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Charakterystyka przedsięwzięcia 
 

 

Planowane przedsięwzięcie polega na rozbudowie fermy drobiu – brojlerów do planowanej 

obsady 499 884 sztuk (1999,5 DJP) w m. Dakowy Mokre, działki nr 869, 870/1, 870/2, gm. Opalenica  

Teren, na którym planowane jest przedsięwzięcie, objęty jest miejscowym planem zagospodarowania 

przestrzennego gminy Opalenica dla części wsi Dakowy Mokre (uchwała nr XXV/165/2016 Rady 

Miejskiej w Opalenicy z dnia 28.06.2016r.). Zgodnie z przedmiotowym planem istniejąca ferma jak 

i planowane przedsięwzięcie, zlokalizowane są na terenie rolniczym, gdzie dopuszczono lokalizację 

działalności wytwórczej i przetwórczej w rolnictwie, w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej, 

dopuszczony został chów zwierząt w ilości maksymalnie 2000 DJP. Ww. plan dla terenu inwestycji 

zakłada również wykonanie nasadzeń zieleni izolacyjnej od strony północno wschodniej. Teren 

istniejącej i przewidzianej do rozbudowy fermy drobiu zajmuje 3 działki geodezyjne o numerach 869, 

870/1 i 870/2 i łącznej powierzchni 10,23 ha. Obecnie na terenie fermy funkcjonują 4 obiekty 

inwentarskie z infrastrukturą towarzyszącą i obsadą maksymalną 216 000 sztuk (864 DJP) drobiu, 

w jednym cyklu chowu. W ramach projektowanej inwestycji przewiduje się, w granicach 

wymienionych działek (869, 870/1 i 870/2), budowę pięciu nowych kurników i zwiększenie obsady 

fermy drobiu do łącznej ilości, w dziewięciu obiektach inwentarskich, wynoszącej 499 844 stanowisk 

(1999,5 DJP). Hodowla drobiu odbywać się będzie w systemie ściółkowym.  

Istniejąca ferma drobiu posiada pozwolenie zintegrowane - decyzja Marszałka Województwa 

Wielkopolskiego z dnia 20.11.2015 r., znak: DSR-II-1.7222.107.2015 ze zmianą z dnia 10.08.2018 r. 

znak: DSR-II-1.7222.30.2017. Po rozbudowie fermy wymagana będzie zmiana przedmiotowego 

pozwolenia. 

Obecnie na terenie fermy znajdują się: 4 kurniki chowu drobiu (każdy o powierzchni chowu 2 700 m2  

oraz o obsadzie na początku cyklu wynoszącej 54 000 sztuk), 12 silosów o pojemności 24 Mg każdy, 

10 zbiorników na gaz płynny o pojemności 6,4 m3 każdy, 5 zbiorników na ścieki bytowe, w tym 

cztery o pojemności 10 m3 i jeden o pojemności 5 m3, budynek socjalno – magazynowy, 2 zbiorniki 

wód opadowych szczelne typu ewaporacyjnego o pojemności 1000 m3 i 800 m3, agregaty 

prądotwórcze o mocy 50 kVA każdy, konfiskator na sztuki padłe. 

W ramach realizacji inwestycji projektuje się wykonanie: 5 nowych kurników o powierzchni 

użytkowej chowu od ok. 2328 m2 do ok. 2780 m2 z dobudówkami, w których będą zlokalizowane 

węzły sanitarne i sterownie, 15 silosów paszowych o pojemności każdego około 24 Mg, po trzy dla 

każdego kurnika, 8 nowych zbiorników na gaz płynny o pojemności każdego 6 400 dm3, wymianę 

agregatów prądotwórczych (podstawowego i awaryjnego) na dwa nowe o mocy 200 kVA każdy, 

układu komunikacyjnego wewnętrznego, wagi samochodowej najazdowej oraz wiaty na słomę. 

Lokalizacja budynków nowobudowanych została zaplanowana w sąsiedztwie istniejących budynków 

inwentarskich. Łącznie, po zakończeniu projektowanej inwestycji, powierzchnia chowu wynosić 

będzie około 23 804 m2. Rocznie na fermie przeprowadza się 7,5 cykli chowu. Cykl chowu jednej 

partii drobiu trwa 6 tygodni po tym okresie brojlery są odbierane i wywożone do ubojni. Część drobiu 

sprzedawana jest po 5 tygodniu jako tzw. kurczak grilowy. Po okresie tuczu następuje około 

tygodniowa przerwa przeznaczona na opróżnienie kurnika i jego sprzątanie. Po usunięciu pomiotu 

z kurnika, następuje zamiatanie kurników oraz dezynfekcja obiektów, przez zamgławianie roztworem 



 

 

sody na posadzce i ścianach bocznych. Kolejnym etapem jest rozłożenie ściółki ze słomy 

i dezynfekcja metodą zamgławiania na gorąco, przez zewnętrzną firmę dezynfekcyjną. W każdym 

nowym kurniku zamontowanych będzie 15 wentylatorów dachowych oraz 8 wentylatorów 

szczytowych, wyposażonych w żaluzje. W ścianach bocznych budynków zamontowane będą 

nawietrzaki z uchylnymi żaluzjami. Wszystkie kurniki będą posiadały system chłodzenia 

(zamgławiania) oparty o dysze zamgławiające powietrze wewnątrz kurników. System ten nie generuje 

ścieków, a rozpylona w okresie wysokich temperatur mgła wody odparowuje po schłodzeniu 

powietrza. Karmienie i pojenie kurcząt odbywać się będzie automatycznie. Pasza będzie gromadzona 

w specjalnych silosach zlokalizowanych z boku kurników. Ogrzewanie nowych obiektów 

inwentarskich prowadzone będzie, podobnie jak istniejących, przy wykorzystaniu nagrzewnic 

zasilanych gazem płynnym. W trakcie realizacji przedsięwzięcia wystąpi emisja substancji do 

powietrza w postaci pyłów, spalin oraz emisja hałasu, związanego z prowadzeniem robót budowlano-

montażowych. Prace budowlane, prowadzone będą w porze dziennej. Powyższe uciążliwości będą 

krótkotrwale i ustąpią po zakończeniu prac budowlanych. Inwestor został zobowiązany niniejszą 

decyzją do prowadzenia ww. prac z wykorzystaniem sprzętu mechanicznego w należytym stanie 

technicznym, do właściwego postępowania z odpadami, tj. wyznaczenia miejsc do selektywnego 

i bezpiecznego gromadzenia odpadów, a następnie przekazywania ich podmiotom posiadającym 

stosowne zezwolenia w zakresie gospodarki odpadami, odprowadzania ścieków do szczelnego 

zbiornika i nie dopuszczania do jego przepełniania oraz zapewnienie jego systematycznego 

opróżniania przez specjalistyczne firmy. 

W dostarczonym przez Inwestora raporcie oddziaływania na środowisko przedmiotowego 

przedsięwzięcia wskazano źródła emisji zanieczyszczeń do powietrza, dokonano identyfikacji źródeł 

hałasu, zaproponowano rozwiązania techniczne dotyczące gospodarki wodno-ściekowej oraz 

przedstawiono działania mające na celu ochronę środowiska gruntowo-wodnego, przedstawiono 

sposób postępowania z odpadami powstającymi w trakcie realizacji i eksploatacji inwestycji, 

przedstawiono działania mające na celu ograniczenie uciążliwości odorowej. Inwestor stosować 

będzie m.in. pasze dostosowane do wieku i potrzeb drobiu w celu ograniczenia ilości wydalanych 

substancji biogennych, nie będzie magazynowania obornika na terenie Fermy. Zgodnie z informacjami 

zawartymi w przedmiotowym raporcie, realizacja, eksploatacja i ewentualna likwidacja inwestycji nie 

będzie związana z efektem powstania ponadnormatywnego oddziaływania na ludzi i tereny 

podlegające ochronie przed hałasem. Zakłada się zastosowanie rozwiązań minimalizujących 

oddziaływanie akustyczne, w tym wentylatorów szczytowych cichobieżnych i wentylatorów 

dachowych, dając szansę na skuteczną ochronę przed ponadnormatywnym oddziaływaniem hałasu na 

terenach podlegających ochronie akustycznej. Redukcji emisji hałasu sprzyja także zastosowanie 

rozwiązania schładzania powietrza w kurnikach opartego o system zamgławiania. 

 Funkcjonowanie fermy drobiu będzie się wiązało z wytwarzaniem odpadów. Odbiór odpadów 

powstających na terenie zakładu będzie się odbywał na podstawie podpisanych umów, z firmami 

posiadającymi odpowiednie zezwolenia na odbiór, przewóz i utylizacje odpadów. Odpady komunalne 

gromadzone będą w specjalnym pojemniku, odpady niebezpieczne przechowywane w wydzielonym 

miejscu. Na etapie funkcjonowania fermy powstanie obornik w ilości ca 5084 Mg rocznie. Nie 

przewiduje się magazynowania obornika i budowy płyty obornikowej. Obornik bezpośrednio po 

usunięciu z kurników będzie przekazywany do firm zajmujących się jego przetwarzaniem na podłoże 

do pieczarek, do rolniczego wykorzystania lub do biogazowni. Przewiduje się, iż w ciągu roku 

powstanie około 50 Mg padliny. Padłe sztuki drobiu będą odbierane co około 3 do 5 dni. W przypadku 

pomoru większej ilości drobiu istniej możliwość ich odbioru w ciągu 24 godzin. Padłe sztuki drobiu 



 

 

będą magazynowane w workach lub specjalnych zwrotnych pojemnikach dostarczanych przez 

odbiorcę padliny w specjalnym konfiskatorze. 

Oceniając oddziaływanie planowanej inwestycji, uwzględniono funkcjonowanie całej fermy 

po rozbudowie włącznie z istniejącymi już obiektami. Przemysłowa hodowla zwierząt nie jest 

obojętna dla jakości i warunków życia ludzi mieszkających w bliskim sąsiedztwie ferm. Dzieje się tak 

głównie za sprawą uciążliwych odorów. Czynnikiem korzystnym dla pomniejszenia uciążliwości 

odorowej dla mieszkańców budynku jednorodzinnego będzie m.in. wykonanie zwartego pasa zieleni 

izolacyjnej wysokiej, zimozielonej. W rejonie projektowanej inwestycji nie ma znaczących źródeł 

hałasu funkcjonujących obecnie (za wyjątkiem istniejących kurników inwestora które uwzględniono 

w obliczeniach) a więc nie będzie dochodziło do żadnej kumulacji w tym zakresie. 

 Po przeanalizowaniu wszystkich materiałów i dokumentów stwierdzono, że 

ww. przedsięwzięcie, przy spełnieniu warunków, zawartych w osnowie niniejszej decyzji oraz 

przedstawionych w raporcie oddziaływania na środowisko, nadto przy wykorzystaniu wszelkich 

możliwych rozwiązań technicznych  i technologicznych, zmierzających do dotrzymania standardów 

jakości środowiska, spełni właściwe wymagania higieniczno – zdrowotne, a realizacja 

przedmiotowego przedsięwzięcia nie spowoduje zagrożenia dla środowiska i zdrowia ludzi. 

 

 

 

 

 

 

Załączniki: 

1. Mapa z zaznaczonym terenem inwestycji, 
2. Plan zagospodarowania terenu. 
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