiego - pozwolenie zintegrowane                 

z dnia 29.09.2016r. znak PZ-I.7222.16.2016.MR 

W analizowanym zespole indyczników maksymalna łączna obsada wynosi 25000 sztuk 

indyczek/cykl oraz 25000 szt. młodych indyczek. Instalacja do chowu składa się z trzech budynków (2 

indyczniki o obsadzie 9000 szt. i 16000 szt.) oraz jednego odchowalnika: 

Nr  

budynku 

Obsada 

(szt.) 

System wentylacji 

Indycznik - 

Tuczarnia 

(T3) 

9000 - 15 wentylatorów dachowych o wydajności 12600 m3/h; 

 

Indycznik - 

Tuczarnia 

(T4) 

16000 - 16 wentylatorów dachowych o wydajności do. 12600 m3/h; 

- 6 wentylatorów szczytowych o wydajności ok. 33400 m3/h. 

Odchowalnik 

(O2) 

25000 - 6 wentylatorów dachowych o wydajności do. 12600 m3/h; 

 

Emisja zanieczyszczeń następuje poprzez wymienione wyżej wentylatory dachowe i ścienne. 

Lokalizacja wszystkich emitorów przedstawiona została na wydrukach izolinii poszczególnych 

zanieczyszczeń. Zanieczyszczeniami emitowanymi w procesach  hodowli  należą: amoniak, pył zawieszony, 

pył 2,5 oraz w śladowych ilościach siarkowodór.  

Ocena wpływu emisji na stan jakości powietrza jest możliwa tylko w przypadku: amoniaku, 

siarkowodoru, pyłu PM10 i PM2,5 oraz pyłu ogólnego (opad pyłu) - substancji, dla których stężenia w 

powietrzu są normowane. 

Emisja zanieczyszczeń do powietrza z hodowli drobiu została obliczona przy użyciu 

przedstawionych poniżej wskaźników emisji maksymalnej: 

Rodzaj 

zanieczyszczenia 
Wskaźniki 

Źródło wskaźnika emisji 

 emisji 

Amoniak  

 

0,12 kg/rok/szt. = 

0,014 g/h/szt. 

Procedura szacowania emisji Amoniaku ze 

źródeł rolniczych, Wydawnictwo IMUZ, Falenty 2008 

Siarkowodór 0,00028 g/h/szt. Brak danych 

Pył zawieszony PM10 

0,032 

kg/rok/szt. 

= 0,0036 g/h/szt. 

EEA air pollutant emission inventory guidebook 

— 2009 Animal husbandry and manure management*  

* (wskaźnik wykorzystany m.in. w opracowaniu: Raport z inwentaryzacji emisji zanieczyszczeń                   

do powietrza na potrzeby aktualizacji Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego. 

www.atmoterm.pl) 

Siarkowodór – przyjęto na podstawie publikacji: Zależność między nowoczesnymi systemami                      

w produkcji drobiarskiej a ochroną naturalnego i produkcyjnego środowiska jako 2% emisji amoniaku.  

W publikacjach występują nieliczne dane dotyczące emisji pyłu z chowu indyczek. W oparciu wyniki 

badań opublikowanych w biuletynie (ASABE) pt.Air Emissions from Tom and Hen Turkey Houses in the U.S. 
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Midwest, wielkość emisji pyłu w cyklu tuczu indyczek na ściółce przyjęto, że pył PM2,5  stanowi ok 12,8% 

pyłu PM10.  

Dla potrzeb ogrzewania w  budynku odchowalni zainstalowano 6 nagrzewnic gazowych (propan)                  

o mocy 95 kW każda (moc w paliwie), w budynku tuczarni nr 1 zainstalowano 3 nagrzewnice gazowe 

(propan) o mocy 95 kW każda (moc w paliwie), w budynku tuczarni nr 2 zainstalowano 6 nagrzewnic 

gazowych (propan) o mocy 95 kW każda (moc w paliwie).  

Przyjęte do obliczeń wskaźniki emisji ze spalania LPG, przedstawiono poniżej w obliczeniach. 

Poniżej w punktach scharakteryzowano poszczególne źródła emisji oraz emitory wraz obliczeniami wielkości 

emisji zanieczyszczeń na podstawie przytoczonych wskaźników emisji. 

Poniżej przedstawiono charakterystykę zastosowanych wentylatorów i ich emitorów: 

Wentylatory dachowe – wylot pionowy otwarty 

Indyczniki i odchowalnik 

D - średnica wylotu wentylatora (m) 0,63 

H - wysokość wylotu (m n.p.t.) 6,5 

V1- wydajność wentylatora (m3/h) 12600 

 v - prędkość wylotu gazów (m/s) 11,23 

 

Wentylatory szczytowe – wylot boczny (poziomy) 

Tylko indyczniki 

D - średnica wylotu wentylatora (m) 1,4 

H - wysokość wylotu (m n.p.t.) 1,5 

V2 - wydajność wentylatora (m3/h) 33400 

 v - prędkość wylotu gazów (wylot boczny) (m/s) 0 

Charakterystyka gazów odlotowych z indyczników 

T = 293 K   - średnia temperatura gazów 

t = 7392 h/rok   - czas hodowli brojlerów (77 dni x 4 cykle), z czego: 

Założono, że wentylatory dachowe w indycznikach pracują przez cały okres tuczu tj. 7392 h/rok, 

natomiast wentylatory szczytowe przez 250 h/rok. 

W pracy analizowanej instalacji wyróżniono 3 okresy: 

Okres I gdzie pracują tylko wentylatory dachowe emitujące zanieczyszczenia z bytowania ptaków 

(5642 h/rok), 

Okres II gdzie pracują tylko wentylatory dachowe emitujące zanieczyszczenia z bytowania ptaków i 

spalania gazu w nagrzewnicach (1500 h/rok), 

Okres III gdzie pracują wszystkie wentylatory dachowe i szczytowe emitujące zanieczyszczenia z 

bytowania ptaków (250 h/rok), 

Charakterystyka gazów odlotowych z odchowalnika 

T = 293 K   - średnia temperatura gazów 

t = 5376 h/rok   - czas hodowli młodych indyków (28 dni x 8 cykli). 
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Emisja zanieczyszczeń z bytowania ptaków budynek T3  

Emisję maksymalną zanieczyszczeń obliczono na podstawie wzoru: 

Eh = W * N, [kg/h], gdzie: 

W – wskaźnik emisji [g/h/szt.] 

N – łączna obsada ptaków w rzucie – 9000 szt.; 

Emisja maksymalna zanieczyszczeń: 

Zanieczyszczenie Wskaźnik emisji 

g/h/ ptaka 

Emisja  maksymalna – E max  

(kg/h) 

Amoniak 0,014 0,126 

Siarkowodór 0,00028 0,0025 

Pył zawieszony PM 10 0,0036 0,0324 

PM2,5 = 12,8% Pyłu PM10 

Budynek będzie dogrzewany okresowo, w miarę potrzeb przy wykorzystaniu 3 nagrzewnic o mocy 

łącznej 285 kW, opalanych gazem propan-butan. Gazy spalinowe usuwane są wraz z gazami odlotowymi z 

hodowli brojlerów przez system wentylacji budynku.  

Dane 

Q = 285 kW - moc nagrzewnic 

nk = 95% - sprawność cieplna 

wSO2 = 0,0001 kg SO2/kg paliwa - wskaźnik emisji dwutlenku siarki (wg PN-EN 589:2004) 

wNO2 = 0,00276 kg NO2/kg paliwa - wskaźnik emisji tlenków azotu w przeliczeniu na NO2 

wCO = 0,000552 kg CO / kg paliwa - wskaźnik emisji tlenku węgla 

Wd = 46,0 MJ/kg - wartość opałowa 

Obliczenia: 

Zużycie paliwa: 

z = 3600 * Q /(Wd * ηk) = 3600*285/(46000*0,95) = 23,48 [kg/h]  

Emisja dwutlenku siarki: 

ESO2 = wSO2 * z = 0,0001 * 23,48 = 0,002348 kg/h 

Emisja tlenków azotu: 

ENO2 = wNO2 * z = 0,00276 * 23,48 = 0,064804 kg/h 

Emisja tlenku węgla 

ECO = wCO * z = 0,000552 * 23,48 = 0,0129609 kg/h 
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Emax dla wentylatorów dachowych E105-E119 (emisja w I i III okresie obliczeniowym emisja z bytowania 

ptaków) 

Wyliczona wyżej emisja całkowita zajdzie poprzez emitory dachowe przez 5892 h w roku (5642+250) i dla 

każdego z tych emitorów stanowi 1/15 obliczonej wyżej emisji.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Emax dla wentylatorów dachowych E105-E119 (emisja w II okresie obliczeniowym emisja z bytowania 

ptaków oraz spalania gazu w nagrzewnicach) 

Wyliczona wyżej emisja całkowita zajdzie poprzez emitory dachowe przez 1500 h w roku i dla każdego                   

z tych emitorów stanowi 1/15 obliczonej wyżej emisji.  

Zanieczyszczenie Emisja  

kg/h 

Amoniak 0,0084 

Siarkowodór 0,00016 

Pył zawieszony PM 10 0,00216 

PM2,5 = 12,8% Pyłu PM10 

Dwutlenek siarki 0,000156 

Dwutlenek azotu 0,004320 

Tlenek węgla 0,000864 

Emisja zanieczyszczeń z bytowania ptaków budynek T4 

Emisję maksymalną zanieczyszczeń obliczono na podstawie wzoru: 

Eh = W * N, [kg/h], gdzie: 

W – wskaźnik emisji [g/h/szt.] 

N – łączna obsada ptaków w rzucie – 16000 szt.; 

Emisja maksymalna zanieczyszczeń z hodowli indyczek  

Zanieczyszczenie Wskaźnik emisji 

g/h/ ptaka 

Emisja  maksymalna – E max  

(kg/h) 

Amoniak 0,014 0,224 

Siarkowodór 0,00028 0,0045 

Pył zawieszony PM 10 0,0036 0,0576 

PM2,5 = 12,8% Pyłu PM10 

Zanieczyszczenie Emisja  

kg/h 

Amoniak 0,0084 

Siarkowodór 0,00016 

Pył zawieszony PM 10 0,00216 

PM2,5 = 12,8% Pyłu PM10 
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Budynek indycznika dogrzewany okresowo, w miarę potrzeb przy wykorzystaniu 6 nagrzewnic                     

o mocy łącznej 570 kW, opalanych gazem propan-butan. Gazy spalinowe usuwane są wraz z gazami 

odlotowymi z hodowli brojlerów przez system wentylacji budynku.  

Dane 

Q = 570 kW - moc nagrzewnic 

nk = 95% - sprawność cieplna 

wSO2 = 0,0001 kg SO2/kg paliwa - wskaźnik emisji dwutlenku siarki (wg PN-EN 589:2004) 

wNO2 = 0,00276 kg NO2/kg paliwa - wskaźnik emisji tlenków azotu w przeliczeniu na NO2 

wCO = 0,000552 kg CO / kg paliwa - wskaźnik emisji tlenku węgla 

Wd = 46,0 MJ/kg - wartość opałowa 

Obliczenia: 

Zużycie paliwa: 

z = 3600 * Q /(Wd * ηk) = 3600*570/(46000*0,95) = 46,95 [kg/h]  

Emisja dwutlenku siarki: 

ESO2 = wSO2 * z = 0,0001 * 46,95 = 0,004695 kg/h 

Emisja tlenków azotu: 

ENO2 = wNO2 * z = 0,00276 * 46,95 = 0,129582 kg/h 

Emisja tlenku węgla 

ECO = wCO * z = 0,000552 * 46,95 = 0,0259164 kg/h 

Emax dla wentylatorów dachowych E120-E135 (emisja w I okresie obliczeniowym, emisja z bytowania 

ptaków) 

Wyliczona wyżej emisja całkowita zajdzie poprzez emitory dachowe przez 5642 h i dla każdego z tych 

emitorów stanowi 1/16 obliczonej wyżej emisji. 

 Zanieczyszczenie Emisja  

kg/h 

Amoniak 0,014 

Siarkowodór 0,00028 

Pył zawieszony PM 10 0,0036 

PM2,5 = 12,8% Pyłu PM10 

 

Emax dla wentylatorów dachowych E120-E135 (emisja w II okresie obliczeniowym, emisja z bytowania 

ptaków oraz spalania gazu w nagrzewnicach)  

Wyliczona wyżej emisja całkowita zajdzie poprzez emitory dachowe przez 1500 h i dla każdego z tych 

emitorów stanowi 1/16 obliczonej wyżej emisji. 
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Zanieczyszczenie Emisja  

kg/h 

Amoniak 0,014 

Siarkowodór 0,00028 

Pył zawieszony PM 10 0,0036 

PM2,5 = 12,8% Pyłu PM10 

Dwutlenek siarki 0,00029 

Dwutlenek azotu 0,00810 

Tlenek węgla 0,00162 

Emisja w III okresie obliczeniowym. 

Wyliczona wyżej emisja całkowita została podzielona na poszczególne emitory, zgodnie z wydajnością 

każdego z nich. 

Emitory wentylatorów dachowych E120-E135 i wentylatorów szczytowych E136-E141: 

Łączna wydajność wentylatorów wynosi: 

V całk = 16 x V1 + 6 x V2 = 16 x 12600 + 6 x 33400 =  402000 m3/h 

Udział procentowy (U) każdego z emitorów w emisji maksymalnej wynosi: 

U1 = V1 / Vcałk * 100 = 12600 / 402000 * 100 = 3,134 % 

U2 = V2 / Vcałk * 100 = 33400 / 402000* 100 = 8,308 % 

Emisję maksymalną poszczególnych zanieczyszczeń z emitorów policzono wg wzorów: 

E maxNH3, H2S, PM10, PM2,5 = Emax * U1 (dla emitorów dachowych) 

E maxNH3, H2S, PM10, PM2,5 = Emax * U2 (dla emitorów szczytowych) 

Na podstawie ww. wzorów oraz wartości całkowitej emisji maksymalnej obliczono emisję                                 

z poszczególnych emitorów: 

Emax dla wentylatorów dachowych E120-E135 (emisja w III okresie obliczeniowym, emisja z bytowania 

ptaków) 

EmaxNH3   = 0,224 kg/h   x 3,133 %  = 0,0070179 kg/h 

EmaxH2S   = 0,0045 kg/h   x 3,133 %  = 0,0001410 kg/h 

EmaxPM10   = 0,0576 kg/h   x 3,133 %  = 0,0018046 kg/h 

PM2,5 = 12,8% Pyłu PM10 

Emax dla wentylatorów szczytowych E136-E141 (emisja w III okresie obliczeniowym, emisja z bytowania 

ptaków) 

EmaxNH3   = 0,224  kg/h   x 8,308 %  = 0,0186099 kg/h 

EmaxH2S   = 0,0045 kg/h   x 8,308 %  = 0,0003734 kg/h 

EmaxPM10  = 0,0576 kg/h   x 8,308 %  = 0,0047854 kg/h  

PM2,5 = 12,8% Pyłu PM10 
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Emisja zanieczyszczeń z odchowalnika budynek O2 

Emisję maksymalną zanieczyszczeń obliczono na podstawie wzoru: 

Eh = W * N, [kg/h], gdzie: 

W – wskaźnik emisji [g/h/szt.] 

N – łączna obsada ptaków w rzucie – 25000 szt.; 

Emisja maksymalna zanieczyszczeń: 

Zanieczyszczenie Wskaźnik emisji 

g/h/ ptaka 

Emisja  maksymalna – E max  

(kg/h) 

Amoniak 0,014 0,350 

Siarkowodór 0,00028 0,007 

Pył zawieszony PM 10 0,0036 0,09 

PM2,5 = 12,8% Pyłu PM10 

Budynek dogrzewany jest przez cały okres przebywania młodych indyczek przy wykorzystaniu 6 

nagrzewnic o mocy łącznej 570 kW, opalanych gazem propan-butan. Gazy spalinowe usuwane są wraz z 

gazami odlotowymi z hodowli brojlerów przez system wentylacji budynku.  

Dane 

Q = 570 kW - moc nagrzewnic 

nk = 95% - sprawność cieplna 

wSO2 = 0,0001 kg SO2/kg paliwa - wskaźnik emisji dwutlenku siarki (wg PN-EN 589:2004) 

wNO2 = 0,00276 kg NO2/kg paliwa - wskaźnik emisji tlenków azotu w przeliczeniu na NO2 

wCO = 0,000552 kg CO / kg paliwa - wskaźnik emisji tlenku węgla 

Wd = 46,0 MJ/kg - wartość opałowa 

Obliczenia: 

Zużycie paliwa: 

z = 3600 * Q /(Wd * ηk) = 3600*570/(46000*0,95) = 46,95 [kg/h]  

Emisja dwutlenku siarki: 

ESO2 = wSO2 * z = 0,0001 * 46,95 = 0,004695 kg/h 

Emisja tlenków azotu: 

ENO2 = wNO2 * z = 0,00276 * 46,95 = 0,129582 kg/h 

Emisja tlenku węgla 

ECO = wCO * z = 0,000552 * 46,95 = 0,0259164 kg/h 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

34

Wyliczona wyżej emisja całkowita zajdzie poprzez emitory dachowe przez 5376 h w roku i dla każdego                    

z tych emitorów stanowi 1/6 obliczonej wyżej emisji.  

Emax dla wentylatorów dachowych E142-E147 (emisja w I, II i III okresie obliczeniowym 

(3626h+1500h+250h)) 

Zanieczyszczenie Emisja  

kg/h 

Amoniak 0,0583 

Siarkowodór 0,00117 

Pył zawieszony PM 10 0,015 

PM2,5 = 12,8% Pyłu PM10 

Dwutlenek siarki 0,000782 

Dwutlenek azotu 0,021597 

Tlenek węgla 0,004319 

 

Określenie emisji substancji wprowadzanych do powietrza z urządzeń pomocniczych 

 

 Emisja zanieczyszczeń z silosów paszowych E148 - E153 

Emisja z magazynowania paszy. 

W przedmiotowej fermie drobiu pasza magazynowana będzie w 6 naziemnych silosach o łącznej pojemności 

126 Mg (każdy o pojemności 21Mg). 

Podczas tankowania zbiorników paszy poprzez rurę odpowietrzającą występuje zorganizowana emisja pyłu 

do powietrza. Roczne zapotrzebowanie na paszę dla fermy wynosi 4180 Mg. 

Uzupełnianie paszy odbywa się w sposób pneumatyczny z paszowozu do zbiorników magazynowych. 

Występuje wtedy zorganizowana emisja pyłu do powietrza z rurociągów odpowietrzających silosy. 

Wielkość strumienia sprężonego powietrza wynosi ok. 300 m3/h. Powietrze z silosów w czasie rozładunku 

odprowadzane do atmosfery rurami odpowietrzającymi, po uprzednim oczyszczeniu go z pyłu w filtrze 

workowym – zastosowano worki jutowe nakładane na rurę odpowietrzającą. 

Przyjmuje się, że stężenie pyłu za filtrem nie przekracza 100 mg/m3. Szybkość opróżniania paszowozu 

wynosi 25 m3/h, tj. 16,3 Mg/h. Zakłada się, że ilość powietrza o objętości równej transportowanej do silosu 

paszy wypchnięta zostanie na zewnątrz poprzez filtr workowy. 

Zmagazynowanie 21 Mg paszy w jednym silosie wymagać będzie pracy układu pneumatycznego transportu 

przez czas: 

 
 
Każdy z silosów będzie ładowany rocznie ok. 33 razy (ok. 43 h). 

Czas emisji podzielono proporcjonalnie do czasu trwania poszczególnych okresów obliczeniowych. 

Emisja maksymalna pyłu z jednego silosa wyniesie: 

Epyłu = 300 m3/h x 100 mg/m3 = 30000 mg/h = 8,3 mg/s = 0,03 kg/h 

Pył będzie wprowadzany wylotem rur odpowietrzających h =1,0 m nad poziomem terenu, d = 0,05 m (wylot 

boczny) t = 293K.  
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Skład frakcyjny emitowanego pyłu przyjęto do obliczeń wg zbiorów CEIDARS (California Emission 

Inventory and Reporting System -  http://www.arb.ca.gov/ei/drei/maintain/dbstruct.htm), w następującym 

podziale: 

- frakcje od 0µm do 2,5 µm – 1%; 

- frakcje od 2,5µm do 10 µm – 28%; 

- frakcje od 10µm do 100 µm – 71%; 

 

 Emisja zanieczyszczeń z agregatu prądotwórczego E154 

 

Agregat prądotwórczy jest awaryjnym źródłem zapewniającym ciągłość pracy urządzeń 

elektrycznych na wypadek przerw w dostawach energii elektrycznej z sieci energetycznej. Jest on źródłem 

emisji zanieczyszczeń powstających w trakcie spalania paliwa w postaci oleju napędowego.  

Maksymalną ilość zużywanego paliwa obliczono ze wzoru: 

      [dm3/h] 

 

gdzie:  Q- wydajność cieplna kotła [ kJ/h ] 

Wd- wartość opałowa paliwa [ kJ/dm3 ] 

η- sprawność cieplna kotła 

W przypadku kotła Agregat wydajność cieplna  = 100 kW * 3600 = 360000 kJ/h, maksymalna ilość 

zużywanego paliwa = 

 

 Bmax = 360000/(35905  *  0,92) = 10,898 dm3/h 

 

Wzory do obliczenia emisji: 

 

Emisja z kotła Agregat 

Emisja pyłu: 

Ep = Bmax * E'p  

 gdzie: 

       Bmax - maksymalne zużycie paliwa, m3/h 

       E'p  - wskaźnik unosu pyłu, kg/m3 

 

Ep  = 0,010898 * 1 = 0,010898 kg/h 

 

Zawartość pyłu do 10 µm w emitowanym pyle = 96 % 

Emisja pyłu do 10 µm = 0,010898*96/100 = 0,010462 kg/h 
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Emisja dwutlenku siarki: 

ESO2 = Bmax * E' * S 

  gdzie : 

       Bmax - maksymalne zużycie paliwa, m3/h 

       E' - wskaźnik dla dwutlenku siarki, kg/m3/% 

       S  - zawartość siarki całkowitej w paliwie, % 

ESO2 = 0,010898 * 19 * 0,3 = 0,06212 kg/h 

 

Emisja tlenków azotu: 

ENOx = Bmax * E' 

  gdzie : 

       Bmax  - maksymalne zużycie paliwa m3/h 

       E' - wskaźnik emisji tlenków azotu, kg/m3 

ENOx= 0,010898 * 5 = 0,05449 kg/h 

 

Emisja tlenku węgla: 

ECO = Bmax * E' 

  gdzie : 

       Bmax  - maksymalne zużycie paliwa m3/h 

       E' - wskaźnik emisji tlenku węgla, kg/m3 

ECO= 0,010898 * 0,4 = 0,004359 kg/h 

Zestawienie wskaźników emisji 

Kocioł: Agregat 

Spalanie oleju napędowego, paliwo: olej napędowy 

Zawartość siarki: 0,3 % 

Zanieczyszczenie Wskaźnik emisji Wskaźnik przeliczony 

kg/m3 

Pył 1    kg/m3    1 

Dwutlenek siarki (SO2) 19 * S    kg/m3  5,70 

Tlenki azotu jako NO2 5    kg/m3    5 

Tlenek węgla (CO) 0,4    kg/m3 0,400 

 

Zestawienie wielkości emisji 

Kocioł Agregat   Bmax = 0,010898 m3/h   Brok = 0,10788 m3/rok 

Nazwa zanieczyszczenia Wskaźnik 

emisji 

Emisja maksymalna Emisja roczna i średnioroczna 

 kg/m3 mg/s kg/h Mg/rok kg/h 

Pył  1  3,027  0,01090  0,0001079  0,00001232 

 w tym pył do 2,5 µm  0,9370  2,837  0,01021  0,0001011  0,00001154 

 w tym pył do 10 µm  0,9600  2,906  0,01046  0,0001036  0,00001182 

Dwutlenek siarki (SO2)  5,70  17,26  0,0621  0,000615  0,0000702 

Tlenki azotu jako NO2  5  15,14  0,0545  0,000539  0,0000616 

Tlenek węgla (CO)  0,400  1,211  0,00436  0,0000432  0,00000493 

Czas emisji =    9,9 godzin 

Ilość spalin ze spalania paliwa ciekłego obliczono wg. wzoru: 

 

  Vz = 0,265*Wd+(λ - 1 )*(0,209*Wd+ 1,69) 
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 gdzie: 

        Vz - ilość spalin w warunkach normalnych, m3/kg paliwa 

        Wd - wartość opałowa paliwa MJ/kg 

        λ - współczynnik nadmiaru powietrza 

 

Ilość spalin w warunkach normalnych z  kotła Agregat jest równa: 

 

  Vzm = 0,265*43,155 + ( 1,2 -1 ) * ( 0,209 * 43,155 + 1,69) 

  Vzm = 13,578 m3/kg 

  W przeliczeniu na 1 dm3 paliwa o gęstości  0,832 kg/dm3  Vzv= 11,297 m3/dm3. 

  Vn =   Bmax *Vzv =10,898 * 11,297 =  123,1 m3/h 

 

 Tk = 328,2 - 1 *   2   = 326,2 K 

 

Ilość gorących gazów uchodzących z emitora : 

 Vg = Vn*Tk/273,15 = 123,1 * 326,2 / 273,15 = 147 m3/h 

 

Powierzchnia przekroju emitora: 

 

 F =  π*d2/4 = 3,1416 * 0,152/4 = 0,0177 m2 

 

Prędkość gazów u wylotu z emitora: 

 
         Vg               147       

 w = ---------- =  --------------- =  2,31 m/s 

      F * 3600       0,0177 * 3600  

 

Agregat jest urządzeniem zapewniającym energię elektryczną dla instalacji w sytuacjach 

awaryjnych. Jego przewidywany czas pracy wyniesie 10h w ciągu roku. 

 

Emisja z kotłów w częściach socjalno-biurowych 

Przy budynkach inwentarskich znajdują się części socjale, które w przypadku odchowalni i tuczarni T4 

posiadają piece, które ogrzewaj ciepłą wodę użytkowa i c.o. - piece gazowe o mocy 35 kW opalany gazem,  

z których spaliny odprowadzane są oddzielnymi emitorami stalowym, zadaszonymi o wymiarach                    

h = 5m i d = 0,2m (E-155 i E-156). Piece pracują w ciągu całego czasu trwania cykli hodowlanych w tuczarni 

i odchowalni. 

Do określenia maksymalnych ilości powstających substancji zanieczyszczających ze spalania gazu w kotle  

przyjęto, że wartość opałowa gazu wynosi 36000 kJ/m3, do wyznaczenia ilości substancji 

zanieczyszczających przyjęto wskaźniki emisji zaczerpnięte z opracowania Krajowego Ośrodka 

Bilansowania i Zarządzania Emisjami - Wskaźniki emisji zanieczyszczeń ze spalania paliw, kotły o mocy do 

0,5 MW.  

Piec socjalny w tuczarni: 

Maksymalną ilość zużywanego paliwa obliczono ze wzoru: 
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      [m3/h] 

 

gdzie:  Q- wydajność cieplna kotła [ kJ/h ] 

Wd- wartość opałowa paliwa [ kJ/m3 ] 

η- sprawność cieplna kotła 

 

W przypadku kotła piec socjalny wydajność cieplna  = 35 kW * 3600 = 126000 kJ/h, maksymalna ilość 

zużywanego paliwa = 

 

 Bmax = 126000/(34400  *  0,93) = 3,938 m3/h 

 

Wzory do obliczenia emisji: 

 

Emisja z kotła piec socjalny 

 

Emisja pyłu: 

Ep = Bmax * E'p  

 gdzie: 

       Bmax - maksymalne zużycie paliwa, mln m3/h 

       E'p  - wskaźnik unosu pyłu, kg/mln m3 

Ep  = 0,000003938 * 0,5 = 0,000001969 kg/h 

Pył zawiera 100 % frakcji do 10 µm 

 

Emisja dwutlenku siarki: 

ESO2 = Bmax * E' * S 

  gdzie : 

       Bmax - maksymalne zużycie paliwa, mln m3/h 

       E' - wskaźnik dla dwutlenku siarki, kg/mln m3/% 

       S  - zawartość siarki w gazie w mg/m3 

ESO2 = 0,000003938 * 2 * 0 = 0 kg/h 

 

Emisja tlenków azotu: 

ENOx = Bmax * E' 

  gdzie : 

       Bmax  - maksymalne zużycie paliwa mln m3/h 

       E' - wskaźnik emisji tlenków azotu, kg/mln m3 

ENOx= 0,000003938 * 1520 = 0,005986 kg/h 

 

Emisja tlenku węgla: 

ECO = Bmax * E' 

  gdzie : 

       Bmax  - maksymalne zużycie paliwa mln m3/h 

       E' - wskaźnik emisji tlenku węgla, kg/mln m3 

ECO= 0,000003938 * 300 = 0,0011814 kg/h 
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Zestawienie wskaźników emisji 

Kocioł: piec w części socjalnej 

Gaz ziemny, <=0,5 MW , paliwo: gaz ziemny 

Zawartość siarki: 0 mg/m3 

Zanieczyszczenie Wskaźnik emisji Wskaźnik przeliczony 

kg/mln m3 

Pył 0,5    kg/mln m3 0,500 

Tlenki azotu jako NO2 1520    kg/mln m3 1520 

Tlenek węgla (CO) 300    kg/mln m3  300 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zestawienie wielkości emisji 

 

Kocioł piec socjalny   Bmax = 0,003938 tys.m3/h   Brok = 29,1095 tys.m3/rok 

Nazwa zanieczyszczenia Wskaźnik 

emisji 

Emisja maksymalna Emisja roczna i średnioroczna 

 kg/mln m3 mg/s kg/h Mg/rok kg/h 

Pył  0,500  0,000547  0,000001969 0,00001455  0,000001662

 w tym pył do 2,5 µm  0,5  0,000547  0,000001969 0,00001455  0,000001662

 w tym pył do 10 µm  0,5  0,000547  0,000001969 0,00001455  0,000001662

Tlenki azotu jako NO2  1520  1,663  0,00599  0,0442  0,00505 

Tlenek węgla (CO)  300  0,328  0,001181  0,00873  0,000997 

Czas emisji = 7392   godzin 

 

Kocioł piec socjalny      λ= 1,15 

 

Wzory do obliczenia ilości spalin ze spalania gazu. 

   VCO2 = CO2’ + CO’ + CH4’ + 2(C2H2’ + C2H4’ + C2H6’) + ΣxCxHy' 

   VH2O = H2’ + 2(CH4’ + C2H4’) + C2H2’ + 3C2H6’ + Σy/2CxHy’ + H2O’ 

   VO2min = (H2’ + CO’)/2 + 2CH4’ + 2,5C2H2’ + 3C2H4’ + 3,5C2H6’ + Σ(x+y/4)CxHy’ – O2’ 

   Vpmin = VO2min/0,21 

   VN2 = N2’ + 0,79λVpmin 

   VO2 = 0,21(λ-1)Vpmin 

   Vsp = VCO2 + VH2O + VN2 + VO2 
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Udziały składników w spalinach m3/m3 

Substancja Zawart.%obj. VCO2 VH20 VO2min Vpmin VN2 VO2 Vsp 

CH4    97,80     0,97800     1,95600     1,95600     9,31429     8,46203     0,29340    11,68943 

C2H6     0,33     0,00660     0,00990     0,01155     0,05500     0,04997     0,00173     0,06820 

C3H8     0,33     0,00990     0,01320     0,01650     0,07857     0,07138     0,00248     0,09696 

C4H10     0,33     0,01320     0,01650     0,02145     0,10214     0,09280     0,00322     0,12571 

N2     1,00   -   -     0,00000     0,00000     0,01000   -     0,01000 

CO     0,20     0,00200   -     0,00100     0,00476     0,00433     0,00015     0,00648 

Razem    99,99     1,00970     1,99560     2,00650     9,55476     8,69050     0,30098    11,99678 

  

Ilość spalin w warunkach umownych (suchych)= VCO2 + VSO2+ VN2 + VO2 = 10,00118 m3/ m3 gazu. 

Ilość spalin ze spalania 3,938 m3/h  gazu =  47,2 m3/h, spalin suchych = 39,4 m3/h, O2 =  3,009 % 

 

 Tk = 308,2 - 1 *   5   = 303,2 K 

 

Ilość gorących gazów uchodzących z emitora : 

 Vg = Vn*Tk/273,15 = 47,2 * 303,2 / 273,15 = 52,43 m3/h 

 

Powierzchnia przekroju emitora: 

 

 F =  π*d2/4 = 3,1416 * 0,22/4 = 0,0314 m2 

 

Prędkość gazów u wylotu z emitora: 
         Vg              52,43      

 w = ---------- =  --------------- =  0,46 m/s 

      F * 3600       0,0314 * 3600  

Piec socjalny w odchowalni: 

Maksymalną ilość zużywanego paliwa obliczono ze wzoru: 

      [m3/h] 

 

gdzie:  Q- wydajność cieplna kotła [ kJ/h ] 

Wd- wartość opałowa paliwa [ kJ/m3 ] 

η- sprawność cieplna kotła 

 

W przypadku kotła piec socjalny wydajność cieplna  = 35 kW * 3600 = 126000 kJ/h, maksymalna ilość 

zużywanego paliwa = 

 

 Bmax = 126000/(34400  *  0,93) = 3,938 m3/h 

 

Wzory do obliczenia emisji: 

Emisja z kotła piec socjalny 

 

Emisja pyłu: 

Ep = Bmax * E'p  

 gdzie: 

       Bmax - maksymalne zużycie paliwa, mln m3/h 

       E'p  - wskaźnik unosu pyłu, kg/mln m3 

Ep  = 0,000003938 * 0,5 = 0,000001969 kg/h 
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Pył zawiera 100 % frakcji do 10 µm 

 

Emisja dwutlenku siarki: 

ESO2 = Bmax * E' * S 

  gdzie : 

       Bmax - maksymalne zużycie paliwa, mln m3/h 

       E' - wskaźnik dla dwutlenku siarki, kg/mln m3/% 

       S  - zawartość siarki w gazie w mg/m3 

ESO2 = 0,000003938 * 2 * 0 = 0 kg/h 

 

Emisja tlenków azotu: 

ENOx = Bmax * E' 

  gdzie : 

       Bmax  - maksymalne zużycie paliwa mln m3/h 

       E' - wskaźnik emisji tlenków azotu, kg/mln m3 

ENOx= 0,000003938 * 1520 = 0,005986 kg/h 

 

Emisja tlenku węgla: 

ECO = Bmax * E' 

  gdzie : 

       Bmax  - maksymalne zużycie paliwa mln m3/h 

       E' - wskaźnik emisji tlenku węgla, kg/mln m3 

 

ECO= 0,000003938 * 300 = 0,0011814 kg/h 

Zestawienie wskaźników emisji 

Kocioł: piec w części socjalnej 

Gaz ziemny, <=0,5 MW , paliwo: gaz ziemny 

Zawartość siarki: 0 mg/m3 

Zanieczyszczenie Wskaźnik emisji Wskaźnik przeliczony 

kg/mln m3 

Pył 0,5    kg/mln m3 0,500 

Tlenki azotu jako NO2 1520    kg/mln m3 1520 

Tlenek węgla (CO) 300    kg/mln m3  300 
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Zestawienie wielkości emisji 

Kocioł piec socjalny   Bmax = 0,003938 tys.m3/h   Brok = 21,1705 tys.m3/rok 

Nazwa zanieczyszczenia Wskaźnik 

emisji 

Emisja maksymalna Emisja roczna i średnioroczna 

 kg/mln m3 mg/s kg/h Mg/rok kg/h 

Pył  0,500  0,000547  0,000001969 0,00001059  0,000001208

 w tym pył do 2,5 µm  0,5  0,000547  0,000001969 0,00001059  0,000001208

 w tym pył do 10 µm  0,5  0,000547  0,000001969 0,00001059  0,000001208

Tlenki azotu jako NO2  1520  1,663  0,00599  0,0322  0,00367 

Tlenek węgla (CO)  300  0,328  0,001181  0,00635  0,000725 

Czas emisji = 5376   godzin 

 

Kocioł piec socjalny      λ= 1,15 

 

Wzory do obliczenia ilości spalin ze spalania gazu. 

   VCO2 = CO2’ + CO’ + CH4’ + 2(C2H2’ + C2H4’ + C2H6’) + ΣxCxHy' 

   VH2O = H2’ + 2(CH4’ + C2H4’) + C2H2’ + 3C2H6’ + Σy/2CxHy’ + H2O’ 

   VO2min = (H2’ + CO’)/2 + 2CH4’ + 2,5C2H2’ + 3C2H4’ + 3,5C2H6’ + Σ(x+y/4)CxHy’ – O2’ 

   Vpmin = VO2min/0,21 

   VN2 = N2’ + 0,79λVpmin 

   VO2 = 0,21(λ-1)Vpmin 

   Vsp = VCO2 + VH2O + VN2 + VO2 

 

Udziały składników w spalinach m3/m3 

Substancja Zawart.%obj. VCO2 VH20 VO2min Vpmin VN2 VO2 Vsp 

CH4    97,80     0,97800     1,95600     1,95600     9,31429     8,46203     0,29340    11,68943 

C2H6     0,33     0,00660     0,00990     0,01155     0,05500     0,04997     0,00173     0,06820 

C3H8     0,33     0,00990     0,01320     0,01650     0,07857     0,07138     0,00248     0,09696 

C4H10     0,33     0,01320     0,01650     0,02145     0,10214     0,09280     0,00322     0,12571 

N2     1,00   -   -     0,00000     0,00000     0,01000   -     0,01000 

CO     0,20     0,00200   -     0,00100     0,00476     0,00433     0,00015     0,00648 

Razem    99,99     1,00970     1,99560     2,00650     9,55476     8,69050     0,30098    11,99678 

  

Ilość spalin w warunkach umownych (suchych)= VCO2 + VSO2+ VN2 + VO2 = 10,00118 m3/ m3 gazu. 

Ilość spalin ze spalania 3,938 m3/h  gazu =  47,2 m3/h, spalin suchych = 39,4 m3/h, O2 =  3,009 % 

 

 Tk = 308,2 - 1 *   5   = 303,2 K 

 

Ilość gorących gazów uchodzących z emitora : 

 Vg = Vn*Tk/273,15 = 47,2 * 303,2 / 273,15 = 52,43 m3/h 

 

Powierzchnia przekroju emitora: 

 

 F =  π*d2/4 = 3,1416 * 0,22/4 = 0,0314 m2 
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Prędkość gazów u wylotu z emitora: 

 
         Vg              52,43      

 w = ---------- =  --------------- =  0,46 m/s 

      F * 3600       0,0314 * 3600  

 

Emisja niezorganizowana – emisja z pojazdów mechanicznych 

W wyniku funkcjonowania analizowanych obiektów wystąpi niezorganizowane źródło emisji 

zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego w postaci emisji z silników pojazdów mechanicznych. 

Spaliny samochodowe zawierają w swoim składzie takie podstawowe substancje jak: tlenek węgla, 

tlenki azotu, tlenki siarki, węglowodory i  jego związki.  

Założono najbardziej niekorzystny wariant tj. ruch maksymalnej ilości pojazdów jednocześnie: 

a) samochody ciężarowe = 2 szt., 

b) ciągniki rolnicze = 2 szt. 

c) samochody osobowe = 2 szt.  

Do ustalenia emisji zanieczyszczeń powstających podczas ruchu pojazdów na terenie planowanej 

instalacji przyjęto następujące wskaźniki emisji (zgodnie z regulaminem 49 EKG ONZ):  

� Samochody ciężarowe i ciągniki rolnicze (paliwo ON): 

- dwutlenek węgla - 27,69 g/km, 

- dwutlenek azotu - 4,43 g/km, 

- węglowodory   - 9,63 g/km, 

� Samochody osobowe: 

- dwutlenek węgla - 16,50 g/km, 

- dwutlenek azotu - 2,89 g/km, 

- węglowodory   - 2,25 g/km, 

Pojazdy ciężkie (oznaczone jako emitor liniowy E-157) pokonają trasę ok. 330 m zarówno w czasie 

wjazdu jak i wyjazdu. Samochody te opuszczają teren zakładu po czasie dłuższym niż jedna godzina. 

Przejazd tej trasy odbywa się średnio w czasie 2 minut. Założono najbardziej niekorzystny wariant tj. ruch 

wszystkich pojazdów jednocześnie. 

Eco = 4 x 0,330 x 27,69 = 36,55 g 

ENO2 = 4 x 0,330 x 4,43 = 5,85 g 

Ewęgl =  4 x 0,330 x 3,63 = 4,79 g 

 

 W związku z tym, że emisje trwają krócej niż jedna godzina, należy je odnieść do jednej godziny: 

Eco = 36,55 g/h = 0,03655 kg/h 

ENO2 = 5,85 g/h = 0,00585 kg/h 

Ewęgl = 4,79g/h = 0,00479 kg/h 

 

Pojazdy osobowe (oznaczone jako emitor liniowy E-158) pokonają trasę ok. 30 m zarówno w czasie wjazdu 

jak i wyjazdu. Samochody te opuszczają teren zakładu po czasie dłuższym niż jedna godzina. Przejazd tej 

trasy odbywa się średnio w czasie 2 minut. Założono najbardziej niekorzystny wariant tj. ruch wszystkich 

pojazdów jednocześnie. 

ECO = 2 x 0,030 x 16,50 = 0,99 g 
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ENO2 = 2 x 0,030 x 2,89 = 0,17 g 

Ewęgl = 2 x 0,030 x 2,25 = 0,13 g 

W związku z tym, że emisje trwają krócej niż jedna godzina, należy je odnieść do jednej godziny: 

Eco = 0,99 g/h = 0,00099 kg/h 

ENO2 = 0,17 g/h = 0,00017 kg/h 

Ewęgl = 0,13 g/h = 0,00013 kg/h 

 

Emisja niezorganizowana powodowana przez silniki pojazdów poruszających się po terenie zakładu jest 

niewielka i w zasadzie nie wpływa na jakość powietrza, ze względu na krótki w skali roku czas pracy, 

jakkolwiek chwilowe stężenia powodowane przez pojazdy na terenie zakładu mogą być wysokie. 

Istniejący budynek - indycznik stanowiących własność P. A i K Łaskich zam. ul. Majora Zenona 29, 

08-200 Łosice Decyzja Marszałka Województwa Mazowieckiego - Pozwolenie na emisję gazów i pyłów do 

powietrza z dnia 18.09.2013r. znak PŚ-V.7221.14.2013.DR ZMIENIONA DECYZJA Z DNIA 29.12.2015R. 

ZNAK pś-v.7221.37.2015.MK 

W analizowanym indyczniku maksymalna łączna obsada wynosi 25000 sztuk indyczek/cykl  

Nr  

budynku 

Obsada 

(szt.) 

System wentylacji 

Indycznik - 

Tuczarnia 

T5 

25000 - 24 wentylatorów dachowych o wydajności do. 12600 m3/h; 

- 8 wentylatorów szczytowych o wydajności ok. 33400 m3/h. 

Emisja zanieczyszczeń następuje poprzez wymienione wyżej wentylatory dachowe i ścienne. 

Lokalizacja wszystkich emitorów przedstawiona została na wydrukach izolinii poszczególnych 

zanieczyszczeń. Zanieczyszczeniami emitowanymi w procesach  hodowli  należą: amoniak, pył zawieszony, 

pył 2,5 oraz w śladowych ilościach siarkowodór.  

Ocena wpływu emisji na stan jakości powietrza jest możliwa tylko w przypadku: amoniaku, 

siarkowodoru, pyłu PM10 i PM2,5 oraz pyłu ogólnego (opad pyłu) - substancji, dla których stężenia w 

powietrzu są normowane. 

Emisja zanieczyszczeń do powietrza z hodowli drobiu została obliczona przy użyciu 

przedstawionych poniżej wskaźników emisji maksymalnej: 

Rodzaj 

zanieczyszczenia 
Wskaźniki 

Źródło wskaźnika emisji 

 emisji 

Amoniak  

 

0,12 kg/rok/szt. = 

0,014 g/h/szt. 

Procedura szacowania emisji Amoniaku ze 

źródeł rolniczych, Wydawnictwo IMUZ, Falenty 2008 

Siarkowodór 0,00028 g/h/szt. Brak danych 

Pył zawieszony PM10 

0,032 

kg/rok/szt. 

= 0,0036 g/h/szt. 

EEA air pollutant emission inventory guidebook 

— 2009 Animal husbandry and manure management*  
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* (wskaźnik wykorzystany m.in. w opracowaniu: Raport z inwentaryzacji emisji zanieczyszczeń                   

do powietrza na potrzeby aktualizacji Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego. 

www.atmoterm.pl) 

Siarkowodór – przyjęto na podstawie publikacji: Zależność między nowoczesnymi systemami                      

w produkcji drobiarskiej a ochroną naturalnego i produkcyjnego środowiska jako 2% emisji amoniaku.  

W publikacjach występują nieliczne dane dotyczące emisji pyłu z chowu indyczek. W oparciu wyniki 

badań opublikowanych w biuletynie (ASABE) pt.Air Emissions from Tom and Hen Turkey Houses in the U.S. 

Midwest, wielkość emisji pyłu w cyklu tuczu indyczek na ściółce przyjęto, że pył PM2,5  stanowi ok 12,8% 

pyłu PM10.  

Dla potrzeb ogrzewania w  budynku zainstalowano 6 nagrzewnic gazowych o mocy 95 kW każda 

(moc w paliwie).  

Przyjęte do obliczeń wskaźniki emisji ze spalania LPG, przedstawiono poniżej w obliczeniach. 

Poniżej w punktach scharakteryzowano poszczególne źródła emisji oraz emitory wraz obliczeniami wielkości 

emisji zanieczyszczeń na podstawie przytoczonych wskaźników emisji. 

Poniżej przedstawiono charakterystykę zastosowanych wentylatorów i ich emitorów: 

Wentylatory dachowe – wylot pionowy otwarty 

Indyczniki i odchowalnik 

D - średnica wylotu wentylatora (m) 0,63 

H - wysokość wylotu (m n.p.t.) 6,5 

V1- wydajność wentylatora (m3/h) 12600 

 v - prędkość wylotu gazów (m/s) 11,23 

 

Wentylatory szczytowe – wylot boczny (poziomy) 

Tylko indyczniki 

D - średnica wylotu wentylatora (m) 1,4 

H - wysokość wylotu (m n.p.t.) 1,5 

V2 - wydajność wentylatora (m3/h) 33400 

 v - prędkość wylotu gazów (wylot boczny) (m/s) 0 

 

Charakterystyka gazów odlotowych z indycznika 

T = 293 K   - średnia temperatura gazów 

t = 7392 h/rok   - czas hodowli brojlerów (77 dni x 4 cykle), z czego: 

Założono, że wentylatory dachowe w indycznikach pracują przez cały okres tuczu tj. 7392 h/rok, 

natomiast wentylatory szczytowe przez 250 h/rok. 

W pracy analizowanej instalacji wyróżniono 3 okresy: 

Okres I gdzie pracują tylko wentylatory dachowe emitujące zanieczyszczenia z bytowania ptaków 

(5642 h/rok), 

Okres II gdzie pracują tylko wentylatory dachowe emitujące zanieczyszczenia z bytowania ptaków i 

spalania gazu w nagrzewnicach (1500 h/rok), 

Okres III gdzie pracują wszystkie wentylatory dachowe i szczytowe emitujące zanieczyszczenia z 

bytowania ptaków (250 h/rok), 
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Emisja zanieczyszczeń 

Emisja zanieczyszczeń z bytowania ptaków budynek T5 

Emisję maksymalną zanieczyszczeń obliczono na podstawie wzoru: 

Eh = W * N, [kg/h], gdzie: 

W – wskaźnik emisji [g/h/szt.] 

N – łączna obsada ptaków w rzucie – 25000 szt.; 

Emisja maksymalna zanieczyszczeń z hodowli indyczek  

Zanieczyszczenie Wskaźnik emisji 

g/h/ ptaka 

Emisja  maksymalna – E max  

(kg/h) 

Amoniak 0,014 0,350 

Siarkowodór 0,00028 0,007 

Pył zawieszony PM 10 0,0036 0,090 

PM2,5 = 12,8% Pyłu PM10 

Budynek indycznika dogrzewany okresowo, w miarę potrzeb przy wykorzystaniu 6 nagrzewnic o 
mocy łącznej 570 kW, opalanych gazem propan-butan. Gazy spalinowe usuwane są wraz z gazami 
odlotowymi z hodowli brojlerów przez system wentylacji budynku.  

Dane 

Q = 570 kW - moc nagrzewnic 

nk = 95% - sprawność cieplna 

wSO2 = 0,0001 kg SO2/kg paliwa - wskaźnik emisji dwutlenku siarki (wg PN-EN 589:2004) 

wNO2 = 0,00276 kg NO2/kg paliwa - wskaźnik emisji tlenków azotu w przeliczeniu na NO2 

wCO = 0,000552 kg CO / kg paliwa - wskaźnik emisji tlenku węgla 

Wd = 46,0 MJ/kg - wartość opałowa 

Obliczenia: 

Zużycie paliwa: 

z = 3600 * Q /(Wd * ηk) = 3600*570/(46000*0,95) = 46,95 [kg/h]  

Emisja dwutlenku siarki: 

ESO2 = wSO2 * z = 0,0001 * 46,95 = 0,004695 kg/h 

Emisja tlenków azotu: 

ENO2 = wNO2 * z = 0,00276 * 46,95 = 0,129582 kg/h 

Emisja tlenku węgla 
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ECO = wCO * z = 0,000552 * 46,95 = 0,0259164 kg/h 

Emax dla wentylatorów dachowych E159-E182 (emisja w I okresie obliczeniowym, emisja z bytowania 

ptaków) 

Wyliczona wyżej emisja całkowita zajdzie poprzez emitory dachowe przez 5642 h i dla każdego z tych 

emitorów stanowi 1/24 obliczonej wyżej emisji. 

 Zanieczyszczenie Emisja  

kg/h 

Amoniak 0,0146 

Siarkowodór 0,00029 

Pył zawieszony PM 10 0,0037 

PM2,5 = 12,8% Pyłu PM10 

 

Emax dla wentylatorów dachowych E159-E182 (emisja w II okresie obliczeniowym, emisja z bytowania 

ptaków oraz spalania gazu w nagrzewnicach)  

Wyliczona wyżej emisja całkowita zajdzie poprzez emitory dachowe przez 1500 h i dla każdego z tych 

emitorów stanowi 1/24 obliczonej wyżej emisji. 

Zanieczyszczenie Emisja  

kg/h 

Amoniak 0,0146 

Siarkowodór 0,00029 

Pył zawieszony PM 10 0,0037 

PM2,5 = 12,8% Pyłu PM10 

Dwutlenek siarki 0,00019 

Dwutlenek azotu 0,00540 

Tlenek węgla 0,00108 

Emisja w III okresie obliczeniowym. 

Wyliczona wyżej emisja całkowita została podzielona na poszczególne emitory, zgodnie z wydajnością 

każdego z nich. 

Emitory wentylatorów dachowych E159-E182 i wentylatorów szczytowych E183-E190: 

Łączna wydajność wentylatorów wynosi: 

V całk = 24 x V1 + 8 x V2 = 24 x 12600 + 8 x 33400 =  569600 m3/h 

Udział procentowy (U) każdego z emitorów w emisji maksymalnej wynosi: 

U1 = V1 / Vcałk * 100 = 12600 / 569600 * 100 = 2,212 % 

U2 = V2 / Vcałk * 100 = 33400 / 569600* 100 = 5,864 % 

Emisję maksymalną poszczególnych zanieczyszczeń z emitorów policzono wg wzorów: 

E maxNH3, H2S, PM10, PM2,5 = Emax * U1 (dla emitorów dachowych) 
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E maxNH3, H2S, PM10, PM2,5 = Emax * U2 (dla emitorów szczytowych) 

Na podstawie ww. wzorów oraz wartości całkowitej emisji maksymalnej obliczono emisję                                 

z poszczególnych emitorów: 

Emax dla wentylatorów dachowych E159-E182 (emisja w III okresie obliczeniowym, emisja z bytowania 

ptaków) 

EmaxNH3   = 0,350 kg/h   x 2,212 %  = 0,0077420 kg/h 

EmaxH2S   = 0,007 kg/h   x 2,212 %  = 0,0001548 kg/h 

EmaxPM10   = 0,090 kg/h   x 2,212 %  = 0,0019908 kg/h 

PM2,5 = 12,8% Pyłu PM10 

Emax dla wentylatorów szczytowych E183-E190 (emisja w III okresie obliczeniowym, emisja z bytowania 

ptaków) 

EmaxNH3   = 0,350  kg/h   x 5,864 %  = 0,0205240 kg/h 

EmaxH2S   = 0,007 kg/h   x 5,864 %  = 0,0004105 kg/h 

EmaxPM10  = 0,090 kg/h   x 5,864 %  = 0,0052776 kg/h  

PM2,5 = 12,8% Pyłu PM10 

 

Określenie emisji substancji wprowadzanych do powietrza z urządzeń pomocniczych 

 

 Emisja zanieczyszczeń z silosów paszowych E191 - E192 

Emisja z magazynowania paszy. 

Do obsługi budynku pasza magazynowana jest w 2 naziemnych silosach o łącznej pojemności 42 Mg (każdy 

o pojemności 21Mg). 

Podczas tankowania zbiorników paszy poprzez rurę odpowietrzającą występuje zorganizowana emisja pyłu 

do powietrza. Roczne zapotrzebowanie na paszę dla fermy wynosi 2500 Mg. 

Uzupełnianie paszy odbywa się w sposób pneumatyczny z paszowozu do zbiorników magazynowych. 

Występuje wtedy zorganizowana emisja pyłu do powietrza z rurociągów odpowietrzających silosy. 

Wielkość strumienia sprężonego powietrza wynosi ok. 300 m3/h. Powietrze z silosów w czasie rozładunku 

odprowadzane do atmosfery rurami odpowietrzającymi, po uprzednim oczyszczeniu go z pyłu w filtrze 

workowym – zastosowano worki jutowe nakładane na rurę odpowietrzającą. 

Przyjmuje się, że stężenie pyłu za filtrem nie przekracza 100 mg/m3. Szybkość opróżniania paszowozu 

wynosi 25 m3/h, tj. 16,3 Mg/h. Zakłada się, że ilość powietrza o objętości równej transportowanej do silosu 

paszy wypchnięta zostanie na zewnątrz poprzez filtr workowy. 

Zmagazynowanie 21 Mg paszy w jednym silosie wymagać będzie pracy układu pneumatycznego transportu 

przez czas: 

 
 
Każdy z silosów będzie ładowany rocznie ok. 60 razy (ok. 77 h). 

Czas emisji podzielono proporcjonalnie do czasu trwania poszczególnych okresów obliczeniowych. 

Emisja maksymalna pyłu z jednego silosa wyniesie: 

Epyłu = 300 m3/h x 100 mg/m3 = 30000 mg/h = 8,3 mg/s = 0,03 kg/h 
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Pył będzie wprowadzany wylotem rur odpowietrzających h =1,0 m nad poziomem terenu, d = 0,05 m (wylot 

boczny) t = 293K.  

Skład frakcyjny emitowanego pyłu przyjęto do obliczeń wg zbiorów CEIDARS (California Emission 

Inventory and Reporting System -  http://www.arb.ca.gov/ei/drei/maintain/dbstruct.htm), w następującym 

podziale: 

- frakcje od 0µm do 2,5 µm – 1%; 

- frakcje od 2,5µm do 10 µm – 28%; 

- frakcje od 10µm do 100 µm – 71%; 

 

Emisja niezorganizowana – emisja z pojazdów mechanicznych 

W wyniku funkcjonowania analizowanych obiektów wystąpi niezorganizowane źródło emisji 

zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego w postaci emisji z silników pojazdów mechanicznych. 

Spaliny samochodowe zawierają w swoim składzie takie podstawowe substancje jak: tlenek węgla, 

tlenki azotu, tlenki siarki, węglowodory i  jego związki.  

Założono najbardziej niekorzystny wariant tj. ruch maksymalnej ilości pojazdów jednocześnie: 

a) samochody ciężarowe = 2 szt., 

b) ciągniki rolnicze = 2 szt. 

c) samochody osobowe = 2 szt.  

Do ustalenia emisji zanieczyszczeń powstających podczas ruchu pojazdów na terenie planowanej 

instalacji przyjęto następujące wskaźniki emisji (zgodnie z regulaminem 49 EKG ONZ):  

� Samochody ciężarowe i ciągniki rolnicze (paliwo ON): 

- dwutlenek węgla - 27,69 g/km, 

- dwutlenek azotu - 4,43 g/km, 

- węglowodory   - 9,63 g/km, 

� Samochody osobowe: 

- dwutlenek węgla - 16,50 g/km, 

- dwutlenek azotu - 2,89 g/km, 

- węglowodory   - 2,25 g/km, 

Pojazdy ciężkie (oznaczone jako emitor liniowy E-193) pokonają trasę ok. 671 m zarówno w czasie 

wjazdu jak i wyjazdu. Samochody te opuszczają teren zakładu po czasie dłuższym niż jedna godzina. 

Przejazd tej trasy odbywa się średnio w czasie 2 minut. Założono najbardziej niekorzystny wariant tj. ruch 

wszystkich pojazdów jednocześnie. 

Eco = 4 x 0,671 x 27,69 = 74,32 g 

ENO2 = 4 x 0,671 x 4,43 = 11,89 g 

Ewęgl =  4 x 0,671 x 3,63 = 9,74 g 

 

 W związku z tym, że emisje trwają krócej niż jedna godzina, należy je odnieść do jednej godziny: 

Eco = 74,32 g/h = 0,07432 kg/h 

ENO2 = 11,89 g/h = 0,01189 kg/h 

Ewęgl =  9,74 g/h = 0,00974 kg/h 

 

Pojazdy osobowe (oznaczone jako emitor liniowy E-194) pokonają trasę ok. 473 m zarówno w czasie wjazdu 
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jak i wyjazdu. Samochody te opuszczają teren zakładu po czasie dłuższym niż jedna godzina. Przejazd tej 

trasy odbywa się średnio w czasie 2 minut. Założono najbardziej niekorzystny wariant tj. ruch wszystkich 

pojazdów jednocześnie. 

ECO = 2 x 0,473 x 16,50 = 15,61 g 

ENO2 = 2 x 0,473 x 2,89 = 2,73 g 

Ewęgl = 2 x 0,473 x 2,25 = 2,13 g 

W związku z tym, że emisje trwają krócej niż jedna godzina, należy je odnieść do jednej godziny: 

Eco = 15,61 g/h = 0,01561 kg/h 

ENO2 = 2,73 g/h = 0,00273 kg/h 

Ewęgl = 2,13 g/h = 0,00213 kg/h 

 

Emisja niezorganizowana powodowana przez silniki pojazdów poruszających się po terenie zakładu jest 

niewielka i w zasadzie nie wpływa na jakość powietrza, ze względu na krótki w skali roku czas pracy, 

jakkolwiek chwilowe stężenia powodowane przez pojazdy na terenie zakładu mogą być wysokie. 

 

Istniejąca ferma indyczek prowadzona przez Gospodarstwo Rolne Zubkowicz Karol Zubkowicz, Popławy 36, 

08-205 Kornica zlokalizowana w miejscowości Popławy 35a, gmina Stara Kornica - pozwolenie 

zintegrowane z dnia 20.05.2019r. znak PZ-PK-I.7222.73.2019.KS 

W analizowanym zespole indyczników maksymalna łączna obsada wynosi 55500 sztuk 

indyczek/cykl. Instalacja do chowu składa się z 3 budynków - 2 indyczników o obsadzie po 18500 szt. oraz 

jednej odchowalni o obsadzie 18500 szt.: 

Nr  

budynku 

Obsada 

(szt.) 

System wentylacji 

Tuczarnia 

T-6 

 

18500 

- 18 wentylatorów dachowych o wydajności 12000 m3/h; 

- 6 wentylatorów szczytowych o wydajności 44000 m3/h. 

T-7  

18500 

- 18 wentylatorów dachowych o wydajności 12000 m3/h; 

- 6 wentylatorów szczytowych o wydajności 44000 m3/h. 

Odchowalnia 

O-1 

 

18500 

- 6 wentylatorów dachowych o wydajności 12000 m3/h; 

 

Emisja zanieczyszczeń następuje poprzez wymienione wyżej wentylatory dachowe i szczytowe. 

Lokalizacja wszystkich emitorów przedstawiona została na wydrukach izolinii poszczególnych 

zanieczyszczeń. Zanieczyszczeniami emitowanymi w procesach  hodowli  są: amoniak, pył zawieszony, pył 

2,5 oraz w śladowych ilościach siarkowodór.  

Ocena wpływu emisji na stan jakości powietrza jest możliwa tylko w przypadku: amoniaku, 

siarkowodoru, pyłu PM10 i PM2,5 oraz pyłu ogólnego (opad pyłu) - substancji, dla których stężenia w 

powietrzu są normowane. 

Emisja zanieczyszczeń do powietrza z hodowli drobiu została obliczona przy użyciu 

przedstawionych poniżej wskaźników emisji maksymalnej: 
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Rodzaj 

zanieczyszczenia 
Wskaźniki 

Źródło wskaźnika emisji 

 emisji 

Amoniak  

 

0,12 kg/rok/szt. = 

0,014 g/h/szt. 

Procedura szacowania emisji Amoniaku ze źródeł 

rolniczych, Wydawnictwo IMUZ, Falenty 2008 

Siarkowodór 0,00028 g/h/szt. Brak danych 

Pył ogółem = 
Pył zawieszony PM10 

0,032 

kg/rok/szt. 

= 0,0036 g/h/szt. 

EEA air pollutant emission inventory guidebook — 2009 

Animal husbandry and manure management*  

* (wskaźnik wykorzystany m.in. w opracowaniu: Raport z inwentaryzacji emisji zanieczyszczeń                   

do powietrza na potrzeby aktualizacji Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego. 

www.atmoterm.pl) 

Siarkowodór – przyjęto na podstawie publikacji: Zależność między nowoczesnymi systemami                      

w produkcji drobiarskiej a ochroną naturalnego i produkcyjnego środowiska jako 2% emisji amoniaku.  

W publikacjach występują nieliczne dane dotyczące emisji pyłu z chowu indyczek. W oparciu wyniki 

badań opublikowanych w biuletynie (ASABE) pt.Air Emissions from Tom and Hen Turkey Houses in the U.S. 

Midwest, wielkość emisji pyłu w cyklu tuczu indyczek na ściółce przyjęto, że pył PM2,5  stanowi ok 12,8% 

pyłu PM10.  

Dla potrzeb ogrzewania w każdym budynku zainstalowano po 6 nagrzewnic gazowych (propan)                  

o mocy 90 kW każda (moc w paliwie).  

Przyjęte do obliczeń wskaźniki emisji ze spalania LPG, przedstawiono poniżej w obliczeniach. 

Poniżej w punktach scharakteryzowano poszczególne źródła emisji oraz emitory wraz obliczeniami wielkości 

emisji zanieczyszczeń na podstawie przytoczonych wskaźników emisji. 

 

Poniżej przedstawiono charakterystykę zastosowanych wentylatorów i ich emitorów: 

Wentylatory dachowe – wylot pionowy otwarty 

Tuczarnie i odchowalnie 

D - średnica wylotu wentylatora (m) 0,63 

H - wysokość wylotu (m n.p.t.) 7,0 

V1- wydajność wentylatora (m3/h) 12000 

 v - prędkość wylotu gazów (m/s) 11,23 

 

Wentylatory szczytowe – wylot boczny (poziomy) 

Tylko tuczarnie 

D - średnica wylotu wentylatora (m) 1,38 

H - wysokość wylotu (m n.p.t.) 1,8 

V2 - wydajność wentylatora (m3/h) 44000 

 v - prędkość wylotu gazów (wylot boczny) (m/s) 0 
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Charakterystyka gazów odlotowych z tuczarni 

T = 293 K   - średnia temperatura gazów 

t = 7392 h/rok   - czas hodowli brojlerów (77 dni x 4 cykle), z czego: 

Założono, że wentylatory dachowe w indycznikach pracują przez cały okres tuczu tj. 7392 h/rok, 

natomiast wentylatory szczytowe przez 250 h/rok. 

W pracy analizowanej instalacji wyróżniono 3 okresy: 

Okres I gdzie pracują tylko wentylatory dachowe emitujące zanieczyszczenia z bytowania ptaków 

(5642 h/rok), 

Okres II gdzie pracują tylko wentylatory dachowe emitujące zanieczyszczenia z bytowania ptaków i 

spalania gazu w nagrzewnicach (1500 h/rok), 

Okres III gdzie pracują wszystkie wentylatory dachowe i szczytowe emitujące zanieczyszczenia z 

bytowania ptaków (250 h/rok), 

Charakterystyka gazów odlotowych z odchowalnika 

T = 293 K   - średnia temperatura gazów 

t = 5376 h/rok   - czas hodowli młodych indyków (28 dni x 8 cykli). 

 

2.2.1. Emisja zanieczyszczeń 

Emisja zanieczyszczeń z bytowania ptaków budynek (każdy z budynków) T-6, T-7   

Emisję maksymalną zanieczyszczeń obliczono na podstawie wzoru: 

Eh = W * N, [kg/h], gdzie: 
W – wskaźnik emisji [g/h/szt.] 
N – łączna obsada ptaków w rzucie – 18500 szt.; 

Emisja maksymalna zanieczyszczeń z hodowli indyczek  

Zanieczyszczenie Wskaźnik emisji 

g/h/ ptaka 

Emisja  maksymalna – E max  

(kg/h) 

Amoniak 0,014 0,259 

Siarkowodór 0,00028 0,00518 

Pył ogółem, 
Pył zawieszony PM 10 

 

0,0036 

 

0,0666 

PM2,5 = 12,8% Pyłu PM10 

Budynki dogrzewane okresowo, w miarę potrzeb przy wykorzystaniu 6 nagrzewnic o mocy łącznej 

540 kW, opalanych gazem propan-butan. Gazy spalinowe usuwane są wraz z gazami odlotowymi przez 

system wentylacji budynku.  

Dane 

Q = 540 kW - moc nagrzewnic 

nk = 95% - sprawność cieplna 

wSO2 = 0,0001 kg SO2/kg paliwa - wskaźnik emisji dwutlenku siarki (wg PN-EN 589:2004) 
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wNO2 = 0,00276 kg NO2/kg paliwa - wskaźnik emisji tlenków azotu w przeliczeniu na NO2 

wCO = 0,000552 kg CO / kg paliwa - wskaźnik emisji tlenku węgla 

Wd = 46,0 MJ/kg - wartość opałowa 

Obliczenia (dla każdego budynku): 

Zużycie paliwa: 

z = 3600 * Q /(Wd * ηk) = 3600*540/(46000*0,95) = 44,48 [kg/h]  

Emisja dwutlenku siarki: 

ESO2 = wSO2 * z = 0,0001 * 44,48 = 0,004448 kg/h 

Emisja tlenków azotu: 

ENO2 = wNO2 * z = 0,00276 * 44,48 = 0,122765 kg/h 

Emisja tlenku węgla 

ECO = wCO * z = 0,000552 * 44,48 = 0,024553 kg/h 

Emax dla wentylatorów dachowych E195-E212, E219-E236 (emisja w I okresie obliczeniowym, emisja z 

bytowania ptaków  

Wyliczona wyżej emisja całkowita zajdzie poprzez emitory dachowe i dla każdego z tych emitorów stanowi 

1/18 obliczonej wyżej emisji. 

Zanieczyszczenie Emisja  

kg/h 

Amoniak 0,01439 

Siarkowodór 0,00029 

Pył ogółem 
Pył zawieszony PM 10 

 
0,00370 

PM2,5 = 12,8% Pyłu PM10 

Emax dla wentylatorów dachowych E195-E212, E219-E236 (emisja w II okresie obliczeniowym, emisja z 

bytowania ptaków oraz spalania gazu w nagrzewnicach)  

Wyliczona wyżej emisja całkowita zajdzie poprzez emitory dachowe i dla każdego z tych emitorów stanowi 

1/18 obliczonej wyżej emisji. 

Zanieczyszczenie Emisja  

kg/h 

Amoniak 0,01439 

Siarkowodór 0,00029 

Pył ogółem 
Pył zawieszony PM 10 

 
0,00370 

PM2,5 = 12,8% Pyłu PM10 

Dwutlenek siarki 0,00025 

Dwutlenek azotu 0,00682 

Tlenek węgla 0,00136 
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Emisja w III okresie obliczeniowym. 

Wyliczona wyżej emisja całkowita została podzielona na poszczególne emitory, zgodnie z wydajnością 

każdego z nich. 

Emitory wentylatorów dachowych E195-E212, E219-E236 i wentylatorów szczytowych E213-E218, E237-
E242: 

Łączna wydajność wentylatorów wynosi: 

V całk = 18 x V1 + 6 x V2 = 18 x 12000 + 6 x 44000 =  480000 m3/h 

Udział procentowy (U) każdego z emitorów w emisji maksymalnej wynosi: 

U1 = V1 / Vcałk * 100 = 12000 / 480000 * 100 = 2,5 % 

U2 = V2 / Vcałk * 100 = 44000 / 480000* 100 = 9,166 % 

Emisję maksymalną poszczególnych zanieczyszczeń z emitorów policzono wg wzorów: 

E maxNH3, H2S, PM10, PM2,5 = Emax * U1 (dla emitorów dachowych) 

E maxNH3, H2S, PM10, PM2,5 = Emax * U2 (dla emitorów szczytowych) 

Na podstawie ww. wzorów oraz wartości całkowitej emisji maksymalnej obliczono emisję                                 

z poszczególnych emitorów: 

Emax dla wentylatorów dachowych E195-E212, E219-E236 (emisja w III okresie obliczeniowym, emisja z 

bytowania ptaków) 

EmaxNH3   = 0,259 kg/h   x 2,5 %  = 0,006475 kg/h 

EmaxH2S   = 0,00518 kg/h   x 2,5 %  = 0,0001295 kg/h 

EmaxPM10   = 0,0666 kg/h   x 2,5%   = 0,001665 kg/h 

EmaxPM2,5   = 0,00851 kg/h   x 2,5%   = 0,0002127 kg/h 

 

Emax dla wentylatorów szczytowych E213-E218, E237-E242 (emisja w III okresie obliczeniowym, emisja z 

bytowania ptaków) 

EmaxNH3   = 0,259 kg/h   x 9,166 %  = 0,0237399 kg/h 

EmaxH2S   = 0,00518 kg/h   x 9,166 %  = 0,0004748 kg/h 

EmaxPM10  = 0,0666 kg/h   x 9,166 %  = 0,0061045 kg/h  

EmaxPM2,5   = 0,00851 kg/h   x 9,166 %  = 0,0007814 kg/h 

 

Emisja zanieczyszczeń z odchowalnika budynek O-1 

Emisję maksymalną zanieczyszczeń obliczono na podstawie wzoru: 

Eh = W * N, [kg/h], gdzie: 

W – wskaźnik emisji [g/h/szt.] 

N – łączna obsada ptaków w rzucie – 18500 szt.; 

Emisja maksymalna zanieczyszczeń: 
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Zanieczyszczenie Wskaźnik emisji 

g/h/ ptaka 

Emisja  maksymalna – E max  

(kg/h) 

Amoniak 0,014 0,259 

Siarkowodór 0,00028 0,00518 

Pył ogółem, 
Pył zawieszony PM 10 

 

0,0036 

 

0,0666 

PM2,5 = 12,8% Pyłu PM10 

Budynki dogrzewane są przez cały okres przebywania młodych indyczek przy wykorzystaniu 6 

nagrzewnic o mocy łącznej 540 kW, opalanych gazem propan-butan. Gazy spalinowe usuwane są wraz z 

gazami odlotowymi przez system wentylacji budynku.  

Dane 

Q = 540 kW - moc nagrzewnic 

nk = 95% - sprawność cieplna 

wSO2 = 0,0001 kg SO2/kg paliwa - wskaźnik emisji dwutlenku siarki (wg PN-EN 589:2004) 

wNO2 = 0,00276 kg NO2/kg paliwa - wskaźnik emisji tlenków azotu w przeliczeniu na NO2 

wCO = 0,000552 kg CO / kg paliwa - wskaźnik emisji tlenku węgla 

Wd = 46,0 MJ/kg - wartość opałowa 

Obliczenia: 

Zużycie paliwa: 

z = 3600 * Q /(Wd * ηk) = 3600*540/(46000*0,95) = 44,48 [kg/h]  

Emisja dwutlenku siarki: 

ESO2 = wSO2 * z = 0,0001 * 44,48 = 0,004448 kg/h 

Emisja tlenków azotu: 

ENO2 = wNO2 * z = 0,00276 * 44,48 = 0,122765 kg/h 

Emisja tlenku węgla 

ECO = wCO * z = 0,000552 * 44,48 = 0,024553 kg/h 

Wyliczona wyżej emisja całkowita zajdzie poprzez emitory dachowe przez 5376  h w roku i dla każdego z 

tych emitorów stanowi 1/6 obliczonej wyżej emisji.  

Emax dla wentylatorów dachowych E243-E248 (emisja w I, II i III okresie obliczeniowym 

(3626h+1500h+250h) 
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Zanieczyszczenie Emisja  

kg/h 

Amoniak 0,04316 

Siarkowodór 0,00086 

Pył ogółem, 
Pył zawieszony PM 10 

 

0,01110 

PM2,5 = 12,8% Pyłu PM10 

Dwutlenek siarki 0,00074 

Dwutlenek azotu 0,02046 

Tlenek węgla 0,00409 

 

Określenie emisji substancji wprowadzanych do powietrza z urządzeń pomocniczych 

 

 Emisja zanieczyszczeń z silosów paszowych (E249-E254) 

Emisja z magazynowania paszy. 

W przedmiotowej fermie drobiu pasza magazynowana będzie w 6 naziemnych silosach o łącznej pojemności 

160,2 Mg (każdy o pojemności 26,7Mg). 

Podczas tankowania zbiorników paszy poprzez rurę odpowietrzającą występuje zorganizowana emisja pyłu 

do powietrza. Roczne zapotrzebowanie na paszę dla fermy wynosi 4274 Mg. 

Uzupełnianie paszy odbywa się w sposób pneumatyczny z paszowozu do zbiorników magazynowych. 

Występuje wtedy zorganizowana emisja pyłu do powietrza z rurociągów odpowietrzających silosy. 

Wielkość strumienia sprężonego powietrza wynosi ok. 300 m3/h. Powietrze z silosów w czasie rozładunku 

odprowadzane do atmosfery rurami odpowietrzającymi, po uprzednim oczyszczeniu go z pyłu w filtrze 

workowym – zastosowano worki jutowe nakładane na rurę odpowietrzającą. 

Przyjmuje się, że stężenie pyłu za filtrem nie przekracza 100 mg/m3. Szybkość opróżniania paszowozu 

wynosi 25 m3/h, tj. 16,3 Mg/h. Zakłada się, że ilość powietrza o objętości równej transportowanej do silosu 

paszy wypchnięta zostanie na zewnątrz poprzez filtr workowy. 

Zmagazynowanie 21 Mg paszy w jednym silosie wymagać będzie pracy układu pneumatycznego transportu 

przez czas: 

 
 
Każdy z silosów będzie ładowany rocznie ok. 27 razy (ok. 44 h). 

Czas emisji podzielono proporcjonalnie do czasu trwania poszczególnych okresów obliczeniowych. 

Emisja maksymalna pyłu z jednego silosa wyniesie: 

Epyłu = 300 m3/h x 100 mg/m3 = 30000 mg/h = 8,3 mg/s = 0,03 kg/h 

Pył będzie wprowadzany wylotem rur odpowietrzających h =1,0 m nad poziomem terenu, d = 0,05 m (wylot 

boczny) t = 293K.  

Skład frakcyjny emitowanego pyłu przyjęto do obliczeń wg zbiorów CEIDARS (California Emission 

Inventory and Reporting System -  http://www.arb.ca.gov/ei/drei/maintain/dbstruct.htm), w następującym 

podziale: 

- frakcje od 0µm do 2,5 µm – 1%; 
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- frakcje od 2,5µm do 10 µm – 28%; 

- frakcje od 10µm do 100 µm – 71%; 

 

 Emisja zanieczyszczeń z agregatu prądotwórczego (E255) 

Agregat prądotwórczy jest awaryjnym źródłem zapewniającym ciągłość pracy urządzeń 

elektrycznych na wypadek przerw w dostawach energii elektrycznej z sieci energetycznej. Jest on źródłem 

emisji zanieczyszczeń powstających w trakcie spalania paliwa w postaci oleju napędowego.  

Maksymalną ilość zużywanego paliwa obliczono ze wzoru: 

 

      [dm3/h] 

 

gdzie:  Q- wydajność cieplna kotła [ kJ/h ] 

Wd- wartość opałowa paliwa [ kJ/dm3 ] 

η- sprawność cieplna kotła 

 

W przypadku kotła  wydajność cieplna  = 150 kW * 3600 = 540000 kJ/h, maksymalna ilość zużywanego 

paliwa = 

 

 Bmax = 540000/(35905  *  0,96) = 15,666 dm3/h 

 

Wzory do obliczenia emisji: 

 

Emisja z kotła  

 

Emisja pyłu: 

Ep = Bmax * E'p  

 gdzie: 

       Bmax - maksymalne zużycie paliwa, m3/h 

       E'p  - wskaźnik unosu pyłu, kg/m3 

 

Ep  = 0,015666 * 1 = 0,015666 kg/h 

 

Zawartość pyłu do 10 µm w emitowanym pyle = 96 % 

Emisja pyłu do 10 µm = 0,015666*96/100 = 0,015039 kg/h 
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Emisja dwutlenku siarki: 

ESO2 = Bmax * E' * S 

  gdzie : 

       Bmax - maksymalne zużycie paliwa, m3/h 

       E' - wskaźnik dla dwutlenku siarki, kg/m3/% 

       S  - zawartość siarki całkowitej w paliwie, % 

ESO2 = 0,015666 * 19 * 0,3 = 0,0893 kg/h 

 

Emisja tlenków azotu: 

ENOx = Bmax * E' 

  gdzie : 

       Bmax  - maksymalne zużycie paliwa m3/h 

      E' - wskaźnik emisji tlenków azotu, kg/m3 

ENOx= 0,015666 * 5 = 0,07833 kg/h 

 

Emisja tlenku węgla: 

ECO = Bmax * E' 

  gdzie : 

       Bmax  - maksymalne zużycie paliwa m3/h 

       E' - wskaźnik emisji tlenku węgla, kg/m3 

ECO= 0,015666 * 0,4 = 0,006266 kg/h 

 

Zestawienie wskaźników emisji 

Kocioł: Agregat 

Spalanie oleju napędowego, paliwo: olej napędowy 

Zawartość siarki: 0,3 % 

Zanieczyszczenie Wskaźnik emisji Wskaźnik przeliczony 

kg/m3 

Pył 1    kg/m3    1 

Dwutlenek siarki (SO2) 19 * S    kg/m3  5,70 

Tlenki azotu jako NO2 5    kg/m3    5 

Tlenek węgla (CO) 0,4    kg/m3 0,400 

 

Zestawienie wielkości emisji 

 

Kocioł    Bmax = 0,015666 m3/h   Brok = 0,15651 m3/rok 

Nazwa zanieczyszczenia Wskaźnik 

emisji 

Emisja maksymalna Emisja roczna i średnioroczna 

 kg/m3 mg/s kg/h Mg/rok kg/h 

Pył  1  4,35  0,01567  0,0001565  0,00001787 

 w tym pył do 2,5 µm  0,9370  4,08  0,01468  0,0001466  0,00001674 

 w tym pył do 10 µm  0,9600  4,18  0,01504  0,0001502  0,00001715 

Dwutlenek siarki (SO2)  5,70  24,80  0,0893  0,000892  0,0001018 

Tlenki azotu jako NO2  5  21,76  0,0783  0,000783  0,0000893 

Tlenek węgla (CO)  0,400  1,741  0,00627  0,0000626  0,00000715 

Czas emisji =    9,9 godzin 
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Ilość spalin ze spalania paliwa ciekłego obliczono wg. wzoru: 

 

  Vz = 0,265*Wd+(λ - 1 )*(0,209*Wd+ 1,69) 

 gdzie: 

        Vz - ilość spalin w warunkach normalnych, m3/kg paliwa 

        Wd - wartość opałowa paliwa MJ/kg 

        λ - współczynnik nadmiaru powietrza 

 

Ilość spalin w warunkach normalnych z  kotła  jest równa: 

  Vzm = 0,265*43,155 + ( 1,2 -1 ) * ( 0,209 * 43,155 + 1,69) 

  Vzm = 13,578 m3/kg 

  W przeliczeniu na 1 dm3 paliwa o gęstości  0,832 kg/dm3  Vzv= 11,297 m3/dm3. 

  Vn =   Bmax *Vzv =15,666 * 11,297 =  177 m3/h 

 

 Tk = 328,2 - 1 *   2   = 326,2 K 

 

Ilość gorących gazów uchodzących z emitora : 

 Vg = Vn*Tk/273,15 = 177 * 326,2 / 273,15 = 211,32 m3/h 

 

Powierzchnia przekroju emitora: 

 F =  π*d2/4 = 3,1416 * 0,12/4 = 0,0079 m2 

 

Prędkość gazów u wylotu z emitora: 

 
         Vg             211,32      

 w = ---------- =  --------------- =  7,47 m/s 

      F * 3600       0,0079 * 3600  

 

Agregat jest urządzeniem zapewniającym energię elektryczną dla instalacji w sytuacjach 

awaryjnych. Jego przewidywany czas pracy wyniesie 10h w ciągu roku. 

 

Emisja z kotłów w częściach socjalno-biurowych 

Przy budynkach inwentarskich znajdują się części socjale, które piece gazowe o mocy 24 kW opalany 

gazem,  z których spaliny odprowadzane są oddzielnymi emitorami stalowym, zadaszonymi o parametrach: 

- h = 3,30 m i o średnicy d = 0,08 m (tuczarnia nr 1) (E-256), 

- h = 3,15 m i o średnicy d = 0,08 m (tuczarnia nr 2) (E-257), 

- h = 3,10 m i o średnicy d = 0,08 m (odchowalnia) (E-258). 

Piece pracują w ciągu całego czasu trwania cykli hodowlanych w tuczarni i odchowalni. 

Do określenia maksymalnych ilości powstających substancji zanieczyszczających ze spalania gazu w kotle  

przyjęto, że wartość opałowa gazu wynosi 36000 kJ/m3, do wyznaczenia ilości substancji 

zanieczyszczających przyjęto wskaźniki emisji zaczerpnięte z opracowania Krajowego Ośrodka 

Bilansowania i Zarządzania Emisjami - Wskaźniki emisji zanieczyszczeń ze spalania paliw, kotły o mocy do 

0,5 MW.  
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Maksymalną ilość zużywanego paliwa obliczono ze wzoru: 

Piec1 

      [m3/h] 

 

gdzie:  Q- wydajność cieplna kotła [ kJ/h ] 

Wd- wartość opałowa paliwa [ kJ/m3 ] 

η- sprawność cieplna kotła 

W przypadku kotła  wydajność cieplna  = 24 kW * 3600 = 86400 kJ/h, maksymalna ilość zużywanego paliwa 

= 

 Bmax = 86400/(34400  *  0,93) = 2,701 m3/h 

 

Wzory do obliczenia emisji: 

 

Emisja z kotła  

Emisja pyłu: 

Ep = Bmax * E'p  

 gdzie: 

       Bmax - maksymalne zużycie paliwa, mln m3/h 

       E'p  - wskaźnik unosu pyłu, kg/mln m3 

Ep  = 0,000002701 * 0,5 = 0,0000013505 kg/h 

Pył zawiera 100 % frakcji do 10 µm 

 

Emisja dwutlenku siarki: 

ESO2 = Bmax * E' * S 

  gdzie : 

       Bmax - maksymalne zużycie paliwa, mln m3/h 

       E' - wskaźnik dla dwutlenku siarki, kg/mln m3/% 

       S  - zawartość siarki w gazie w mg/m3 

ESO2 = 0,000002701 * 2 * 0 = 0 kg/h 

 

Emisja tlenków azotu: 

ENOx = Bmax * E' 
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  gdzie : 

       Bmax  - maksymalne zużycie paliwa mln m3/h 

       E' - wskaźnik emisji tlenków azotu, kg/mln m3 

ENOx= 0,000002701 * 1520 = 0,004106 kg/h 

 

Emisja tlenku węgla: 

ECO = Bmax * E' 

  gdzie : 

       Bmax  - maksymalne zużycie paliwa mln m3/h 

       E' - wskaźnik emisji tlenku węgla, kg/mln m3 

ECO= 0,000002701 * 300 = 0,0008103 kg/h 

 

Zestawienie wielkości emisji 

 

Kocioł    Bmax = 0,002701 tys.m3/h   Brok = 19,9663 tys.m3/rok 

Nazwa zanieczyszczenia Wskaźnik 

emisji 

Emisja maksymalna Emisja roczna i średnioroczna 

 kg/mln m3 mg/s kg/h Mg/rok kg/h 

Pył  0,500  0,000375  0,000001351 0,00000998  0,000001140

 w tym pył do 2,5 µm  0,5  0,000375  0,000001351 0,00000998  0,000001140

 w tym pył do 10 µm  0,5  0,000375  0,000001351 0,00000998  0,000001140

Tlenki azotu jako NO2  1520  1,140  0,00411  0,03035  0,00346 

Tlenek węgla (CO)  300  0,2251  0,000810  0,00599  0,000684 

Czas emisji = 7392   godzin 

 

Kocioł       λ= 1,15 

 

Wzory do obliczenia ilości spalin ze spalania gazu. 

   VCO2 = CO2’ + CO’ + CH4’ + 2(C2H2’ + C2H4’ + C2H6’) + ΣxCxHy' 

   VH2O = H2’ + 2(CH4’ + C2H4’) + C2H2’ + 3C2H6’ + Σy/2CxHy’ + H2O’ 

   VO2min = (H2’ + CO’)/2 + 2CH4’ + 2,5C2H2’ + 3C2H4’ + 3,5C2H6’ + Σ(x+y/4)CxHy’ – O2’ 

   Vpmin = VO2min/0,21 

   VN2 = N2’ + 0,79λVpmin 

   VO2 = 0,21(λ-1)Vpmin 

   Vsp = VCO2 + VH2O + VN2 + VO2 

Udziały składników w spalinach m3/m3 

Substancja Zawart.%obj. VCO2 VH20 VO2min Vpmin VN2 VO2 Vsp 

CH4    97,80     0,97800     1,95600     1,95600     9,31429     8,46203     0,29340    11,68943 

C2H6     0,33     0,00660     0,00990     0,01155     0,05500     0,04997     0,00173     0,06820 

C3H8     0,33     0,00990     0,01320     0,01650     0,07857     0,07138     0,00248     0,09696 

C4H10     0,33     0,01320     0,01650     0,02145     0,10214     0,09280     0,00322     0,12571 

N2     1,00   -   -     0,00000     0,00000     0,01000   -     0,01000 

CO     0,20     0,00200   -     0,00100     0,00476     0,00433     0,00015     0,00648 

Razem    99,99     1,00970     1,99560     2,00650     9,55476     8,69050     0,30098    11,99678 

  

Ilość spalin w warunkach umownych (suchych)= VCO2 + VSO2+ VN2 + VO2 = 10,00118 m3/ m3 gazu. 

Ilość spalin ze spalania 2,701 m3/h  gazu =  32,4 m3/h, spalin suchych = 27 m3/h, O2 =  3,009 % 

 

 Tk = 323,2 - 1 *   3,3 = 319,9 K 
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Ilość gorących gazów uchodzących z emitora : 

 Vg = Vn*Tk/273,15 = 32,4 * 319,9 / 273,15 = 37,94 m3/h 

 

Powierzchnia przekroju emitora: 

 F =  π*d2/4 = 3,1416 * 0,082/4 = 0,005 m2 

 

Prędkość gazów u wylotu z emitora: 
         Vg              37,94      

 w = ---------- =  --------------- =  2,1  m/s 

      F * 3600       0,005 * 3600   

 

Piec2 

Maksymalną ilość zużywanego paliwa obliczono ze wzoru: 

      [m3/h] 

 

gdzie:  Q- wydajność cieplna kotła [ kJ/h ] 

Wd- wartość opałowa paliwa [ kJ/m3 ] 

η- sprawność cieplna kotła 

 

W przypadku kotła  wydajność cieplna  = 24 kW * 3600 = 86400 kJ/h, maksymalna ilość zużywanego paliwa 

= 

 Bmax = 86400/(34400  *  0,93) = 2,701 m3/h 

 

Wzory do obliczenia emisji: 

 

Emisja z kotła  

Emisja pyłu: 

Ep = Bmax * E'p  

 gdzie: 

       Bmax - maksymalne zużycie paliwa, mln m3/h 

       E'p  - wskaźnik unosu pyłu, kg/mln m3 

Ep  = 0,000002701 * 0,5 = 0,0000013505 kg/h 

Pył zawiera 100 % frakcji do 10 µm 

 

Emisja dwutlenku siarki: 

ESO2 = Bmax * E' * S 

  gdzie : 

       Bmax - maksymalne zużycie paliwa, mln m3/h 

       E' - wskaźnik dla dwutlenku siarki, kg/mln m3/% 

       S  - zawartość siarki w gazie w mg/m3 

ESO2 = 0,000002701 * 2 * 0 = 0 kg/h 

 

Emisja tlenków azotu: 

ENOx = Bmax * E' 
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  gdzie : 

       Bmax  - maksymalne zużycie paliwa mln m3/h 

     E' - wskaźnik emisji tlenków azotu, kg/mln m3 

ENOx= 0,000002701 * 1520 = 0,004106 kg/h 

 

Emisja tlenku węgla: 

ECO = Bmax * E' 

  gdzie : 

       Bmax  - maksymalne zużycie paliwa mln m3/h 

       E' - wskaźnik emisji tlenku węgla, kg/mln m3 

ECO= 0,000002701 * 300 = 0,0008103 kg/h 

 

Zestawienie wielkości emisji 

 

Kocioł    Bmax = 0,002701 tys.m3/h   Brok = 19,9663 tys.m3/rok 

Nazwa zanieczyszczenia Wskaźnik 

emisji 

Emisja maksymalna Emisja roczna i średnioroczna 

 kg/mln m3 mg/s kg/h Mg/rok kg/h 

Pył  0,500  0,000375  0,000001351 0,00000998  0,000001140

 w tym pył do 2,5 µm  0,5  0,000375  0,000001351 0,00000998  0,000001140

 w tym pył do 10 µm  0,5  0,000375  0,000001351 0,00000998  0,000001140

Tlenki azotu jako NO2  1520  1,140  0,00411  0,03035  0,00346 

Tlenek węgla (CO)  300  0,2251  0,000810  0,00599  0,000684 

Czas emisji = 7392   godzin 

 

Kocioł       λ= 1,15 

 

Wzory do obliczenia ilości spalin ze spalania gazu. 

   VCO2 = CO2’ + CO’ + CH4’ + 2(C2H2’ + C2H4’ + C2H6’) + ΣxCxHy' 

   VH2O = H2’ + 2(CH4’ + C2H4’) + C2H2’ + 3C2H6’ + Σy/2CxHy’ + H2O’ 

   VO2min = (H2’ + CO’)/2 + 2CH4’ + 2,5C2H2’ + 3C2H4’ + 3,5C2H6’ + Σ(x+y/4)CxHy’ – O2’ 

   Vpmin = VO2min/0,21 

   VN2 = N2’ + 0,79λVpmin 

   VO2 = 0,21(λ-1)Vpmin 

   Vsp = VCO2 + VH2O + VN2 + VO2 

Udziały składników w spalinach m3/m3 

Substancja Zawart.%obj. VCO2 VH20 VO2min Vpmin VN2 VO2 Vsp 

CH4    97,80     0,97800     1,95600     1,95600     9,31429     8,46203     0,29340    11,68943 

C2H6     0,33     0,00660     0,00990     0,01155     0,05500     0,04997     0,00173     0,06820 

C3H8     0,33     0,00990     0,01320     0,01650     0,07857     0,07138     0,00248     0,09696 

C4H10     0,33     0,01320     0,01650     0,02145     0,10214     0,09280     0,00322     0,12571 

N2     1,00   -   -     0,00000     0,00000     0,01000   -     0,01000 

CO     0,20     0,00200   -     0,00100     0,00476     0,00433     0,00015     0,00648 

Razem    99,99     1,00970     1,99560     2,00650     9,55476     8,69050     0,30098    11,99678 

  

Ilość spalin w warunkach umownych (suchych)= VCO2 + VSO2+ VN2 + VO2 = 10,00118 m3/ m3 gazu. 

Ilość spalin ze spalania 2,701 m3/h  gazu =  32,4 m3/h, spalin suchych = 27 m3/h, O2 =  3,009 % 

 

 Tk = 323,2 - 1 *   3,15 = 320,0 K 
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Ilość gorących gazów uchodzących z emitora : 

 Vg = Vn*Tk/273,15 = 32,4 * 320,0 / 273,15 = 37,96 m3/h 

 

Powierzchnia przekroju emitora: 

 F =  π*d2/4 = 3,1416 * 0,082/4 = 0,005 m2 

 

Prędkość gazów u wylotu z emitora: 
         Vg              37,96      

 w = ---------- =  --------------- =  2,1  m/s 

      F * 3600       0,005 * 3600   

 

Piec3 

Maksymalną ilość zużywanego paliwa obliczono ze wzoru: 

 

      [m3/h] 

 

gdzie:  Q- wydajność cieplna kotła [ kJ/h ] 

Wd- wartość opałowa paliwa [ kJ/m3 ] 

η- sprawność cieplna kotła 

 

W przypadku kotła  wydajność cieplna  = 24 kW * 3600 = 86400 kJ/h, maksymalna ilość zużywanego paliwa 

= 

 Bmax = 86400/(34400  *  0,93) = 2,701 m3/h 

 

Wzory do obliczenia emisji: 

 

Emisja z kotła  

Emisja pyłu: 

Ep = Bmax * E'p  

 gdzie: 

       Bmax - maksymalne zużycie paliwa, mln m3/h 

       E'p  - wskaźnik unosu pyłu, kg/mln m3 

Ep  = 0,000002701 * 0,5 = 0,0000013505 kg/h 

Pył zawiera 100 % frakcji do 10 µm 

 

Emisja dwutlenku siarki: 

ESO2 = Bmax * E' * S 

  gdzie : 

       Bmax - maksymalne zużycie paliwa, mln m3/h 

       E' - wskaźnik dla dwutlenku siarki, kg/mln m3/% 

       S  - zawartość siarki w gazie w mg/m3 

ESO2 = 0,000002701 * 2 * 0 = 0 kg/h 
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Emisja tlenków azotu: 

ENOx = Bmax * E' 

  gdzie : 

       Bmax  - maksymalne zużycie paliwa mln m3/h 

       E' - wskaźnik emisji tlenków azotu, kg/mln m3 

ENOx= 0,000002701 * 1520 = 0,004106 kg/h 

 

Emisja tlenku węgla: 

ECO = Bmax * E' 

  gdzie : 

       Bmax  - maksymalne zużycie paliwa mln m3/h 

       E' - wskaźnik emisji tlenku węgla, kg/mln m3 

ECO= 0,000002701 * 300 = 0,0008103 kg/h 

 

Zestawienie wielkości emisji 

 

Kocioł    Bmax = 0,002701 tys.m3/h   Brok = 19,9663 tys.m3/rok 

Nazwa zanieczyszczenia Wskaźnik 

emisji 

Emisja maksymalna Emisja roczna i średnioroczna 

 kg/mln m3 mg/s kg/h Mg/rok kg/h 

Pył  0,500  0,000375  0,000001351 0,00000998  0,000001140

 w tym pył do 2,5 µm  0,5  0,000375  0,000001351 0,00000998  0,000001140

 w tym pył do 10 µm  0,5  0,000375  0,000001351 0,00000998  0,000001140

Tlenki azotu jako NO2  1520  1,140  0,00411  0,03035  0,00346 

Tlenek węgla (CO)  300  0,2251  0,000810  0,00599  0,000684 

Czas emisji = 7392   godzin 

 

Kocioł       λ= 1,15 

 

Wzory do obliczenia ilości spalin ze spalania gazu. 

   VCO2 = CO2’ + CO’ + CH4’ + 2(C2H2’ + C2H4’ + C2H6’) + ΣxCxHy' 

   VH2O = H2’ + 2(CH4’ + C2H4’) + C2H2’ + 3C2H6’ + Σy/2CxHy’ + H2O’ 

   VO2min = (H2’ + CO’)/2 + 2CH4’ + 2,5C2H2’ + 3C2H4’ + 3,5C2H6’ + Σ(x+y/4)CxHy’ – O2’ 

   Vpmin = VO2min/0,21 

   VN2 = N2’ + 0,79λVpmin 

   VO2 = 0,21(λ-1)Vpmin 

   Vsp = VCO2 + VH2O + VN2 + VO2 

Udziały składników w spalinach m3/m3 

Substancja Zawart.%obj. VCO2 VH20 VO2min Vpmin VN2 VO2 Vsp 

CH4    97,80     0,97800     1,95600     1,95600     9,31429     8,46203     0,29340    11,68943 

C2H6     0,33     0,00660     0,00990     0,01155     0,05500     0,04997     0,00173     0,06820 

C3H8     0,33     0,00990     0,01320     0,01650     0,07857     0,07138     0,00248     0,09696 

C4H10     0,33     0,01320     0,01650     0,02145     0,10214     0,09280     0,00322     0,12571 

N2     1,00   -   -     0,00000     0,00000     0,01000   -     0,01000 

CO     0,20     0,00200   -     0,00100     0,00476     0,00433     0,00015     0,00648 

Razem    99,99     1,00970     1,99560     2,00650     9,55476     8,69050     0,30098    11,99678 

  

Ilość spalin w warunkach umownych (suchych)= VCO2 + VSO2+ VN2 + VO2 = 10,00118 m3/ m3 gazu. 

Ilość spalin ze spalania 2,701 m3/h  gazu =  32,4 m3/h, spalin suchych = 27 m3/h, O2 =  3,009 % 
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 Tk = 323,2 - 1 *   3,1  = 320,1 K 

 

Ilość gorących gazów uchodzących z emitora : 

 Vg = Vn*Tk/273,15 = 32,4 * 320,1 / 273,15 = 37,97 m3/h 

 

Powierzchnia przekroju emitora: 

 F =  π*d2/4 = 3,1416 * 0,082/4 = 0,005 m2 

 

Prędkość gazów u wylotu z emitora: 
         Vg              37,97      

 w = ---------- =  --------------- =  2,1  m/s 

      F * 3600       0,005 * 3600   

 

Emisja niezorganizowana – emisja z pojazdów mechanicznych 

W wyniku funkcjonowania analizowanych obiektów wystąpi niezorganizowane źródło emisji 

zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego w postaci emisji z silników pojazdów mechanicznych. 

Spaliny samochodowe zawierają w swoim składzie takie podstawowe substancje jak: tlenek węgla, 

tlenki azotu, tlenki siarki, węglowodory i  jego związki.  

Założono najbardziej niekorzystny wariant tj. ruch maksymalnej ilości pojazdów jednocześnie: 

a) samochody ciężarowe = 2 szt., 

b) ciągniki rolnicze = 2 szt. 

c) samochody osobowe = 2 szt.  

Do ustalenia emisji zanieczyszczeń powstających podczas ruchu pojazdów na terenie planowanej 

instalacji przyjęto następujące wskaźniki emisji (zgodnie z regulaminem 49 EKG ONZ):  

� Samochody ciężarowe i ciągniki rolnicze (paliwo ON): 

- dwutlenek węgla - 27,69 g/km, 

- dwutlenek azotu - 4,43 g/km, 

- węglowodory   - 9,63 g/km, 

� Samochody osobowe: 

- dwutlenek węgla - 16,50 g/km, 

- dwutlenek azotu - 2,89 g/km, 

- węglowodory   - 2,25 g/km, 

Pojazdy ciężkie (oznaczone jako emitor liniowy E-259) pokonają trasę ok. 79 m zarówno w czasie 

wjazdu jak i wyjazdu. Samochody te opuszczają teren zakładu po czasie dłuższym niż jedna godzina. 

Przejazd tej trasy odbywa się średnio w czasie 2 minut. Założono najbardziej niekorzystny wariant tj. ruch 

wszystkich pojazdów jednocześnie. 

Eco = 4 x 0,079 x 27,69 = 8,75 g 

ENO2 = 4 x 0,079 x 4,43 = 1,40 g 

Ewęgl =  4 x 0,079 x 3,63 = 1,15 g 

 

 W związku z tym, że emisje trwają krócej niż jedna godzina, należy je odnieść do jednej godziny: 

Eco = 8,75 g/h = 0,00875 kg/h 

ENO2 = 1,40 g/h = 0,00140 kg/h 
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Ewęgl = 1,15 g/h = 0,00115 kg/h 

 

Pojazdy osobowe (oznaczone jako emitor liniowy E-260) pokonają trasę ok. 45 m zarówno w czasie wjazdu 

jak i wyjazdu. Samochody te opuszczają teren zakładu po czasie dłuższym niż jedna godzina. Przejazd tej 

trasy odbywa się średnio w czasie 2 minut. Założono najbardziej niekorzystny wariant tj. ruch wszystkich 

pojazdów jednocześnie. 

ECO = 2 x 0,045 x 16,50 = 1,48 g 

ENO2 = 2 x 0,045 x 2,89 = 0,26 g 

Ewęgl = 2 x 0,045 x 2,25 = 0,26 g 

W związku z tym, że emisje trwają krócej niż jedna godzina, należy je odnieść do jednej godziny: 

Eco = 1,48 g/h = 0,00148 kg/h 

ENO2 = 0,26 g/h = 0,00026 kg/h 

Ewęgl = 0,26 g/h = 0,00020 kg/h 

 

Emisja niezorganizowana powodowana przez silniki pojazdów poruszających się po terenie zakładu jest 

niewielka i w zasadzie nie wpływa na jakość powietrza, ze względu na krótki w skali roku czas pracy, 

jakkolwiek chwilowe stężenia powodowane przez pojazdy na terenie zakładu mogą być wysokie. 

2.3. Informacja o istniejącym lub przewidywanym oddziaływaniu wprowadzanych do powietrza pyłów 

i gazów emisji na środowisko  

 

2.3.1 Aerodynamiczna szorstkość terenu 

Ukształtowanie, pokrycie i zagospodarowanie terenu mają znaczny wpływ na sposób 

rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w przyziemnej warstwie powietrza.  

Wartości podstawowe współczynnika szorstkości podano w tabeli 4 rozporządzenia Ministra 

Środowiska z dnia 26.01.2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu 

(Dz.U. 2010 nr 16 poz. 87). 

Zestawienie aerodynamicznej szorstkości terenu 

 

L.p. Opis strefy Powierzchnia, m2 Aerodynamiczna szorstkość 

terenu, m 

1 pola uprawne 1 551 726  0,035 

2 zwarta zabudowa wiejska  266 117  0,5 

3 sady, zarośla, zagajniki  232 972  0,4 

 Suma/Średnia 2 050 815  0,1368 

 

Do dalszej analizy przyjęto współczynnik szorstkości terenu Zo = 0,1368. 

 

2.3.2 Warunki Meteorologiczne 

 

W  obliczeniach  wykorzystano  dane meteorologiczne dla stacji  meteorologicznej  w Siedlcach (stacja 

położona najbliżej inwestycji). 

Stacja meteorologiczna : Siedlce – rok, Ilość obserwacji = 29219 
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Róża wiatrów   sezon roczny

Stacja meteorologiczna: Siedlce

 N 
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 S 
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ENE
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5

10

5

sezon roczny 

Liczba obserwacji = 29219 

 

Zestawienie udziałów poszczególnych kierunków wiatru % 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

NNE ENE  E  ESE SSE  S  SSW WSW  W  WNW NNW  N  

  5,94   5,76   8,55   9,78  10,05   8,26  10,83  11,10  11,39   7,80   5,48   5,07 

  

Zestawienie częstości poszczególnych prędkości wiatru % 

 

1 m/s 2 m/s 3 m/s 4 m/s 5 m/s 6 m/s 7 m/s 8 m/s 9 m/s 10 m/s 11 m/s 

  27,47   16,42   15,11   12,91   10,41    7,24    5,56    2,78    1,06    0,74    0,30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Temperatura powietrza atmosferycznego wpływa bezpośrednia na wysokość wyniesienia 

termodynamicznego gazów odlotowych, a tym samym na odległość występowania stężeń maksymalnych. 

Wzrost wyniesienia jest wprost proporcjonalny do różnicy temperatur powietrza wokół emitora i wyrzucanych 

z niego gazów. Średnia temperatura dla analizowanego obszaru (Stacja meteorologiczna w Siedlcach): 

- średnioroczna temperatura powietrza wynosi 7,1 oC – 280,26K; 

- średnia temperatura powietrza dla okresu letniego wynosi 13,6 oC – 286,76K; 

- średnia temperatura powietrza dla okresu grzewczego wynosi -0,6 oC – 273,76K; 
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Tło zanieczyszczeń i stężenia dopuszczalne 

Wartość tła zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego w rejonie analizowanej fermy zostało 

określone na podstawie pisma Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w 

Warszawie, Nr MM-MO.7016.1.155.2018.MJ z dnia 09.10.2018r. 

Wartości dopuszczalne przyjęto według Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 26.01.2010 r. w 

sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz.U. 2010 nr 16 poz. 87). 

Dla pozostałych zanieczyszczeń, tło określono na poziomie 10% średniorocznej wartości 

odniesienia. 

Zestawienie wartości dopuszczalnych i odniesienia oraz tła zanieczyszczenia atmosfery 

 

Zakład: Piec JFK Łascy 

 

Substancja CAS D1, µg/m3 Da, µg/m3 R, µg/m3 

pył PM-10 - 280 40 21 

dwutlenek siarki (Ditlenek siarki) 7446-09-5 350 20 4 

tlenki azotu jako NO2 (Ditlenek azotu) 10102-44-0,10102-43-9 200 40 8 

tlenek węgla 630-08-0 30000 - - 

węgiel elementarny 7440-44-0 150 8 0,8 

amoniak 7664-41-7 400 50 5 

chlorowodór 7647-01-0 200 25 2,5 

siarkowodór 7783-06-4 20 5 0,5 

węglowodory alifatyczne - 3000 1000 100 

pył zawieszony PM 2,5  - 25 17 

 

Ponieważ w zasięgu 30 odległości Xmm od Zakładu brak jest parków narodowych i obszarów 

uzdrowiskowych, podane wyżej wartości stężeń dopuszczalnych obowiązują dla całego obszaru 

obliczeniowego. 

 

2.3.3 Metodyka oraz zakres obliczeń 

Obliczenia  rozprzestrzeniania  się  zanieczyszczeń  w  otoczeniu  badanego  emitora wykonano z 

wykorzystaniem programu obliczeniowego OPERAT FB opracowanego przez PROEKO Sp. Z o.o. w 

Kaliszu. Pakiet służy do obliczeń rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w powietrzu atmosferycznym ze 

źródeł punktowych, liniowych i powierzchniowych  zgodnie z metodyką zawartą w rozporządzeniem MŚ z 

dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie  wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu.                  

 Zgodnie z obowiązującymi przepisami, dotyczącymi metod obliczania zanieczyszczeń powietrza, 

obliczeniom podlegają następujące wielkości charakteryzujące stan zanieczyszczenia powietrza 

atmosferycznego: 

- stężenia średnioroczne substancji zanieczyszczającej z tłem, 

- maksymalne stężenia 1-godzinowe substancji zanieczyszczającej bez tła, 

- częstość przekroczeń stężeń 1-godzinowych substancji zanieczyszczającej na przestrzeni całego 

okresu obliczeniowego, 

Modelowe obliczenia rozprzestrzeniania wykonano dla zanieczyszczeń emitowanych z emitorów  

planowanej fermy drobiu. Obliczenia stężeń zanieczyszczeń poszczególnych substancji na terenie oraz 

wokół Gospodarstwa wykonano w jednej serii obliczeniowej. Obliczeń stanu zanieczyszczenia powietrza 
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dokonano na poziomie terenu (z = 0) dla Zakładu oraz jego otoczenia. W odległości mniejszej niż 10*h 

emitora, tj. w odległości nie większej niż 65 m od emitorów, brak jest budynków mieszkalnych wyższych niż 

parterowych, które wymagałby obliczeń stanu czystości powietrza w punktach swobodnych. 

 

- wizualizacja 10h 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ustalenie zakresu obliczeń 

 

Zakład: Piec JFK Łascy 

Liczba emitorów podlegających klasyfikacji: 260 
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Zakres pełny Zakres skrócony 

chlorowodór tlenek węgla 

tlenki azotu jako NO2 węgiel elementarny 

dwutlenek siarki węglowodory alifatyczne 

pył PM-10  

amoniak  

siarkowodór  

Kryterium obliczania opadu pyłu 

Analizowano emisję pyłu z 250 emitorów. 

0,0667/n*Σh3,15 =     18,13 

Suma emisji średniorocznej pyłu =  170,3  > 18,13  [mg/s] 

Łączna emisja roczna  =  5,371  < 10 000  [Mg] 

Należy obliczyć opad pyłu. 

 

Obliczenie odległości, w której trzeba uwzględniać obszary ochrony uzdrowiskowej  (30xmm) 

Maksymalna odległość występowania maksymalnych stężeń  max(xmm) =     71,0 [m] 

Emitor: O3wd 

Należy analizować obszar o promieniu 2130 m od emitora pod kątem występowania zaostrzonych wartości 

odniesienia. 

 

Dane i wyniki obliczeń stężeń w sieci receptorów oraz dane i wyniki obliczeń opadu pyłu ze względu 

na znaczne objętości stanowią załączniki elektroniczne do niniejszego opracowania. 

 
Zestawienie czasu emisji w godzinach w poszczególnych okresach 

Zakład: Piec JFK Łascy 

Symbol Nazwa emitora            nr okresu 1 2 3 

 Czas trwania okresu, godz. 5642 1500 250 

E1 Emitor pieca 1526 406 68 

E2 ciągnik rolniczy 1526 406 68 

E3 ciągnik rolniczy 1526 406 68 

E4 T1wd 5642 1500 250 

E-5 T1wd 5642 1500 250 

E-6 T1wd 5642 1500 250 

E-7 T1wd 5642 1500 250 

E-8 T1wd 5642 1500 250 

E-9 T1wd 5642 1500 250 

E-10 T1wd 5642 1500 250 

E-11 T1wd 5642 1500 250 

E-12 T1wd 5642 1500 250 

E-13 T1wd 5642 1500 250 

E-14 T1wd 5642 1500 250 

E-15 T1wd 5642 1500 250 

E-16 T1wd 5642 1500 250 

E-17 T1wd 5642 1500 250 

E-18 T1wd 5642 1500 250 

E-19 T1wd 5642 1500 250 

E-20 T1wd 5642 1500 250 

E-21 T1wd 5642 1500 250 

E-22 T1wd 5642 1500 250 

E-23 T1wd 5642 1500 250 
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E-24 T1wd 5642 1500 250 

E-25 T1wd 5642 1500 250 

E-26 T1wd 5642 1500 250 

E-27 T1wd 5642 1500 250 

E-28 T1wd 5642 1500 250 

E-29 T1wd 5642 1500 250 

E-30 T1wd 5642 1500 250 

E-31 T1wd 5642 1500 250 

E-32 T1wd 5642 1500 250 

E-33 T1wd 5642 1500 250 

E34 T1wsz 0 0 250 

E35 T1wsz 0 0 250 

E36 T1wsz 0 0 250 

E37 T1wsz 0 0 250 

E38 T1wsz 0 0 250 

E39 T1wsz 0 0 250 

E40 T1wsz 0 0 250 

E41 T1wsz 0 0 250 

E42 T1wsz 0 0 250 

E43 T1wsz 0 0 250 

E44 T2wd 5642 1500 250 

E45 T2wd 5642 1500 250 

E46 T2wd 5642 1500 250 

E47 T2wd 5642 1500 250 

E48 T2wd 5642 1500 250 

E49 T2wd 5642 1500 250 

E50 T2wd 5642 1500 250 

E51 T2wd 5642 1500 250 

E52 T2wd 5642 1500 250 

E53 T2wd 5642 1500 250 

E54 T2wd 5642 1500 250 

E55 T2wd 5642 1500 250 

E56 T2wd 5642 1500 250 

E57 T2wd 5642 1500 250 

E58 T2wd 5642 1500 250 

E59 T2wd 5642 1500 250 

E60 T2wd 5642 1500 250 

E61 T2wd 5642 1500 250 

E62 T2wd 5642 1500 250 

E63 T2wd 5642 1500 250 

E64 T2wd 5642 1500 250 

E65 T2wd 5642 1500 250 

E66 T2wd 5642 1500 250 

E67 T2wd 5642 1500 250 

E68 T2wd 5642 1500 250 

E69 T2wd 5642 1500 250 

E70 T2wd 5642 1500 250 

E71 T2wd 5642 1500 250 

E72 T2wd 5642 1500 250 

E73 T2wd 5642 1500 250 

E74 T2wsz 0 0 250 

E75 T2wsz 0 0 250 

E76 T2wsz 0 0 250 

E77 T2wsz 0 0 250 
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E78 T2wsz 0 0 250 

E79 T2wsz 0 0 250 

E80 T2wsz 0 0 250 

E81 T2wsz 0 0 250 

E82 T2wsz 0 0 250 

E83 T2wsz 0 0 250 

E84 O1wd 3626 1500 250 

E85 O1wd 3626 1500 250 

E86 O1wd 3626 1500 250 

E87 O1wd 3626 1500 250 

E88 O1wd 3626 1500 250 

E89 O1wd 3626 1500 250 

E90 O1wd 3626 1500 250 

E91 O1wd 3626 1500 250 

E92 O1wd 3626 1500 250 

E93 Silos 53 14 3 

E-94 Silos 53 14 3 

E-95 Silos 53 14 3 

E-96 Silos 53 14 3 

E-97 Silos 53 14 3 

E-98 Silos 53 14 3 

E99 Agregat 3 3 3 

E100 piec socjalny 5642 1500 250 

E101 piec socjalny 5642 1500 250 

E102 piec socjalny 3626 1500 250 

E103 pojazdy ciężkie 5642 1500 250 

E104 pojazdy osobowe 5642 1500 250 

E105 T3wd 5642 1500 250 

E106 T3wd 5642 1500 250 

E107 T3wd 5642 1500 250 

E108 T3wd 5642 1500 250 

E109 T3wd 5642 1500 250 

E110 T3wd 5642 1500 250 

E111 T3wd 5642 1500 250 

E112 T3wd 5642 1500 250 

E113 T3wd 5642 1500 250 

E114 T3wd 5642 1500 250 

E115 T3wd 5642 1500 250 

E116 T3wd 5642 1500 250 

E117 T3wd 5642 1500 250 

E118 T3wd 5642 1500 250 

E119 T3wd 5642 1500 250 

E120 T4wd 5642 1500 250 

E121 T4wd 5642 1500 250 

E122 T4wd 5642 1500 250 

E123 T4wd 5642 1500 250 

E124 T4wd 5642 1500 250 

E125 T4wd 5642 1500 250 

E126 T4wd 5642 1500 250 

E127 T4wd 5642 1500 250 

E128 T4wd 5642 1500 250 

E129 T4wd 5642 1500 250 

E130 T4wd 5642 1500 250 

E131 T4wd 5642 1500 250 
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E132 T4wd 5642 1500 250 

E133 T4wd 5642 1500 250 

E134 T4wd 5642 1500 250 

E135 T4wd 5642 1500 250 

E136 T4wsz 0 0 250 

E137 T4wsz 0 0 250 

E138 T4wsz 0 0 250 

E139 T4wsz 0 0 250 

E140 T4wsz 0 0 250 

E141 T4wsz 0 0 250 

E142 O2wd 3626 1500 250 

E143 O2wd 3626 1500 250 

E144 O2wd 3626 1500 250 

E145 O2wd 3626 1500 250 

E146 O2wd 3626 1500 250 

E147 O2wd 3626 1500 250 

E148 Silos 33 9 1 

E149 Silos 33 9 1 

E150 Silos 33 9 1 

E151 Silos 33 9 1 

E152 Silos 33 9 1 

E153 Silos 33 9 1 

E154 Agregat 3 3 3 

E155 piec socjalny 5642 1500 250 

E156 piec socjalny 3626 1500 250 

E157 pojazdy ciężkie 5642 1500 250 

E158 pojazdy osobowe 5642 1500 250 

E159 T5wd 5642 1500 250 

E160 T5wd 5642 1500 250 

E161 T5wd 5642 1500 250 

E162 T5wd 5642 1500 250 

E163 T5wd 5642 1500 250 

E164 T5wd 5642 1500 250 

E165 T5wd 5642 1500 250 

E166 T5wd 5642 1500 250 

E167 T5wd 5642 1500 250 

E168 T5wd 5642 1500 250 

E169 T5wd 5642 1500 250 

E170 T5wd 5642 1500 250 

E171 T5wd 5642 1500 250 

E172 T5wd 5642 1500 250 

E173 T5wd 5642 1500 250 

E174 T5wd 5642 1500 250 

E175 T5wd 5642 1500 250 

E176 T5wd 5642 1500 250 

E177 T5wd 5642 1500 250 

E178 T5wd 5642 1500 250 

E179 T5wd 5642 1500 250 

E180 T5wd 5642 1500 250 

E181 T5wd 5642 1500 250 

E182 T5wd 5642 1500 250 

E183 T5wsz 0 0 250 

E184 T5wsz 0 0 250 

E185 T5wsz 0 0 250 
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E186 T5wsz 0 0 250 

E187 T5wsz 0 0 250 

E188 T5wsz 0 0 250 

E189 T5wsz 0 0 250 

E190 T5wsz 0 0 250 

E191 Silos 59 16 2 

E192 Silos 59 16 2 

E193 pojazdy ciężkie 5642 1500 250 

E194 pojazdy osobowe 5642 1500 250 

E195 T6wd 5642 1500 250 

E196 T6wd 5642 1500 250 

E197 T6wd 5642 1500 250 

E198 T6wd 5642 1500 250 

E199 T6wd 5642 1500 250 

E200 T6wd 5642 1500 250 

E201 T6wd 5642 1500 250 

E202 T6wd 5642 1500 250 

E203 T6wd 5642 1500 250 

E204 T6wd 5642 1500 250 

E205 T6wd 5642 1500 250 

E206 T6wd 5642 1500 250 

E207 T6wd 5642 1500 250 

E208 T6wd 5642 1500 250 

E209 T6wd 5642 1500 250 

E210 T6wd 5642 1500 250 

E211 T6wd 5642 1500 250 

E212 T6wd 5642 1500 250 

E213 T6wsz 0 0 250 

E214 T6wsz 0 0 250 

E215 T6wsz 0 0 250 

E216 T6wsz 0 0 250 

E217 T6wsz 0 0 250 

E218 T6wsz 0 0 250 

E219 T7wd 5642 1500 250 

E220 T7wd 5642 1500 250 

E221 T7wd 5642 1500 250 

E222 T7wd 5642 1500 250 

E223 T7wd 5642 1500 250 

E224 T7wd 5642 1500 250 

E225 T7wd 5642 1500 250 

E226 T7wd 5642 1500 250 

E227 T7wd 5642 1500 250 

E228 T7wd 5642 1500 250 

E229 T7wd 5642 1500 250 

E230 T7wd 5642 1500 250 

E231 T7wd 5642 1500 250 

E232 T7wd 5642 1500 250 

E233 T7wd 5642 1500 250 

E234 T7wd 5642 1500 250 

E235 T7wd 5642 1500 250 

E236 T7wd 5642 1500 250 

E237 T7wsz 0 0 250 

E238 T7wsz 0 0 250 

E239 T7wsz 0 0 250 
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E240 T7wsz 0 0 250 

E241 T7wsz 0 0 250 

E242 T7wsz 0 0 250 

E243 O3wd 3626 1500 250 

E244 O3wd 3626 1500 250 

E245 O3wd 3626 1500 250 

E246 O3wd 3626 1500 250 

E247 O3wd 3626 1500 250 

E248 O3wd 3626 1500 250 

E249 Silos 34 9 1 

E250 Silos 34 9 1 

E251 Silos 34 9 1 

E252 Silos 34 9 1 

E253 Silos 34 9 1 

E254 Silos 34 9 1 

E255 Agregat 3 3 3 

E256 piec socjalny 1 5642 1500 250 

E257 piec socjalny 2 5642 1500 250 

E258 piec socjalny 3 3626 1500 250 

E259 pojazdy ciężkie 5642 1500 250 

E260 pojazdy osobowe 5642 1500 250 

2.2.2. Wyniki obliczeń stanu jakości powietrza, z uwzględnieniem referencyjnych metodyk 

modelowania 

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń dwutlenku siarki w sieci receptorów poza terenem 

zakładu 

 Parametr Wartość X Y kryt. kryt. kryt. 

  m m stan.r. pręd.w. kier.w. 

Stężenie maksymalne µg/m3 493,4   650     880   6 1  W  

Stężenie średnioroczne µg/m3 0,883   575    1150   6 1 WSW 

Częstość przekroczeń D1= 350 µg/m3, % 0,001   650     880   6 1  W  

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych dwutlenku siarki występuje w punkcie o współrzędnych X = 650 

Y = 880 m  i wynosi 493,4 µg/m3. 

Najwyższa częstość przekroczeń dla stężeń jednogodzinnych  występuje w punkcie o współrzędnych 

X = 650 Y = 880 m , wynosi 0,001 %  i nie przekracza dopuszczalnej  0,274 %. 

Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 575 Y = 1150 m , 

wynosi 0,883 µg/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 16 µg/m3. 

 

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń tlenków azotu w sieci receptorów poza terenem 

zakładu 

 Parametr Wartość X Y kryt. kryt. kryt. 

  m m stan.r. pręd.w. kier.w. 

Stężenie maksymalne µg/m3 459,2   575    1150   6 1 WSW 

Stężenie średnioroczne µg/m3 5,292   650    1060   6 1 ESE 

Częstość przekroczeń D1= 200 µg/m3, % 0,191   575    1150   6 1 WSW 

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych tlenków azotu występuje w punkcie o współrzędnych X = 575 

Y = 1150 m  i wynosi 459,2 µg/m3. 

Najwyższa częstość przekroczeń dla stężeń jednogodzinnych  występuje w punkcie o współrzędnych 

X = 575 Y = 1150 m , wynosi 0,191 %  i nie przekracza dopuszczalnej  0,2 %. 

Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 650 Y = 1060 m , 

wynosi 5,292 µg/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 32 µg/m3. 
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Zestawienie maksymalnych wartości stężeń chlorowodoru w sieci receptorów poza terenem 

zakładu 

 Parametr Wartość X Y kryt. kryt. kryt. 

  m m stan.r. pręd.w. kier.w. 

Stężenie maksymalne µg/m3 16,4   575    1150   6 1 WSW 

Stężenie średnioroczne µg/m3 0,098   575    1150   6 1 WSW 

Częstość przekroczeń D1= 200 µg/m3, % 0,000 - - - - - 

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych chlorowodoru występuje w punkcie o współrzędnych X = 575 

Y = 1150 m  i wynosi 16,4 µg/m3, wartość ta jest niższa od 0,1*D1 . 

Zerowa częstość przekroczeń stężeń jednogodzinnych. 

Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 575 Y = 1150 m , 

wynosi 0,098 µg/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 22,5 µg/m3. 

 

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń pyłu PM-10 w sieci receptorów poza terenem 

zakładu 

 Parametr Wartość X Y kryt. kryt. kryt. 

  m m stan.r. pręd.w. kier.w. 

Stężenie maksymalne µg/m3 131,7   475    1600   6 1 ENE 

Stężenie średnioroczne µg/m3 1,166   575    1150   6 1 WSW 

Częstość przekroczeń D1= 280 µg/m3, % 0,000 - - - - - 

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych pyłu PM-10 występuje w punkcie o współrzędnych X = 475 

Y = 1600 m  i wynosi 131,7 µg/m3. 

Zerowa częstość przekroczeń stężeń jednogodzinnych. 

Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 575 Y = 1150 m , 

wynosi 1,166 µg/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 19 µg/m3. 

 

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń tlenku węgla w sieci receptorów poza terenem 

zakładu 

 Parametr Wartość X Y kryt. kryt. kryt. 

  m m stan.r. pręd.w. kier.w. 

Stężenie maksymalne µg/m3 146,5   650    1060   6 1 ESE 

Stężenie średnioroczne µg/m3 18,354   650    1060   6 1 ESE 

Częstość przekroczeń D1= 30000 µg/m3, % 0,000 - - - - - 

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych tlenku węgla występuje w punkcie o współrzędnych X = 650 

Y = 1060 m  i wynosi 146,5 µg/m3, wartość ta jest niższa od 0,1*D1 . 

Zerowa częstość przekroczeń stężeń jednogodzinnych. 

 

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń węgla elementarnego w sieci receptorów poza 

terenem zakładu 

 Parametr Wartość X Y kryt. kryt. kryt. 

  m m stan.r. pręd.w. kier.w. 

Stężenie maksymalne µg/m3 4,1   575    1150   6 1 WSW 

Stężenie średnioroczne µg/m3 0,024   575    1150   6 1 WSW 

Częstość przekroczeń D1= 150 µg/m3, % 0,000 - - - - - 

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych węgla elementarnego występuje w punkcie o współrzędnych 

X = 575 Y = 1150 m  i wynosi 4,1 µg/m3, wartość ta jest niższa od 0,1*D1 . 

Zerowa częstość przekroczeń stężeń jednogodzinnych. 

Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 575 Y = 1150 m , 
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wynosi 0,024 µg/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 7,2 µg/m3. 

 

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń pyłu zawieszonego PM 2,5 w sieci receptorów 

poza terenem zakładu 

 Parametr Wartość X Y kryt. kryt. kryt. 

  m m stan.r. pręd.w. kier.w. 

Stężenie maksymalne µg/m3 41,7   650     880   6 1  W  

Stężenie średnioroczne µg/m3 0,181   575    1150   6 1  S  

Częstość przekroczeń - nie dotyczy , brak D1 - - - - - - 

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych pyłu zawieszonego PM 2,5 występuje w punkcie 

o współrzędnych X = 650 Y = 880 m  i wynosi 41,7 µg/m3. 

Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 575 Y = 1150 m , 

wynosi 0,181 µg/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 8 µg/m3. 

 

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń węglowodorów alifatycznych w sieci receptorów 

poza terenem zakładu 

 Parametr Wartość X Y kryt. kryt. kryt. 

  m m stan.r. pręd.w. kier.w. 

Stężenie maksymalne µg/m3 17,9   650    1060   6 2  N  

Stężenie średnioroczne µg/m3 2,366   650    1060   6 2  N  

Częstość przekroczeń D1= 3000 µg/m3, % 0,000 - - - - - 

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych węglowodorów alifatycznych występuje w punkcie 

o współrzędnych X = 650 Y = 1060 m  i wynosi 17,9 µg/m3, wartość ta jest niższa od 0,1*D1 . 

Zerowa częstość przekroczeń stężeń jednogodzinnych. 

Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 650 Y = 1060 m , 

wynosi 2,366 µg/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 900 µg/m3. 

 

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń amoniaku w sieci receptorów poza terenem 

zakładu 

 Parametr Wartość X Y kryt. kryt. kryt. 

  m m stan.r. pręd.w. kier.w. 

Stężenie maksymalne µg/m3 1024,3   475    1600   6 1 ENE 

Stężenie średnioroczne µg/m3 8,764   575    1000   6 1 SSW 

Częstość przekroczeń D1= 400 µg/m3, % 0,102   575    1000   6 1 SSW 

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych amoniaku występuje w punkcie o współrzędnych X = 475 

Y = 1600 m  i wynosi 1024,3 µg/m3. 

Najwyższa częstość przekroczeń dla stężeń jednogodzinnych  występuje w punkcie o współrzędnych 

X = 575 Y = 1000 m , wynosi 0,102 %  i nie przekracza dopuszczalnej  0,2 %. 

Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 575 Y = 1000 m , 

wynosi 8,764 µg/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 45 µg/m3. 

 

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń siarkowodoru w sieci receptorów poza terenem 

zakładu 

 Parametr Wartość X Y kryt. kryt. kryt. 

  m m stan.r. pręd.w. kier.w. 

Stężenie maksymalne µg/m3 20,49   475    1600   6 1 ENE 

Stężenie średnioroczne µg/m3 0,1752   575    1000   6 1 SSW 

Częstość przekroczeń D1= 20 µg/m3, % 0,006   475    1600   6 1 ENE 
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Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych siarkowodoru występuje w punkcie o współrzędnych X = 475 

Y = 1600 m  i wynosi 20,49 µg/m3. 

Najwyższa częstość przekroczeń dla stężeń jednogodzinnych  występuje w punkcie o współrzędnych 

X = 475 Y = 1600 m , wynosi 0,006 %  i nie przekracza dopuszczalnej  0,2 %. 

Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 575 Y = 1000 m , 

wynosi 0,1752 µg/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 4,5 µg/m3. 

 

Łączna emisja roczna i maksymalna 

Grupa emitorów: instalacja projektowana 

 

Nazwa zanieczyszczenia Emisja roczna 

 Mg 

pył ogółem 0,0102 
    w tym pył do 2,5 µm 0,0101 
    w tym pył do 10 µm 0,0101 
dwutlenek siarki 0,1101 
tlenki azotu jako NO2 0,3738 
tlenek węgla 0,0580 
węgiel elementarny 0,0065 
chlorowodór 0,0131 
węglowodory alifatyczne 0,0071 

Nazwa zanieczyszczenia Emisja maksymalna 

kg/h 

  

pył ogółem 0,00508 
    w tym pył do 2,5 µm 0,00504 
    w tym pył do 10 µm 0,00505 
dwutlenek siarki 0,05504 
tlenki azotu jako NO2 0,18692 
tlenek węgla 0,02901 
węgiel elementarny 0,00325 
chlorowodór 0,00655 
węglowodory alifatyczne 0,00356 

 

Interpretacja uzyskanych wyników obliczeń rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń do powietrza. 

Na podstawie wykonanych obliczeń stwierdza się, że emisja zanieczyszczeń w warunkach 

maksymalnej eksploatacji instalacji dla wszystkich emitowanych zanieczyszczeń na poziomie terenu, 

poza terenem będącym we władaniu wnioskodawcy przy uwzględnieniu kumulacji oddziaływań z fermami 

istniejącymi, dotrzymane będą wartości dopuszczalne lub wartości odniesienia, przy uwzględnieniu 

dopuszczalnej częstości przekroczeń (<0,2%), oraz tła zanieczyszczenia powietrza.  

 

Graficzne przedstawienie wyników obliczeń – izolinie stężeń maksymalnych i średnich: 
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2.3.1.7. Propozycja procedury monitorowania procesów technologicznych,  w szczególności pomiaru lub 

ewidencjonowania wielkości emisji zanieczyszczeń do środowiska 

 

Zgodnie z §3 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 4 listopada 2008 r. w sprawie wymagań w 

zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody (Dz. U. Nr 206, poz. 

1291) planowane przedsięwzięcie nie będzie wymagało prowadzenia ciągłych i okresowych pomiarów emisji 

do powietrza.  

 

2.3.2.Emisja hałasu 

2.3.2.1. Faza budowy i likwidacji  

Podczas budowy oraz w nieznanym horyzoncie czasowym, likwidacji analizowanego 

obiektu - prowadzone będą roboty budowlane, podczas których wykorzystywany będzie sprzęt 

stanowiący źródło hałasu i drgań.  

Sprzęt ten będzie użytkowany tylko w porze dziennej. Należy zadbać o dobry stan techniczny 

maszyn oraz systematyczną ich konserwację (smarowanie, dokręcanie śrub itp.).  

Ograniczenie emitowanego hałasu oraz wibracji można także osiągnąć poprzez:    

• obudowę części lub całości maszyny osłonami akustycznymi,  

• zastosowanie elementów amortyzujących, np. elastycznych podkładek, 

zastosowanie wysokiej jakości tłumików w silnikach spalinowych. 

Oprócz powyższych kroków należy także podjąć działania zmniejszające narażenie na hałas wszystkich 

pracowników.  

Środki ochrony zbiorowej obejmują: 

• izolowanie głośnych procesów i ograniczanie dostępu do obszarów zagrożonych hałasem, 

• stosowanie materiałów dźwiękochłonnych w celu zmniejszenia odbić dźwięku 

• organizację pracy, ograniczającą czas przebywania w obszarach zagrożonych hałasem, 

• planowanie hałaśliwych prac w takim czasie, aby narażona na hałas była jak najmniejsza liczba 

pracowników, 

• stosowanie harmonogramów prac, ograniczających narażenie na hałas. 

 

2.3.2.2. Etap eksploatacji  

Analizę akustyczną przeprowadzono z uwzględnieniem planowanej inwestycji oraz istniejących 

ferm drobiu, z których pochodziły będą drobiowe odpady poprodukcyjne tj.  

• Istniejąca ferma inwestorów - działająca w oparciu o decyzję Marszałka Województwa 

Mazowieckiego - pozwolenie zintegrowane z dnia 07.02.2017r. znak PZ-I.7222.151.2016.IP, 

• istniejąca ferma indyczek stanowiących własność Państwa Iwony i Jarosława Łaskich zam. 

ul. Majora Zenona 29A, 08-200 Łosice działająca w oparciu o decyzję Marszałka 

Województwa Mazowieckiego - pozwolenie zintegrowane z dnia 29.09.2016r. znak PZ-

I.7222.16.2016.MR 

• budynek przeznaczony do chowu indyczek stanowiący własność P. Karola Łaskiego zam. ul. 

Majora Zenona 29, 08-200 Łosice działający w oparciu o decyzję Marszałka Województwa 

Mazowieckiego - pozwolenie na emisję gazów i pyłów do powietrza z dnia 18.09.2013r. znak 



 

 

106

PŚ-V.7221.14.2013.DR zmienione decyzją z dnia 29.12.2015R. znak PŚ-

V.7221.37.2015.MK 

W obliczeniach skumulowanego oddziaływania uwzględniano również istniejącą fermę indyczek prowadzoną 

przez Gospodarstwo Rolne Zubkowicz Karol Zubkowicz, Popławy 36, 08-205 Kornica zlokalizowaną w 

miejscowości Popławy 35a, gmina Stara Kornica - pozwolenie zintegrowane z dnia 20.05.2019r. znak PZ-

PK-I.7222.73.2019.KS z której drobiowe odpady poprodukcyjne nie będą utylizowane w planowanej 

instalacji. 

Klimat akustyczny 

 

Ochronie przed hałasem podlegają ludzie i środowisko, w którym przebywają. W zależności od funkcji i 

przeznaczenia terenu oraz pory doby, na obszarach tych muszą być zachowane określone wartości poziomu 

dźwięku. Zostały one zawarte w załączniku do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 

r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. Nr 120, poz. 826 z późn.zm. Dz. U. z 

2012 r. poz. 1109).  

 

Metodyka oceny emisji hałasu  

Podstawowym zadaniem niniejszego rozdziału jest ocena wpływu instalacji na stan klimatu akustycznego. 

Generalnie, oceny takie mogą być przeprowadzone przy pomocy:  

- pomiarów,  

- obliczeń (w oparciu o skomputeryzowany model).  

W niniejszej ocenie zastosowano rozwiązania obliczeniowe metody oceny klimatu akustycznego.  

Obecnie w kraju funkcjonują następujące materiały o charakterze metodycznym:  

• INSTRUKCJA ITB nr 311. Metody prognozowania hałasu emitowanego z obszaru dużych źródeł 

powierzchniowych (pod red. B. Rudno-Rudzińskiej). Warszawa 1991 

• Instrukcja ITB nr 338/2008 Metody określania emisji i imisji hałasu przemysłowego w środowisku, 

Warszawa 2008. W/w instrukcja zastąpiła instrukcję 338/2003. Kolejne instrukcje ITB nr 338 

zastąpiły instrukcję ITB nr 308. 

Program komputerowy LEQ PROFESIONAL zgodny z PN-ISO 9613-2. Program „LEQ Professional” 

służy do prognozowania poziomu dźwięku wokół zakładów przemysłowych na podstawie danych 

teoretycznych lub empirycznych Został on oparty o model obliczeniowy zawarty w normie PN-ISO 9613-2 

oraz Instrukcje ITB Nr 338. 

Charakterystyka modelu obliczeniowego 

Zgodnie z wymaganiami dot. oceny klimatu akustycznego w środowisku oceny zasięgu hałasu 

wykonuje się w oparciu o wartość równoważnego poziomu hałasu. Zgodnie z instrukcją ITB nr 338 wartość 

równoważnego poziomu dźwięku w dowolnej odległości od źródła dźwięku zapisać można wzorem:  

LAeqri = LAWeqi + Ko - 10 log 4Π - 20 log rx, dB 

gdzie:  

LAeqri-  równoważny  poziom dźwięku emitowanego przez i-te źródło w odległości r od niego, 

LAWeqi - równoważny poziom mocy akustycznej danego źródła (z zastosowaniem korekcji A) dB,  
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Ko - poprawka uwzględniająca wpływ kąta przestrzennego, tutaj Ko = 3 dB (źródło na płaskiej powierzchni). 

rx - odległość dla której określana jest wartość równoważnego  poziomu hałasu, m.  

Powyższy wzór ma zastosowanie dla jednego źródła. Równoważny poziom dźwięku emitowanego przez   

zespół  źródeł wymaga sumowania (logarytmicznego) udziałów z poszczególnych źródeł wg następujących 

zależności:  

LAeqx
L

i

Aeqx i=






∑10 10

0 1
log

. ,
 

Poziom mocy akustycznej pojedynczego źródła można obliczyć przy znajomości wartości poziomu 

dźwięku w danej odległości od źródła oraz "powierzchni pomiarowej" z zależności: 

LAWeq = LAeqp + 10 log (S/So) 

gdzie:  

LAeqp - równoważny poziom dźwięku zmierzony w odległości standardowej  od  obrysu źródła - 

maszyny dla warunku: r < 2 m (r - odległość standardowa),  

S - tzw. powierzchnia pomiarowa, m2  

So - powierzchnia pomiarowa odniesienia, So = 1 m2  

 

Podstawowe warunki przyjęte do obliczeń można sprecyzować następująco:  

• równoważny poziom dźwięku jest równy chwilowemu poziomowi hałasu pomniejszonemu o poprawkę 

uwzględniającą rzeczywisty czas działania danego źródła. 

• wartości chwilowego poziomu dźwięku określono na podst. pomiarów, 

• powierzchnia pomiarowa została obliczona zgodnie z zależnością z PN-84/N-01332, 

 

Źródła emisji hałasu  
 

Projektowany piec do spalania drobiowych odpadów poprodukcyjnych 

Do celów obliczeniowych założono, że źródłami hałasu w związku z funkcjonowaniem 

analizowanego przedsięwzięcia jest ruch pojazdów w ilości: 

� ciągniki rolnicze – max. 2 szt., (z czego 1 do obsługi fermy inwestora oraz 1 do obsługi 

pozostałych budynków) 

 

Na terenie planowanego przedsięwzięcia oprócz stacjonarnych źródeł dźwięku, będą również ruchome 

źródła dźwięku, pojazdy. Pojazdy te poruszają się w większości przypadków w sposób niezorganizowany,                

z różną częstotliwością.  

Zgodnie z wytycznymi Instrukcji ITB 338/2008, drogę przejazdu każdego źródła ruchomego zamienia się na 

zbiór zastępczych punktowych źródeł dźwięku.  

Dla każdego źródła zastępczego wyznacza się równoważny poziom mocy akustycznej wg wzoru:  
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gdzie: 

 LWeqn  - równoważny poziom mocy akustycznej n-tego pojazdu (ciężkiego lub lekkiego) [dB(A)], 

LWn      - poziom mocy danej opcji ruchowej, scharakteryzowany jako LAW lub LW [dB(A)], 

ti       - czas trwania danej operacji ruchowej [s] 

N      - liczba opcji ruchowych w czasie T, 

T      - czas oceny, dla którego oblicza się poziom równoważny [s]. 

 Charakterystyka ruchomych źródeł hałasu 

 Operacja Moc akustyczna LMA [dB(A)] Czas operacji [s] 

Pojazdy ciężkie 

start 105 5 
hamowanie 100 3 
jazda po terenie 
(manewrowanie) 

100 
zależy od dł. drogi i 
prędkości pojazdu 

 

Wykorzystany w niniejszym opracowaniu program LEQ Professional posiada opcję wprowadzania 

źródeł ruchomych. Służy ona do nanoszenia na planie źródeł ruchomych poprzez podanie drogi ich 

przejazdu, ilości źródeł na zadanym odcinku oraz mocy źródła cząstkowego i wysokości każdego z nich. 

Zasada obliczeń równoważnego poziomu mocy akustycznej jest taka sama jak dla pozostałych źródeł 

punktowych. 

 

Źródłem hałasu emitowanego z projektowanego obiektu do środowiska będzie ruch pojazdów                     

w ilości: 

� ciągniki rolnicze  – max. 2 szt.,  

  

Sposób wyliczania emisji hałasu pojazdów poruszających się po terenie planowanego przedsięwzięcia: 

W analizowanym zakładzie do ruchomych źródeł hałasu należy zaliczyć:  

• ciągnik rolniczy – dla potrzeb obliczeniowych przyjęto wariant najbardziej niekorzystny tj. ruch                        

2 pojazdów tego typu jednocześnie, 

Poziom (A) mocy akustycznej LMA pojedynczego pojazdu ciężkiego, jazda po terenie m.in. manewrowanie, 

w/g instrukcji ITB 338/2008 załącznik nr 5 wynosi 100dB. 

Poziom równoważnego dźwięku dla zastępczego punktu emisji określa się ze wzoru: 

LAWeqi= LAWeq- 10 log n.              

W przypadku manewrowania, czas trwania operacji określa się na podstawie długości odcinka drogi 

zakładając stosowne prędkości poruszania się pojazdów: 

• 2,77 m/s dla ciągników rolniczych - czas operacji 55,4s. 

Zgodnie z powyższym otrzymano następujące wartości: 

• dla ciągników rolniczych (2szt) – 72,8 dB. 

Powyższe wartości zostały uwzględnione przy wprowadzaniu danych do programu obliczeniowego. 

 

Obliczenia akustyczne wykonano dla najbardziej niekorzystnego wariantu pracy, dla pracy 

wszystkich źródeł, co w praktyce występuje sporadycznie. 
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Istniejąca ferma inwestorów - Decyzja Marszałka Województwa Mazowieckiego - Pozwolenie 

zintegrowane z dnia 07.02.2017r. znak PZ-I.7222.151.2016.IP dane pozyskano z wniosku o wydanie w/w 

pozwolenia. 

Źródłami hałasu związanymi z funkcjonowaniem analizowanej fermy drobiu będzie: 

o W każdym budynku indycznika (T1 i T2):  

� 30 wentylatorów dachowych Ziehl-Abeg o wydajności do 20000 m3/h; z kominami wywiewnymi 

wymuszonymi o średnicy do 0,80 m i wysokości 6,5 m n.p.t., o mocy akustycznej 75dB, 

� 10 wentylatorów szczytowych Munters EM 50 n o wydajności 42125 m3/h o średnicy 1,38 m i 

wysokości 1,4 m n.p.t. Ze względu na to, że producent podaje jedynie poziom ciśnienia 

akustycznego (75,8 dB mierzone w odległości 2m) zamieniono na poziom mocy akustycznej 

(przy użyciu kalkulatora akustycznego) tj. 89,8 dB. 

 

o W budynku odchowalnika (O1):  

� 9 wentylatorów dachowych Ziehl-Abeg o wydajności do 20000 m3/h; z kominami wywiewnymi 

wymuszonymi o średnicy do 0,80 m i wysokości 6,5 m n.p.t., o mocy akustycznej 75dB, 

 

• agregat prądotwórczy stanowiący awaryjne źródło zasilania (do celów obliczeniowych zastosowano 

agregat Mitsubishi typu EPM – 96 dB) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dane: www.agregaty.elem.com.pl 

 

Na terenie analizowanego przedsięwzięcia oprócz stacjonarnych źródeł dźwięku, będą również ruchome 

źródła dźwięku, pojazdy. Pojazdy te poruszają się w większości przypadków w sposób niezorganizowany,                

z różną częstotliwością.  

Zgodnie z wytycznymi Instrukcji ITB 338/2008, drogę przejazdu każdego źródła ruchomego zamienia się na 

zbiór zastępczych punktowych źródeł dźwięku.  

Dla każdego źródła zastępczego wyznacza się równoważny poziom mocy akustycznej wg wzoru:  
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gdzie: 

 LWeqn  - równoważny poziom mocy akustycznej n-tego pojazdu (ciężkiego lub lekkiego) [dB(A)], 
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LWn      - poziom mocy danej opcji ruchowej, scharakteryzowany jako LAW lub LW [dB(A)], 

ti       - czas trwania danej operacji ruchowej [s] 

N      - liczba opcji ruchowych w czasie T, 

T      - czas oceny, dla którego oblicza się poziom równoważny [s]. 

 Charakterystyka ruchomych źródeł hałasu 

 Operacja Moc akustyczna LMA [dB(A)] Czas operacji [s] 

Pojazdy lekkie 

start 97 5 
hamowanie  94 3 
jazda po terenie 
(manewrowanie) 

94 zależy od dł. drogi 

Pojazdy ciężkie 

start 105 5 
hamowanie 100 3 
jazda po terenie 
(manewrowanie) 100 

zależy od dł. drogi i 
prędkości pojazdu 

 

Wykorzystany w niniejszym opracowaniu program LEQ Professional posiada opcję wprowadzania 

źródeł ruchomych. Służy ona do nanoszenia na planie źródeł ruchomych poprzez podanie drogi ich 

przejazdu, ilości źródeł na zadanym odcinku oraz mocy źródła cząstkowego i wysokości każdego z nich. 

Zasada obliczeń równoważnego poziomu mocy akustycznej jest taka sama jak dla pozostałych źródeł 

punktowych. 

 

Źródłem hałasu emitowanego z projektowanego obiektu do środowiska będzie ruch pojazdów                       

w ilości: 

� ciągniki rolnicze  – max. 2 szt.,  

� samochody ciężarowe – max. 2 szt., 

� samochody osobowe – max. 2 szt. 

poruszających się po analizowanym terenie tylko w porze dziennej.  

Sposób wyliczania emisji hałasu pojazdów poruszających się po terenie planowanego przedsięwzięcia: 

W analizowanym zakładzie do ruchomych źródeł hałasu należy zaliczyć:  

• transport samochodowy – dla potrzeb obliczeniowych przyjęto wariant najbardziej niekorzystny tj. ruch 2 

pojazdów tego typu jednocześnie, 

• ciągnik rolniczy – dla potrzeb obliczeniowych przyjęto wariant najbardziej niekorzystny tj. ruch                        

2 pojazdów tego typu jednocześnie, 

• samochód osobowy –dla potrzeb obliczeniowych przyjęto wariant najbardziej niekorzystny tj. ruch                      

2 pojazdów tego typu jednocześnie, 

Poziom (A) mocy akustycznej LMA pojedynczego pojazdu ciężkiego, jazda po terenie m.in. manewrowanie, 

w/g instrukcji ITB 338/2008 załącznik nr 5 wynosi 100dB, dla pojazdów osobowych 94 dB. 

Poziom równoważnego dźwięku dla zastępczego punktu emisji określa się ze wzoru: 

LAWeqi= LAWeq- 10 log n.              

W przypadku manewrowania, czas trwania operacji określa się na podstawie długości odcinka drogi 

zakładając stosowne prędkości poruszania się pojazdów: 

• 2,77 m/s dla samochodów ciężarowych - czas operacji 13,6s 

• 5,55 m/s dla samochodów osobowych - czas operacji 2,3s, 

• 2,77 m/s dla ciągników rolniczych - czas operacji 49,2s. 
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Zgodnie z powyższym otrzymano następujące wartości: 

 

• dla samochodów ciężarowych (2szt) – 66,7 dB, 

• dla ciągników rolniczych (2szt) – 72,3 dB. 

• dla samochodów osobowych (2szt) – 53,0 dB. 

Powyższe wartości zostały uwzględnione przy wprowadzaniu danych do programu obliczeniowego. 

 

Biorąc pod uwagę wielkość fermy oraz planowany układ funkcjonalny jest to maksymalna liczba pojazdów. 

Liczba przejazdów uzależniona jest od wyposażenia środków transportu (np. ilości przyczep) oraz funkcji 

jaką pełnią w danym momencie (dostawa piskląt, odbiór brojlerów itp.) W przeprowadzonej analizie 

uwzględniono ciągły ruch pojazdów w czasie ich maksymalnego wykorzystania. 

 

• Rozładunek samochodu dostarczającego pasze 

Podczas tankowania paszy do silosów silnik paszowozu jest włączony. Przyjęto, moc akustyczną 

paszowozu równią 100 dB jak dla pojazdów w ruchu zgodnie z instrukcją ITB nr 338/2008.  

 

• Źródłem emisji hałasu do środowiska jest również agregat chłodniczy utrzymujący odpowiednią 

temperaturę w konfiskatorze padliny, do celów obliczeniowych wykorzystano agregat serii 

AquaStream2® typu RTCA 208 LN o mocy akustycznej 85 dB.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Do kubaturowych źródeł dźwięku zalicza się: 

• budynki inwentarskie ze względu na możliwą emisję hałasu, której źródłem będą przebywające 

tam ptaki oraz prowadzenie prac związanych z codzienną obsługą.  

 

Dla tego typu budynków, izolacyjność akustyczna elementów budowlanych budynku wg instrukcji 

Instytutu Techniki Budowlanej nr 293 i 338, wynosi: 

− ściany wskaźnik izolacyjności akustycznej 21 dB, 

− dach wskaźnik izolacyjności akustycznej 37dB. 

Wysokość budynków ok. 6,0m. 
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Do celów obliczeniowych przyjęto, ze hałas równoważny wewnątrz budynku nie będzie przekraczał 

poziomu wynoszącego 85 dB. 

Istniejąca ferma indyczek stanowiąca własność Państwa Iwony i Jarosława Łaskich zam. ul. Majora 

Zenona 29A, 08-200 Łosice decyzja Marszałka Województwa Mazowieckiego - pozwolenie zintegrowane                 

z dnia 29.09.2016r. znak PZ-I.7222.16.2016.MR - dane pozyskano z wniosku o wydanie w/w pozwolenia 

Źródłami hałasu związanymi z funkcjonowaniem analizowanej fermy drobiu będzie: 

 

Tuczarnia T3: 

• 15 wentylatorów dachowych typu ZIEHL ABEGG 6E63 o wydajności 12600 m3/h z kominami 

wywiewnymi wymuszonymi o średnicy 0,63 m i wysokości 6,5 m n.p.t. o mocy akustycznej 77 dB,  

 

Tuczarnia T4: 

• 16 wentylatorów dachowych typu ZIEHL ABEGG 6E63 o wydajności 12600 m3/h z kominami 

wywiewnymi wymuszonymi o średnicy 0,63 m i wysokości 6,5 m n.p.t. o mocy akustycznej 77 dB, 

• 6 wentylatorów szczytowych o wydajności 33400 m3/h o średnicy 1,40 m i wysokości 1,5 m n.p.t. o mocy 

akustycznej 87 dB, 

 

Odchowalnia O2: 

• 6 wentylatorów dachowych typu ZIEHL ABEGG 6E63 o wydajności 12600 m3/h z kominami wywiewnymi 

wymuszonymi o średnicy 0,63 m i wysokości 6,5 m n.p.t. o mocy akustycznej 77 dB, 

 

• agregat prądotwórczy stanowiący awaryjne źródło zasilania (do celów obliczeniowych zastosowano 

agregat Mitsubishi typu EPM – 96 dB) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dane: www.agregaty.elem.com.pl 

 
Na terenie analizowanego przedsięwzięcia oprócz stacjonarnych źródeł dźwięku, będą również ruchome 

źródła dźwięku, pojazdy. Pojazdy te poruszają się w większości przypadków w sposób niezorganizowany,                

z różną częstotliwością.  
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Zgodnie z wytycznymi Instrukcji ITB 338/2008, drogę przejazdu każdego źródła ruchomego zamienia się na 

zbiór zastępczych punktowych źródeł dźwięku.  

Dla każdego źródła zastępczego wyznacza się równoważny poziom mocy akustycznej wg wzoru:  
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gdzie: 

 LWeqn  - równoważny poziom mocy akustycznej n-tego pojazdu (ciężkiego lub lekkiego) [dB(A)], 

LWn      - poziom mocy danej opcji ruchowej, scharakteryzowany jako LAW lub LW [dB(A)], 

ti       - czas trwania danej operacji ruchowej [s] 

N      - liczba opcji ruchowych w czasie T, 

T      - czas oceny, dla którego oblicza się poziom równoważny [s]. 

 Charakterystyka ruchomych źródeł hałasu 

 Operacja Moc akustyczna LMA [dB(A)] Czas operacji [s] 

Pojazdy lekkie 

start 97 5 
hamowanie  94 3 
jazda po terenie 
(manewrowanie) 

94 zależy od dł. drogi 

Pojazdy ciężkie 

start 105 5 
hamowanie 100 3 
jazda po terenie 
(manewrowanie) 

100 
zależy od dł. drogi i 
prędkości pojazdu 

 

Wykorzystany w niniejszym opracowaniu program LEQ Professional posiada opcję wprowadzania 

źródeł ruchomych. Służy ona do nanoszenia na planie źródeł ruchomych poprzez podanie drogi ich 

przejazdu, ilości źródeł na zadanym odcinku oraz mocy źródła cząstkowego i wysokości każdego z nich. 

Zasada obliczeń równoważnego poziomu mocy akustycznej jest taka sama jak dla pozostałych źródeł 

punktowych. 

 

Źródłem hałasu emitowanego z projektowanego obiektu do środowiska będzie ruch pojazdów                       

w ilości: 

� ciągniki rolnicze  – max. 2 szt.,  

� samochody ciężarowe – max. 2 szt., 

� samochody osobowe – max. 2 szt. 

poruszających się po analizowanym terenie tylko w porze dziennej.  

Sposób wyliczania emisji hałasu pojazdów poruszających się po terenie planowanego przedsięwzięcia: 

W analizowanym zakładzie do ruchomych źródeł hałasu należy zaliczyć:  

• transport samochodowy – dla potrzeb obliczeniowych przyjęto wariant najbardziej niekorzystny tj. ruch 2 

pojazdów tego typu jednocześnie, 

• ciągnik rolniczy – dla potrzeb obliczeniowych przyjęto wariant najbardziej niekorzystny tj. ruch                        

2 pojazdów tego typu jednocześnie, 

• samochód osobowy –dla potrzeb obliczeniowych przyjęto wariant najbardziej niekorzystny tj. ruch                      

2 pojazdów tego typu jednocześnie, 

Poziom (A) mocy akustycznej LMA pojedynczego pojazdu ciężkiego, jazda po terenie m.in. manewrowanie, 

w/g instrukcji ITB 338/2008 załącznik nr 5 wynosi 100dB, dla pojazdów osobowych 94 dB. 



 

 

114

Poziom równoważnego dźwięku dla zastępczego punktu emisji określa się ze wzoru: 

LAWeqi= LAWeq- 10 log n.              

W przypadku manewrowania, czas trwania operacji określa się na podstawie długości odcinka drogi 

zakładając stosowne prędkości poruszania się pojazdów: 

• 2,77 m/s dla samochodów ciężarowych - czas operacji 49,8s 

• 5,55 m/s dla samochodów osobowych - czas operacji 1,8s, 

• 2,77 m/s dla ciągników rolniczych - czas operacji 78,8s. 

Zgodnie z powyższym otrzymano następujące wartości: 

 

• dla samochodów ciężarowych (2szt) – 72,4 dB, 

• dla ciągników rolniczych (2szt) – 74,4 dB. 

• dla samochodów osobowych (2szt) – 52,0 dB. 

Powyższe wartości zostały uwzględnione przy wprowadzaniu danych do programu obliczeniowego. 

 

Biorąc pod uwagę wielkość fermy oraz planowany układ funkcjonalny jest to maksymalna liczba pojazdów. 

Liczba przejazdów uzależniona jest od wyposażenia środków transportu (np. ilości przyczep) oraz funkcji 

jaką pełnią w danym momencie (dostawa piskląt, odbiór brojlerów itp.) W przeprowadzonej analizie 

uwzględniono ciągły ruch pojazdów w czasie ich maksymalnego wykorzystania. 

 

• Rozładunek samochodu dostarczającego pasze 

Podczas tankowania paszy do silosów silnik paszowozu jest włączony. Przyjęto, moc akustyczną 

paszowozu równią 100 dB jak dla pojazdów w ruchu zgodnie z instrukcją ITB nr 338/2008.  

 

• Źródłem emisji hałasu do środowiska jest również agregat chłodniczy utrzymujący odpowiednią 

temperaturę w konfiskatorze padliny, do celów obliczeniowych wykorzystano agregat serii 

AquaStream2® typu RTCA 208 LN o mocy akustycznej 85 dB.  
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Do kubaturowych źródeł dźwięku zalicza się: 

• budynki inwentarskie ze względu na możliwą emisję hałasu, której źródłem będą przebywające 

tam ptaki oraz prowadzenie prac związanych z codzienną obsługą.  

 

Dla tego typu budynków, izolacyjność akustyczna elementów budowlanych budynku wg instrukcji 

Instytutu Techniki Budowlanej nr 293 i 338, wynosi: 

− ściany wskaźnik izolacyjności akustycznej 21 dB, 

− dach wskaźnik izolacyjności akustycznej 37dB. 

Wysokość budynków ok. 6,0m. 

Do celów obliczeniowych przyjęto, ze hałas równoważny wewnątrz budynku nie będzie przekraczał 

poziomu wynoszącego 85 dB. 

Istniejący budynek - indycznik stanowiących własność P.A i K Łaskich zam. ul. Majora Zenona 29, 

08-200 Łosice Decyzja Marszałka Województwa Mazowieckiego - Pozwolenie na emisję gazów i pyłów do 

powietrza z dnia 18.09.2013r. znak PŚ-V.7221.14.2013.DR ZMIENIONA DECYZJA Z DNIA 29.12.2015R. 

ZNAK pś-v.7221.37.2015.MK 

Źródłami hałasu związanymi z funkcjonowaniem analizowanej fermy drobiu będzie: 

 

Tuczarnia T5: 

• 24 wentylatory dachowe typu ZIEHL ABEGG 6E63 o wydajności 12600 m3/h z kominami wywiewnymi 

wymuszonymi o średnicy 0,63 m i wysokości 6,5 m n.p.t. o mocy akustycznej 77 dB, 

• 8 wentylatorów szczytowych o wydajności 33400 m3/h o średnicy 1,40 m i wysokości 1,5 m n.p.t., o 

mocy akustycznej 87 dB 

 
Na terenie analizowanego przedsięwzięcia oprócz stacjonarnych źródeł dźwięku, będą również ruchome 

źródła dźwięku, pojazdy. Pojazdy te poruszają się w większości przypadków w sposób niezorganizowany,                

z różną częstotliwością.  

Zgodnie z wytycznymi Instrukcji ITB 338/2008, drogę przejazdu każdego źródła ruchomego zamienia się na 

zbiór zastępczych punktowych źródeł dźwięku.  

Dla każdego źródła zastępczego wyznacza się równoważny poziom mocy akustycznej wg wzoru:  
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gdzie: 

 LWeqn  - równoważny poziom mocy akustycznej n-tego pojazdu (ciężkiego lub lekkiego) [dB(A)], 

LWn      - poziom mocy danej opcji ruchowej, scharakteryzowany jako LAW lub LW [dB(A)], 

ti       - czas trwania danej operacji ruchowej [s] 

N      - liczba opcji ruchowych w czasie T, 

T      - czas oceny, dla którego oblicza się poziom równoważny [s]. 

 Charakterystyka ruchomych źródeł hałasu 

 Operacja Moc akustyczna LMA [dB(A)] Czas operacji [s] 
Pojazdy lekkie start 97 5 
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 Operacja Moc akustyczna LMA [dB(A)] Czas operacji [s] 
hamowanie  94 3 
jazda po terenie 
(manewrowanie) 

94 zależy od dł. drogi 

Pojazdy ciężkie 

start 105 5 
hamowanie 100 3 
jazda po terenie 
(manewrowanie) 

100 
zależy od dł. drogi i 
prędkości pojazdu 

 

Wykorzystany w niniejszym opracowaniu program LEQ Professional posiada opcję wprowadzania 

źródeł ruchomych. Służy ona do nanoszenia na planie źródeł ruchomych poprzez podanie drogi ich 

przejazdu, ilości źródeł na zadanym odcinku oraz mocy źródła cząstkowego i wysokości każdego z nich. 

Zasada obliczeń równoważnego poziomu mocy akustycznej jest taka sama jak dla pozostałych źródeł 

punktowych. 

 

Źródłem hałasu emitowanego z projektowanego obiektu do środowiska będzie ruch pojazdów                       

w ilości: 

� ciągniki rolnicze  – max. 2 szt.,  

� samochody ciężarowe – max. 2 szt., 

� samochody osobowe – max. 2 szt. 

poruszających się po analizowanym terenie tylko w porze dziennej.  

Sposób wyliczania emisji hałasu pojazdów poruszających się po terenie planowanego przedsięwzięcia: 

W analizowanym zakładzie do ruchomych źródeł hałasu należy zaliczyć:  

• transport samochodowy – dla potrzeb obliczeniowych przyjęto wariant najbardziej niekorzystny tj. ruch 2 

pojazdów tego typu jednocześnie, 

• ciągnik rolniczy – dla potrzeb obliczeniowych przyjęto wariant najbardziej niekorzystny tj. ruch                        

2 pojazdów tego typu jednocześnie, 

• samochód osobowy –dla potrzeb obliczeniowych przyjęto wariant najbardziej niekorzystny tj. ruch                      

2 pojazdów tego typu jednocześnie, 

Poziom (A) mocy akustycznej LMA pojedynczego pojazdu ciężkiego, jazda po terenie m.in. manewrowanie, 

w/g instrukcji ITB 338/2008 załącznik nr 5 wynosi 100dB, dla pojazdów osobowych 94 dB. 

Poziom równoważnego dźwięku dla zastępczego punktu emisji określa się ze wzoru: 

LAWeqi= LAWeq- 10 log n.              

W przypadku manewrowania, czas trwania operacji określa się na podstawie długości odcinka drogi 

zakładając stosowne prędkości poruszania się pojazdów: 

• 2,77 m/s dla samochodów ciężarowych - czas operacji 36,9s 

• 5,55 m/s dla samochodów osobowych - czas operacji 35,9s, 

• 2,77 m/s dla ciągników rolniczych - czas operacji 33,5s. 

Zgodnie z powyższym otrzymano następujące wartości: 

 

• dla samochodów ciężarowych (2szt) – 71,1 dB, 

• dla ciągników rolniczych (2szt) – 70,7 dB. 

• dla samochodów osobowych (2szt) – 65,0 dB. 
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Powyższe wartości zostały uwzględnione przy wprowadzaniu danych do programu obliczeniowego. 

 

Biorąc pod uwagę wielkość fermy oraz planowany układ funkcjonalny jest to maksymalna liczba pojazdów. 

Liczba przejazdów uzależniona jest od wyposażenia środków transportu (np. ilości przyczep) oraz funkcji 

jaką pełnią w danym momencie (dostawa piskląt, odbiór brojlerów itp.) W przeprowadzonej analizie 

uwzględniono ciągły ruch pojazdów w czasie ich maksymalnego wykorzystania. 

 

• Rozładunek samochodu dostarczającego pasze 

Podczas tankowania paszy do silosów silnik paszowozu jest włączony. Przyjęto, moc akustyczną 

paszowozu równią 100 dB jak dla pojazdów w ruchu zgodnie z instrukcją ITB nr 338/2008.  

• Źródłem emisji hałasu do środowiska jest również agregat chłodniczy utrzymujący odpowiednią 

temperaturę w konfiskatorze padliny, do celów obliczeniowych wykorzystano agregat serii 

AquaStream2® typu RTCA 208 LN o mocy akustycznej 85 dB.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Do kubaturowych źródeł dźwięku zalicza się: 

• budynek inwentarski ze względu na możliwą emisję hałasu, której źródłem będą przebywające 

tam ptaki oraz prowadzenie prac związanych z codzienną obsługą.  

 

Dla tego typu budynków, izolacyjność akustyczna elementów budowlanych budynku wg instrukcji 

Instytutu Techniki Budowlanej nr 293 i 338, wynosi: 

− ściany wskaźnik izolacyjności akustycznej 21 dB, 

− dach wskaźnik izolacyjności akustycznej 37dB. 

Wysokość budynków ok. 6,0m. 

Do celów obliczeniowych przyjęto, ze hałas równoważny wewnątrz budynku nie będzie przekraczał 

poziomu wynoszącego 85 dB. 

 

Istniejąca ferma indyczek prowadzona przez Gospodarstwo Rolne Zubkowicz Karol Zubkowicz, Popławy 36, 

08-205 Kornica zlokalizowana w miejscowości Popławy 35a, gmina Stara Kornica - pozwolenie 

zintegrowane z dnia 20.05.2019r. znak PZ-PK-I.7222.73.2019.KS - dane pozyskano z wniosku o wydanie 

w/w pozwolenia. 
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Źródłami hałasu związanymi z funkcjonowaniem analizowanej fermy drobiu są: 

2 budynki tuczarni (każdy budynek) (T6-T7): 

• 18 wentylatorów dachowych typu ZIEHL ABEGG  o wydajności 12000 m3/h z kominami wywiewnymi 

wymuszonymi o średnicy 0,63 m i wysokości 7,0 m n.p.t., oraz mocy akustycznej 77 dB, 

• 6 wentylatorów szczytowych DJF o wydajności 44000 m3/h o średnicy 1,38m i wysokości ok. 1,8 m 

n.p.t., Ze względu na to, że producent podaje jedynie poziom ciśnienia akustycznego ≤ 65,0 dB (złożono 

standardowy pomiar w odległości 2m) zamieniono na poziom mocy akustycznej (przy użyciu kalkulatora 

akustycznego) tj. 79,0 dB. 

 

budynek odchowalni (O3): 

• 6 wentylatorów dachowych typu ZIEHL ABEGG 6E63 o wydajności 12000 m3/h z kominami wywiewnymi 

wymuszonymi o średnicy 0,63 m i wysokości 7,0 m n.p.t., oraz mocy akustycznej 77 dB, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dane:www.juwent.com.pl 
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• agregat prądotwórczy stanowiący awaryjne źródło zasilania (do celów obliczeniowych zastosowano 

agregat Mitsubishi typu EPM – 96 dB) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dane: www.agregaty.elem.com.pl 

 
Na terenie analizowanego przedsięwzięcia oprócz stacjonarnych źródeł dźwięku, będą również ruchome 

źródła dźwięku, pojazdy. Pojazdy te poruszają się w większości przypadków w sposób niezorganizowany,                

z różną częstotliwością.  

Zgodnie z wytycznymi Instrukcji ITB 338/2008, drogę przejazdu każdego źródła ruchomego zamienia się na 

zbiór zastępczych punktowych źródeł dźwięku.  

Dla każdego źródła zastępczego wyznacza się równoważny poziom mocy akustycznej wg wzoru:  
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10
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log10           [dB(A)] 

gdzie: 

 LWeqn  - równoważny poziom mocy akustycznej n-tego pojazdu (ciężkiego lub lekkiego) [dB(A)], 

LWn      - poziom mocy danej opcji ruchowej, scharakteryzowany jako LAW lub LW [dB(A)], 

ti       - czas trwania danej operacji ruchowej [s] 

N      - liczba opcji ruchowych w czasie T, 

T      - czas oceny, dla którego oblicza się poziom równoważny [s]. 

 Charakterystyka ruchomych źródeł hałasu 

 Operacja Moc akustyczna LMA [dB(A)] Czas operacji [s] 

Pojazdy lekkie 

start 97 5 
hamowanie  94 3 
jazda po terenie 
(manewrowanie) 

94 zależy od dł. drogi 

Pojazdy ciężkie 

start 105 5 
hamowanie 100 3 
jazda po terenie 
(manewrowanie) 

100 
zależy od dł. drogi i 
prędkości pojazdu 

 

Wykorzystany w niniejszym opracowaniu program LEQ Professional posiada opcję wprowadzania 

źródeł ruchomych. Służy ona do nanoszenia na planie źródeł ruchomych poprzez podanie drogi ich 

przejazdu, ilości źródeł na zadanym odcinku oraz mocy źródła cząstkowego i wysokości każdego z nich. 
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Zasada obliczeń równoważnego poziomu mocy akustycznej jest taka sama jak dla pozostałych źródeł 

punktowych. 

 

Źródłem hałasu emitowanego z projektowanego obiektu do środowiska będzie ruch pojazdów                       

w ilości: 

� ciągniki rolnicze  – max. 2 szt.,  

� samochody ciężarowe – max. 2 szt., 

� samochody osobowe – max. 2 szt. 

poruszających się po analizowanym terenie tylko w porze dziennej.  

Sposób wyliczania emisji hałasu pojazdów poruszających się po terenie planowanego przedsięwzięcia: 

W analizowanym zakładzie do ruchomych źródeł hałasu należy zaliczyć:  

• transport samochodowy – dla potrzeb obliczeniowych przyjęto wariant najbardziej niekorzystny tj. ruch 2 

pojazdów tego typu jednocześnie, 

• ciągnik rolniczy – dla potrzeb obliczeniowych przyjęto wariant najbardziej niekorzystny tj. ruch                        

2 pojazdów tego typu jednocześnie, 

• samochód osobowy –dla potrzeb obliczeniowych przyjęto wariant najbardziej niekorzystny tj. ruch                      

2 pojazdów tego typu jednocześnie, 

Poziom (A) mocy akustycznej LMA pojedynczego pojazdu ciężkiego, jazda po terenie m.in. manewrowanie, 

w/g instrukcji ITB 338/2008 załącznik nr 5 wynosi 100dB, dla pojazdów osobowych 94 dB. 

Poziom równoważnego dźwięku dla zastępczego punktu emisji określa się ze wzoru: 

LAWeqi= LAWeq- 10 log n.              

W przypadku manewrowania, czas trwania operacji określa się na podstawie długości odcinka drogi 

zakładając stosowne prędkości poruszania się pojazdów: 

• 2,77 m/s dla samochodów ciężarowych - czas operacji 14,3s 

• 5,55 m/s dla samochodów osobowych - czas operacji 2,5s, 

• 2,77 m/s dla ciągników rolniczych - czas operacji 29,4s. 

Zgodnie z powyższym otrzymano następujące wartości: 

 

• dla samochodów ciężarowych (2szt) – 67,0 dB, 

• dla ciągników rolniczych (2szt) – 70,1 dB. 

• dla samochodów osobowych (2szt) – 53,4 dB. 

Powyższe wartości zostały uwzględnione przy wprowadzaniu danych do programu obliczeniowego. 

 

Biorąc pod uwagę wielkość fermy oraz planowany układ funkcjonalny jest to maksymalna liczba pojazdów. 

Liczba przejazdów uzależniona jest od wyposażenia środków transportu (np. ilości przyczep) oraz funkcji 

jaką pełnią w danym momencie (dostawa piskląt, odbiór brojlerów itp.) W przeprowadzonej analizie 

uwzględniono ciągły ruch pojazdów w czasie ich maksymalnego wykorzystania. 

 

• Rozładunek samochodu dostarczającego pasze 

Podczas tankowania paszy do silosów silnik paszowozu jest włączony. Przyjęto, moc akustyczną 

paszowozu równią 100 dB jak dla pojazdów w ruchu zgodnie z instrukcją ITB nr 338/2008.  
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• Źródłem emisji hałasu do środowiska jest również agregat chłodniczy utrzymujący odpowiednią 

temperaturę w konfiskatorze padliny, do celów obliczeniowych wykorzystano agregat serii 

AquaStream2® typu RTCA 208 LN o mocy akustycznej 85 dB.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Do kubaturowych źródeł dźwięku zalicza się: 

• budynki inwentarskie 3 szt, (T6 – T7 oraz O3) ze względu na możliwą emisję hałasu, której 

źródłem będą przebywające tam ptaki oraz prowadzenie prac związanych z codzienną obsługą.  

Dla tego typu budynków, izolacyjność akustyczna elementów budowlanych budynku wg instrukcji Instytutu 

Techniki Budowlanej nr 293 i 338, wynosi: 

− ściany wskaźnik izolacyjności akustycznej 43 dB, 

− dach wskaźnik izolacyjności akustycznej 37dB. 

Wysokość budynków ok. 7m. 

Do celów obliczeniowych przyjęto, ze hałas równoważny wewnątrz budynku nie będzie przekraczał 

poziomu wynoszącego 85 dB. 

 

Tło akustyczne 

Tło akustyczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami stanowią wszelkie dźwięki, które nie są 

emitowane przez analizowany obiekt, a wpływają w sposób zakłócający na poziom dźwięku w dowolnym 

punkcie pomiarowym. W celu wyznaczenia rzeczywistego wpływu planowanej inwestycji na klimat 

akustyczny w jej otoczeniu, do celów obliczeniowych należy przyjąć tło akustyczne na poziomie 0,0 dB (A), 

wykorzystany program obliczeniowy, którego formuły obliczeniowe są zgodne z obowiązującymi w kraju 

normami nie przewiduje uwzględniania tła akustycznego a wykonywanie odrębnych pomiarów przez 

certyfikowane laboratorium jest ekonomicznie i prawnie nieuzasadnione.  

 

Dopuszczalne poziomy hałasu zewnętrznego oraz propozycja dopuszczalnych wartości 

hałasu.  

Dopuszczalny poziom hałasu zależny jest od funkcji terenu, określonej w planie zagospodarowania 

przestrzennego. Dopuszczalny poziom hałasu emitowanego do środowiska określa się dla terenów o 

charakterze chronionym np. dla terenu zabudowy mieszkaniowej, wypoczynkowo-rekreacyjnych, domów 
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opieki, szpitali itp. Nie ustala się dopuszczalnego poziomu hałasu dla terenów leśnych, przemysłowych i 

użytków rolnych.  

Wartości dopuszczalnych poziomów dźwięku (równoważnych, oznaczanych LAeq)   

w  środowisku, zarówno dla pory dziennej jak i nocnej sprecyzowane są w tablicy - załączniku do 

Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu 

w środowisku (Dz.U.2014.112.). 

Tabela 1Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku powodowanego przez poszczególne grupy 

źródeł hałasu, z wyłączeniem hałasu powodowanego przez starty, lądowania i przeloty statków 

powietrznych oraz linie elektroenergetyczne, wyrażone wskaźnikami LAeq D i LAeq N, które to 

wskaźniki mają zastosowanie do ustalania i kontroli warunków korzystania ze środowiska, w 

odniesieniu do jednej doby 

Lp. Rodzaj terenu 

Dopuszczalny poziom hałasu w [dB] 

Drogi lub linie kolejowe
1)

 
Pozostałe obiekty i działalność będąca 

źródłem hałasu 

LAeq Dprzedział 

czasu 

odniesienia 

równy 16 

godzinom 

LAeq 

Nprzedział 

czasu 

odniesienia 

równy 8 

godzinom 

LAeq Dprzedział czasu 

odniesienia równy 8 

najmniej korzystnym 

godzinom dnia kolejno 

po sobie następującym 

LAeq Nprzedział 

czasu odniesienia 

równy 1 najmniej 

korzystnej 

godzinie nocy 

1 

a) Strefa ochronna "A" 

uzdrowiska 

b) Tereny szpitali poza 

miastem 

50 45 45 40 

2 

a) Tereny zabudowy 

mieszkaniowej 

jednorodzinnej 

b) Tereny zabudowy 

związanej ze stałym lub 

czasowym pobytem dzieci 

i młodzieży
2)

 

c) Tereny domów opieki 

społecznej 

d) Tereny szpitali w 

miastach 

61 56 50 40 

3 

a) Tereny zabudowy 

mieszkaniowej 

wielorodzinnej i 

zamieszkania zbiorowego 

b) Tereny zabudowy 

zagrodowej 

c) Tereny rekreacyjno-

wypoczynkowe
2)

 

d) Tereny mieszkaniowo-

usługowe 

65 56 55 45 

4 
Tereny w strefie 

śródmiejskiej miast 
68 60 55 45 
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powyżej 100 tys. 

mieszkańców
3)

 

 

Lokalizacja najbliższej zabudowy chronionej – zabudowa zagrodowa: 

• Od strony południowo-wschodniej ok. 320 m, 

• Od strony południowej ok. 300 m 

Dopuszczalny poziom hałasu dla powyższego terenu – pozostałe obiekty i działalność będąca 

źródłem hałasu dla pory dnia (przedział czasu odniesienia równy 8 najmniej korzystnym godzinom dnia 

kolejno po sobie następującym) wynosi 55 dB, natomiast dla pory nocy (przedział czasu odniesienia równy 1 

najmniej korzystnej godzinie nocy) - 45 dB. 

 

Proponuje się przyjęcie dopuszczalnych wartości poziomu hałasu dla terenów istniejącej zabudowy 

zagrodowej zlokalizowanej wokół fermy zgodnie z w/w rozporządzeniem na poziomie: 

LAeqD (6.00 – 22.00): 55 dB, 

LAeqN (22.00 – 6.00): 45 dB. 

Takie wartości poziomu hałasu są zgodne z obecnie przyjętymi uregulowaniami prawnymi w Polsce. 

  

Ocena wpływu emisji hałasu na środowisko wraz z interpretacją wyników 

Wyniki oszacowań przewidywanych poziomów hałasu 

 

Na podstawie danych obliczono wartości poziomów hałasu. Obliczenia akustyczne (emisji hałasu do 

środowiska) przeprowadzono przy pomocy programu komputerowego LEQ PROFESIONAL ver. 6.2016. 

Obliczenia wykonano dla punktów pomiarowych na wysokości 1,5m oraz 4m dla eksploatacji zgodnie z 

zakładaną przez inwestora technologią pracy. Instalacja nie pracuje w porze nocnej. 

Dane i wyniki obliczeń rozprzestrzeniania się hałasu ze względu na znaczne objętości 

stanowią załącznik elektroniczny do niniejszego uzupełnienia. 

Wyniki umieszczono w poniższej tabeli: 

Punkt 

obserwacji 

Dopuszczalny poziom 

dźwięku dzień [dB] 

Wysokość 

punktu [m] 

Obliczony 

poziom 

dźwięku [dB] 

Przekroczenie 

[dB] 

1  55 1,5 

4 

37,0 

42,1 

Brak 

Brak 

2 55 1,5 

4 

30,0 

35,3 

Brak 

Brak 

3 

 

55 1,5 

4 

39,1 

42,6 

Brak 

Brak 

4 55 1,5 

4 

37,8 

41,1 

Brak 

Brak 

5 55 1,5 

4 

31,8 

35,8 

Brak 

Brak 

6 

 

55 1,5 

4 

31,6 

34,8 

Brak 

Brak 

7 

 

55 1,5 

4 

28,6 

32,9 

Brak 

Brak 
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 Proponowane procedury monitorowania hałasu 

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 30 października 2014r. w sprawie wymagań 

w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody (Dz.U.2014.1542) 

Okresowe pomiary hałasu w środowisku, który jest wyrażony wskaźnikami hałasu mającymi zastosowanie 

do ustalania i kontroli warunków korzystania ze środowiska (LAeq D i LAeq N), prowadzi się dla instalacji, dla 

której zostało wydane pozwolenie zintegrowane zgodnie z obowiązującą metodyką referencyjną w tym 

zakresie. Okresowe pomiary hałasu w środowisku, w tym hałasu impulsowego, prowadzi się raz na dwa lata, 

z uwzględnieniem specyfiki pracy źródeł hałasu. W przypadku źródeł hałasu pracujących sezonowo pomiary 

hałasu przeprowadza się w tym okresie. 

 

 Ocena wpływu emisji hałasu na środowisko 

 

Wyniki obliczeń w formie map izofonicznych zakładu przedstawiono powyżej. Przeprowadzone 

obliczenia wykazały, że ferma nie jest uciążliwa dla środowiska ze względu na emisje hałasu. Emitowany 

hałas nie przekracza wartości dopuszczalnych dla warunków dziennych jak i nocnych na granicach terenów 

podlegających ochronie przed hałasem.  

 

 

 

oprac.: 

Barbara Kot    Grzegorz Surowski 

 

 

 

 

 


