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Przykład – Polityka środowiskowa.
Przykładowa procedura zarządzania środowiskowego.
Przykładowe składy pasz dla różnych gatunków drobiu.
Przykładowe poziomy emisji oraz metody liczenia amoniaku z budynków inwentarskich
stosowane w pozwoleniach zintegrowanych
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1. Wstęp
Intensywny chów drobiu i świń prowadzony na skalę przemysłową zrodził konieczność
dostosowania i modernizacji technik produkcji drobiu i świń w celu zrównoważenia,
ograniczenia lub wyeliminowania wpływu zanieczyszczeń na środowisko z uwzględnieniem
wzrostu potrzeb związanych z dobrostanem zwierząt, przy jednoczesnym zachowaniu
rentownego i opłacalnego ekonomicznie biznesu.
Bezpieczeństwo żywności stało się troską rządów i opinii publicznej. Europejski przemysł rolny
musi działać na globalnym rynku żywnościowym uwzględniając postęp technologiczny, który
jednocześnie służy osiągnięciu efektywności ekonomicznej, ochronie zdrowia zwierząt
i konsumentów oraz ochronie środowiska.
Intensywny chów zwierząt o określonych wartościach progowych został zaliczony do rodzajów
działalności, objętych uregulowaniami Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady
nr 2010/75/UE z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie emisji przemysłowych (zintegrowane
zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola) zwanej dalej Dyrektywą IED.

1.1. Wprowadzenie

21 lutego 2017 r. w Dzienniku Urzędowym UE L 43 z 2017r. została opublikowana Decyzja
wykonawcza Komisji (UE) 2017/302 z dnia 15 lutego 2017 r. ustanawiająca konkluzje
dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT) w odniesieniu do intensywnego
chowu

drobiu

lub

świń,

zwane

dalej

Konkluzjami

BAT

dla

IRPP,

zgodnie

z Dyrektywą IED.
Konkluzje dotyczące BAT zdefiniowane w art. 3 pkt. 12 Dyrektywy IED stanowią kluczowy
element dokumentów referencyjnych BAT formułujący wnioski dotyczące najlepszych
dostępnych technik, ich opisu, informacji służącej ocenie ich przydatności, poziomów emisji
powiązanych z najlepszymi dostępnymi technikami, powiązanego monitoringu, powiązanych
poziomów zużycia oraz w stosownych przypadkach, odpowiednich środków remediacji terenu.
Konkluzje dotyczące BAT w aktualnie obowiązującym systemie prawnym stanowią
niezbędny element wydawanych pozwoleń zintegrowanych i określają „środowiskowe”
granice funkcjonowania instalacji poprzez zdefiniowanie nieprzekraczalnych poziomów
emisji realizowanych przy zastosowaniu najlepszych dostępnych technik.
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Istotę stosowania i znaczenie konkluzji BAT definiują zapisy Dyrektywy IED:
̶ art. 15 ust. 3 określa obowiązek, zgodnie z którym właściwy organ określa
dopuszczalne wielkości emisji, zapewniające w normalnych warunkach eksploatacji
nieprzekraczanie poziomów emisji powiązanych z najlepszymi dostępnymi
technikami określonymi w decyzjach w sprawie konkluzji dotyczących BAT, o
których mowa w art. 13 ust. 5 Dyrektywy IED.
̶ art. 15 ust. 4 przewiduje odstępstwa od wymogu określonego w art. 15 ust. 3 tylko,
jeżeli osiągnięcie poziomów emisji powiązanych z BAT prowadziłoby do
nieproporcjonalnie wysokich kosztów w stosunku do korzyści dla środowiska ze
względu na położenie geograficzne danej instalacji, lokalne warunki środowiskowe lub
charakterystykę techniczną danej instalacji.
̶ art. 16 ust. 1 stanowi, że określone w pozwoleniu wymogi dotyczące
monitorowania, opierają się na wnioskach dotyczących monitorowania
opisanych w konkluzjach dotyczących BAT.
Transpozycja powyższych wymagań została dokonana poprzez wprowadzenie stosownych
zapisów w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity
Dz.U.2017 poz. 519 ze zmianami) zwana dalej ustawą Poś,
̶ art. 204 pkt. 1. Instalacje wymagające pozwolenia zintegrowanego spełniają
wymagania ochrony środowiska wynikające z najlepszych dostępnych technik,
a w szczególności nie mogą powodować przekroczenia granicznych wielkości
emisyjnych.
̶

art. 204 pkt. 2. W szczególnych przypadkach organ właściwy do wydania
pozwolenia zintegrowanego może w pozwoleniu zintegrowanym zezwolić
na odstępstwo od granicznych wielkości emisyjnych, jeżeli w jego ocenie ich
osiągnięcie prowadziłoby do nieproporcjonalnie wysokich kosztów w stosunku
do korzyści dla środowiska oraz pod warunkiem, że nie zostaną przekroczone
standardy emisyjne, o ile mają one zastosowanie.
̶

art. 211. pkt. 5. W pozwoleniu zintegrowanym określa się – dla instalacji
wymagających uzyskania pozwolenia zintegrowanego – zakres i sposób
monitorowania wielkości emisji zgodny z wymaganiami dotyczącymi monitorowania
określonymi w konkluzjach BAT, jeżeli zostały one określone…”
Osiągnięcie zgodności funkcjonowania instalacji z wymaganiami najlepszych dostępnych
technik, w tym granicznych wielkości emisyjnych i zasad monitorowania, w przypadku
zdecydowanej większości instalacji istniejących, z reguły wiąże się z koniecznością realizacji
zadań o charakterze inwestycyjnym jak i działań o charakterze organizacyjnym.
Zarówno Dyrektywa IED jak i zapisy ustawy Poś, ustalają 4-letni okres na dostosowanie
istniejących instalacji do wymagań wynikających z najlepszych dostępnych technik.
W

uzasadnionych

przypadkach

możliwe

jest

uzyskanie

(w

decyzji

o pozwoleniu

zintegrowanym) odstępstwa od granicznych wielkości emisyjnych (przy nieprzekraczaniu
ustalonych w prawie standardów emisyjnych).
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Stosownie do postanowień Dyrektywy IED omawiane konkluzje zawierają obowiązujące
i zalecane wymagania, dotyczące przede wszystkim emisji i monitoringu, wskazują
rozwiązania techniczne, ograniczające oddziaływanie na środowisko w zależności od rodzaju
techniki chowu dla wszystkich hodowców drobiu lub świń, których instalacje
produkcyjne zlokalizowane są w

krajach Unii Europejskiej, a ich działalność

prowadzona jest w obiektach z ponad 40 000 stanowiskami dla drobiu lub z ponad 2 000
stanowiskami dla tuczników (powyżej 30 kg); lub z ponad 750 stanowiskami dla loch.
Niniejsze wytyczne (część I) zostały wykonane dla prowadzących instalacje
wymagające pozwolenia zintegrowanego, jak i organów administracyjnych ochrony
środowiska, jako materiał wspierający przy ustalaniu warunków zapisów pozwoleń
zintegrowanych dla instalacji do intensywnego chowu drobiu.
Wytyczne mogą stanowić również materiał pomocniczy dla nowych, projektowanych
instalacji chowu drobiu.
Zgodnie z oczekiwaniami Zleceniodawcy niniejszych wytycznych (Ministerstwo Środowiska)
opracowanie obejmuje wykaz rekomendowanych technik uznawanych za BAT z krótkim ich
opisem, usystematyzowanych wg poniższego schematu:
•

Konkluzje o charakterze ogólnym,

•

Konkluzje powiązane z technologią,

•

Konkluzje powiązane z poziomem emisji.

Opis dla poszczególnych konkluzji zawiera: oznaczenie treści konkluzji, interpretację zapisu
konkluzji (jeśli to konieczne), rozwiązania alternatywne (m. in. odstępstwa) oraz zalecany
sposób i częstotliwość monitorowania.
Praca zawiera także niektóre niezbędne definicje ułatwiające zrozumienie treści konkluzji.

1.2. Informacje ogólne
Omawiane konkluzje dotyczące BAT odnoszą się do następujących rodzajów działalności
określonych w pkt 6.6 załącznika I do Dyrektywy IED „6.6. Intensywny chów drobiu lub świń:
a) z ponad 40 000 stanowisk dla drobiu,
b) z ponad 2 000 stanowisk dla tuczników (powyżej 30 kg) lub
c) z ponad 750 stanowiskami dla loch”,
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a zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r.
(Dz. U. 2017 poz. 1169) w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne
zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości
odnoszą się do: instalacji w innych rodzajach działalności (pkt 6) ppkt 8 do chowu lub hodowli
drobiu lub świń o więcej niż:
a) 40 000 stanowisk dla drobiu,
b) 2 000 stanowisk dla świń o wadze ponad 30 kg,
c) 750 stanowisk dla macior.

Opublikowany dokument (Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2017/302 z dnia 15 lutego
2017 r., ustanawiająca konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT)
w odniesieniu do intensywnego chowu drobiu lub świń zgodnie z Dyrektywą IED przyjmujący
najlepsze dostępne techniki (BAT) w odniesieniu do intensywnego chowu drobiu lub świń,
zawiera 34 najlepsze dostępne techniki oznaczone symbolami BAT 1 do BAT 34.
Zasadniczym celem konkluzji dotyczących najlepszych dostępnych technik (BAT) jest
regulacja procesu intensywnego chowu drobiu i świń w UE w kierunku możliwej do uzyskania
efektywności środowiskowej.
13 technik (BAT 1 do BAT 13) odnosi się do wszystkich sektorów produkcji i są to ogólne
konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT). Obejmują one zarządzanie
środowiskowe, dobre gospodarowanie, systemy żywienia, efektywne zużycie wody i energii,
emisje ze ścieków, emisje hałasu, emisje pyłów, emisje zapachów.
Pozostałe 21 technik (BAT 14 do BAT 34) dotyczy dwóch głównych sektorów/rodzajów
procesów – intensywnego chowu drobiu lub świń.
Z intensywnym chowem drobiu związanych jest 17 najlepszych technik BAT w zakresie:
▪

emisji z przechowywania obornika stałego – BAT 14 i 15,

▪

przetwarzania obornika – BAT 19,

▪

aplikacji obornika – BAT 20 i 22,

▪

emisji z całego procesu produkcji (redukcja amoniaku) – BAT 23,

▪

monitorowania emisji i parametrów procesu – BAT 24, 25, 26, 27, 28 i 29,

▪

emisje amoniaku z pomieszczeń dla drobiu – BAT 31 do BAT 34.

Chowu drobiu nie dotyczą techniki opisane w BAT 16, 17 ,18 i 21.
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W niniejszych wytycznych omówiono konkluzje BAT dotyczące intensywnego chowu drobiu
wg następującej zasady (zgodnie z zamówieniem MŚ):
▪

techniki ogólne do których zaliczono zarządzanie środowiskowe (BAT 1), dobre
gospodarowanie (BAT 2), efektywne zużycie wody (BAT 5) i gospodarka ściekowa
(BAT 6 i BAT 7) oraz efektywne zużycie energii (BAT 8) i zarządzanie hałasem (BAT 9
i BAT 10).

▪

techniki powiązane z technologią, służące zapobieganiu i ograniczaniu emisji do
środowiska i zapewniające ochronę zdrowia człowieka i środowiska, obejmujące:
✓ system żywienia i powiązane z technikami żywienia wielkości wydalanego azotu
i fosforu (BAT 3, BAT 4)
✓ techniki ograniczania emisji pyłów (BAT 11)
✓ techniki ograniczania i zapobiegania emisji zapachów (BAT 12 i BAT 13)
✓ techniki ograniczania emisji z przechowywania obornika stałego (BAT 14)
i zapobiegania emisjom do gleby i wody z tego procesu (BAT 15)
✓ techniki przetwarzania obornika (BAT 19)
✓ techniki aplikacji obornika minimalizujące emisje azotu i fosforu (BAT 20) oraz
amoniaku (BAT 22)
✓ ocenę redukcji emisji amoniaku z całego procesu chowu (BAT 23)
✓ monitorowanie emisji i parametrów procesu (BAT 24 – BAT 29)

▪

techniki powiązane z poziomem emisji, dotyczą BAT 31- 34 i odnoszą się do emisji
amoniaku z pomieszczeń dla drobiu

We wszystkich technikach BAT odniesiono się do sposobu oceny spełniania, w tym sposobu
i częstotliwości monitorowania, jeśli to wymagane.
Poszczególne konkluzje składają się z kilku lub kilkunastu technik, których stosowanie
pozwala na osiągnięcie określonego celu środowiskowego, będącego przedmiotem tej właśnie
konkluzji. W przypadku niektórych konkluzji stwierdza się, że należy stosować wszystkie
wyszczególnione techniki, a w innych – odpowiednią kombinację przywołanych technik lub co
najmniej jedna technikę.
Kombinacji technik, co do zasady wymaga się w przypadku, gdy jedna technika nie
wystarcza do osiągnięcia wymaganego poziomu ochrony środowiska np. ograniczenia
emisji.
Techniki, wymienione i opisane w niniejszych konkluzjach nie mają charakteru nakazowego
ani też ich lista nie jest zamknięta. Dopuszcza się stosowanie innych technik, o ile zapewniają
co najmniej równoważny poziom ochrony środowiska.
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1.3. Definicje i zakres stosowania konkluzji
Konkluzje BAT dla IRPP zawierają

definicje istotne dla określenia zakresu stosowania

dokumentu.
Podstawową

definicję

stanowi

termin

który

gospodarstwo,

oznacza

Instalację

w rozumieniu art. 3 ust. 3 Dyrektywy IED, w której prowadzi się chów świń lub drobiu.
Ustawa Poś dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia Dyrektywy IED i w art. 3
wprowadza m.in. definicję instalacji i definicję zakładu.
Definicja instalacji (art. 3 pkt 6 ustawy Poś):
Ilekroć w ustawie jest mowa o „instalacji - rozumie się przez to:
a) stacjonarne urządzenie techniczne,
b) zespół stacjonarnych urządzeń technicznych powiązanych technologicznie, do których
tytułem prawnym dysponuje ten sam podmiot i położonych na terenie jednego zakładu,
c) budowle niebędące urządzeniami technicznymi ani ich zespołami,
których eksploatacja może spowodować emisję;”
Definicja „zakładu” (art. 3 pkt 48 ustawy Poś):
Ilekroć w ustawie jest mowa o „zakładzie- rozumie się przez to jedną lub kilka instalacji wraz z
terenem1, do którego prowadzący instalację posiada tytuł prawny, oraz znajdującymi się na
nim urządzeniami.”
Zdefiniowanie instalacji, co do zasady wywołuje z reguły skutki prawne, ekonomiczne
i organizacyjne dla prowadzącego instalację. Z tego też względu niezwykle istotne jest:
jednoznaczne ustalenie granic instalacji (wejścia- wyjścia), prawidłowe określenie rodzaju
prowadzonej działalności, w tym procesów technologicznych i wzajemnych powiązań, ocena
możliwości współoddziaływania instalacji na środowisko, określenie sposobów monitorowania
procesów technologicznych, ocena systemu monitorowania poszczególnych komponentów
środowiska. Gospodarstwo może składać się z jednej lub więcej jednostek stacjonarnych
(obiektów, urządzeń, budowli) i może obejmować jeden lub więcej rodzajów procesów i
działalności

objętych

konkluzjami,

a

działalność

lub

działalności

prowadzone

są

w obrębie terenu, do którego eksploatujący instalację (prowadzący gospodarstwo do chowu
drobiu) posiada tytuł prawny.

1

Przez teren należy rozumieć nieruchomość, na której prowadzona jest eksploatacja instalacji.
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Konkluzje dotyczące BAT w odniesieniu do intensywnego chowu drobiu lub świń obejmują
w

szczególności

następujące

procesy i

rodzaje

działalności

mające

miejsce

w gospodarstwie (instalacji):
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

system żywienia drobiu i świń,
przygotowanie paszy (mielenie, mieszanie i przechowywanie),
chów (utrzymanie) drobiu i świń,
gromadzenie, usuwanie, przechowywanie obornika,
przetwarzanie obornika,
aplikacja obornika,
przechowywanie martwych zwierząt.

Konkluzje nie obejmują procesu usuwania martwych zwierząt. Może on być uwzględniony
w konkluzjach dotyczących BAT dla ubojni i branży produktów ubocznych pochodzenia
zwierzęcego (SA)2.
W Polsce, w instalacjach do intensywnego chowu drobiu prowadzone są następujące procesy
i rodzaje działalności:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

przygotowanie paszy (mielenie, mieszanie i przechowywanie),
system żywienia drobiu (magazynowanie paszy w silosach, podawanie paszy do
karmideł),
chów (utrzymanie) drobiu,
gromadzenie, usuwanie, przechowywanie obornika,
przetwarzanie obornika (sporadycznie),
przechowywanie martwych zwierząt w konfiskatorach,
aplikacja obornika odbywa się poza instalacją.

Zgodnie z definicjami instalacji i zakładu zawartymi w art. 3 ustawy Poś każdą z instalacji
należy rozpatrywać indywidualnie i określać dla niej granice „wejścia – wyjścia” związane
z prowadzonymi procesami i działalnością oraz terenem, do którego prowadzący ma tytuł
prawny.
W tabeli poniżej zawarto inne istotne definicje.

dokument referencyjny BREF obejmuje działalność przemysłową określoną w załączniku 1, ust. 6.4
lit. a) oraz 6.5 Dyrektywy, tzn.: 6.4.(a) Rzeźnie, w których produkcja tusz przekracza 50 ton dziennie
oraz 6.5. Instalacje do unieszkodliwiania i recyklingu zwierząt padłych oraz odpadów zwierzęcych,
o wydajności przekraczającej 10 ton dziennie
2
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Tabela 1.3-1 Wykaz innych istotnych definicji
Stosowany
w dokumencie
termin

Stanowisko
dla
zwierzęcia

Definicja

Wyjaśnienie pojęcia lub definicja własna

Przestrzeń
zapewniona
zwierzęciu
w ramach systemu
pomieszczeń
z uwzględnieniem
maksymalnej
pojemności
zespołu urządzeń.

Dla instalacji do chowu lub hodowli drobiu skalę
charakteryzuje
ilość
stanowisk.
W związku z tym, przy określaniu obowiązku uzyskania
pozwolenia zintegrowanego bierze się pod uwagę ilość
stanowisk dla drobiu, przy czym użyty termin „ilość stanowisk
dla drobiu” należy interpretować jako maksymalną,
potencjalną obsadę drobiu dla danej instalacji z
uwzględnieniem minimalnych warunków jakie muszą
posiadać stanowiska dla drobiu zgodnie z niżej wymienionymi
rozporządzeniami:
-

-

Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia
15 lutego 2010r. w sprawie wymagań i sposobu
postępowania przy utrzymaniu gatunków zwierząt
gospodarskich, dla których normy ochrony zostały
określone w przepisach Unii Europejskiej (Dz.U.2010. 56
poz. 344 z późniejszymi zmianami) – dotyczącym
brojlerów
i niosek,
Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia
28 czerwca 2010r. w sprawie minimalnych warunków
utrzymywania gatunków zwierząt gospodarskich innych
niż te, dla których normy ochrony zostały określone w
przepisach Unii Europejskiej (Dz.U.2010.116 poz 778) –
dotyczącym indyków i kaczek.

Minimalne warunki chowu określone są poprzez maksymalne
zagęszczenie obsady:
- dla brojlerów, indyków i kaczek wyrażone w kg/m 2,
- dla kur nieśnych w systemie ściołowym wyrażone w
szt./m2,
- dla kur nieśnych w systemie klatkowym w m 2/szt.
Przykład sposobu obliczania maksymalnej potencjalnej
obsady dla brojlerów:
𝑆𝑏𝑏 - ilość stanowisk dla brojlera w każdym budynku w szt.
Sbb = [(

42

kg
m2

waga jednej sztuki przed pierwszym ubojem w

powierzchnia kurnika w m2 ] +upadki w

Obiekt
wrażliwy

Obszar,
który
wymaga
szczególnej
ochrony
przed
uciążliwościami,
taki jak:
 obszary
mieszkalne,

obszary,
na
których
człowiek

)·

kg
szt.

szt.
kurnik

Obszar określony zgodnie z:
 Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 26.01.2010
r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji
w powietrzu (Dz.U.2010.16, poz.87),
 Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca
2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w
środowisku (tekst jednolity Dz.U. 2014 poz. 112
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Stosowany
w dokumencie
termin

Obornik stały

Całkowity
azot
amonowy
Azot
całkowity

Całkowity
wydalony
azot (N)
Fosfor
całkowity

Całkowity
wydalony
fosfor
BAT-AEL

Definicja

prowadzi
działalność
(np.
szkoły,
ośrodki opieki
dziennej,
obszary
rekreacyjne,
szpitale
lub
placówki
opiekuńczopielęgnacyjne),
 wrażliwe
ekosystemy i
siedliska.
Kał, odchody i
mocz, zmieszane
lub nie ze ściółką,
które
nie
przepływają
pod
Azot
amonowy
wpływem
(NH4-N) działania
i
jego
grawitacji
związki, iwktórych
tym
nie
można
kwas
moczowy,
Azot
całkowity,
pompować.
które
łatwo
wyrażony jako
N,
rozpadają
się
do
obejmuje amoniak
NH
4-N
wolny
i amon (NH4N), azotyny (NO2N), azotany (NO3N) oraz organiczne
związki azotowe.
Azot
całkowity
wydalany w wyniku
procesów
przemiany
materii
Fosfor całkowity,
zwierząt
razem
wyrażony
jakoz
moczem
i obejmuje
kałem.
P
2O5,
wszystkie
nieorganiczne
i
organiczne związki
fosforu,
rozpuszczone lub
połączone
w
cząstki.
Fosfor
całkowity
wydalany w wyniku
procesów
przemiany materii
Graniczne
zwierząt
razem z
wielkości emisyjne
moczem i kałem.

Wyjaśnienie pojęcia lub definicja własna

Nie wymaga wyjaśnień

Nie wymaga wyjaśnień

Nie wymaga wyjaśnień

Określone w BAT 3 wielkości wydalanego azotu w [kg
wydalonego N/stanowisko dla zwierzęcia/rok] są wartościami
wskaźnikowymi i nie stanowią granicznej wielkości emisji.
Nie wymaga wyjaśnień

Określone w BAT 4 wielkości wydalanego fosforu wyrażone
w P2O5 [kg wydalonego P2O5/stanowisko dla zwierzęcia/rok]
są wartościami wskaźnikowymi i nie stanowią granicznej
wielkości emisji.
Określone
w BAT 31 i 32 BAT-AEL w (kg NH3/stanowisko dla
zwierzęcia/rok) stanowią graniczne wielkości emisyjne wg
definicji w art.3 pkt.4a ustawy Poś i zgodnie z art. 204.pkt.1.”
Instalacje wymagające pozwolenia zintegrowanego spełniają
wymagania ochrony środowiska wynikające z najlepszych
dostępnych technik, a w szczególności nie mogą powodować
przekroczenia granicznych wielkości emisyjnych.”
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Stosowany
w dokumencie
termin

Kury
hodowlane

Brojlery

Hodowlane
kury brojlery

Kury nioski

Drób

Młode kury

Definicja

Stado rodzicielskie
(samce i samice)
utrzymywane
w
celu produkcji jaj
wylęgowych.
Kurczęta chowane
z przeznaczeniem
na
produkcję
mięsa.
Stado rodzicielskie
(samce i samice)
utrzymywane
w
celu
produkcji
brojlerów.
Dorosłe
samice
kurcząt hodowane
dla produkcji jaj w
wieku od 16 do 20
tygodni
Kury
domowe,
indyki,
perliczki,
kaczki,
gęsi,
przepiórki, gołębie,
bażanty
oraz
kuropatwy
chowane
lub
trzymane
w zamknięciu w
celu
hodowli,
produkcji mięsa lub
jaj do konsumpcji
lub w celu odnowy
populacji zwierzyny
łownej.
Młode kurczęta w
wieku, gdy nie
znoszą jeszcze jaj.
W przypadku kur
utrzymywanych w
celu produkcji jaj
młoda kura staje
się kurą nioską, z
chwilą,
gdy
zaczyna znosić jaja
w wieku 16–20
tygodni.
W
przypadku
kur
utrzymywanych w
celach
hodowlanych
samice i samce
kurcząt określa się
mianem młodych
kur do 20 tygodnia
życia.

Wyjaśnienie pojęcia lub definicja własna

Nie wymaga wyjaśnień

Dorosłe samice kurcząt hodowane dla produkcji jaj w wieku
powyżej 16 tygodnia życia.

Nie wymaga wyjaśnień
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Stosowany
w dokumencie
termin

Definicja

Wyjaśnienie pojęcia lub definicja własna

Nowe
gospodarstwo

Gospodarstwo,
które zostało objęte
pozwoleniem
po
raz pierwszy po
opublikowaniu
niniejszych
konkluzji
dotyczących BAT
lub
całkowitą
wymianą
po
opublikowaniu
niniejszych
konkluzji
dotyczących BAT.
Gospodarstwo,
które
nie
jest
nowym
gospodarstwem.

Instalacja nowa w rozumieniu konkluzji BAT to taka, dla której
nie wydano pozwolenia zintegrowanego przed publikacją
konkluzji BAT. Prowadzący zobowiązani są do ich
eksploatowania zgodnie z wymaganiami konkluzji BAT bez 4
letniego okresu dostosowania.

Istniejące
gospodarstwo

Instalacja istniejąca w rozumieniu konkluzji BAT to taka
instalacja, dla której pozwolenie zintegrowane zostało wydane
przed dniem publikacji konkluzji BAT.
Obowiązuje dla niej 4 letni okres na dostosowanie do konkluzji
BAT.
W przypadku rozbudowy instalacji, mogą występować min.
dwa poniższe przypadki:
1. Instalacja do chowu drobiu podlega rozbudowie poprzez
dobudowanie nowych obiektów inwentarskich.
W tym przypadku dobudowana cześć instalacji, która sama z
siebie wymagałaby PZ powinna od razu spełniać wymagania
zapisane w konkluzjach BAT. Jeśli niektóre z wymagań nie
mogą być odniesione tylko do oznaczonej części instalacji (np.
jednego kurnika) to ich wdrożenie powinno nastąpić razem z
dostosowaniem całej instalacji.
2. W Instalacji zmienia się technologia chowu – następuje
intensyfikacja wielkości chowu bez rozbudowy obiektów.
Jeżeli intensyfikacja produkcji spowodowała, że instalacja
będzie wymagać pozwolenia zintegrowanego po raz pierwszy
wtedy pozwolenie to powinno od razu uwzględniać
wymagania konkluzji BAT (instalacja powinna spełniać
wymagania konkluzji BAT).
Jeśli instalacja posiada już pozwolenie zintegrowanie i
intensyfikacja produkcji nie przekracza sama z siebie
właściwych progów określonych w ust. 6 pkt 8 rozporządzenia
Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 roku, w sprawie
rodzajów instalacji mogących powodować znaczne
zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych
albo środowiska jako całości – to zmiana ta nie rzutuje na
dopuszczony prawem 4 letni okres dostosowania.
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1.4. Zasady oceny spełnienia BAT
Ocena spełnienia wymagań najlepszych dostępnych technik opisanych w konkluzjach zakłada
następujące reguły:
1. Dla określenia zakresu i obowiązku stosowania konkluzji istotne jest, że „Techniki
wymienione i opisane w omawianych konkluzjach dotyczących BAT nie mają ani
nakazowego, ani wyczerpującego charakteru. Dopuszcza się stosowanie innych
technik, o ile zapewniają co najmniej równoważny poziom ochrony środowiska.”
2. W ocenie spełniania zaleceń zawartych w konkluzjach, założono generalną zasadę, że
określone w konkluzjach poziomy emisji (poziomy BAT ̶ AEL) są wymagane jako
dopuszczalne, a stosowane techniki prowadzące czy zapewniające ochronę środowiska
mogą być inne niż opisane, ale zapewniające co najmniej równoważny poziom ochrony
środowiska.
3. Dotrzymywanie wielkości granicznych (BAT ̶ AEL) nie zwalnia z obowiązku dotrzymania
standardów jakości środowiska. Wymóg ten określa art. 205 ustawy Poś.
4. W przypadku zalecenia stosowania jednej z kilku wymienianych w BAT technik dla procesu
mających wpływ na określoną w konkluzjach dopuszczalną wielkość emisji BAT ̶ AEL
uznaje się, że wymaganie jest spełnione tylko wtedy, jeśli zastosowana technika pozwala
na dotrzymanie dopuszczanych wielkości emisji. W innym przypadku konieczne jest
zastosowanie innej techniki, w tym równoważnej lub kombinacji kilku technik; kombinacji
technik, co do zasady wymaga się w przypadku, gdy jedna technika nie wystarcza do
ograniczenia emisji.
5. Jeśli BAT wymaga zastosowania wymienionych technik, a wskazane techniki nie są
stosowane i nie są stosowane również techniki równoważne to uznaje się, że BAT nie jest
spełniony i istniejąca instalacja wymaga dostosowania.
W dalszej części wytycznych, przy opisie poszczególnych BAT odniesiono się do oceny ich
spełniania.

1.5. Wykorzystane dokumenty bazowe i pomocnicze
Podstawowym dokumentem dla niniejszych wytycznych jest opublikowana w Dzienniku
Urzędowym UE L 43 z 2017r. Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2017/302 z dnia 15 lutego
2017 r. ustanawiająca konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT)
w odniesieniu do intensywnego chowu drobiu lub świń zgodnie z Dyrektywą Parlamentu
Europejskiego i Rady 2010/75/UE.
Wykorzystano ponadto następujące akty prawne i publikacje:
Akty prawne:
1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz.U.2017
poz. 519. z późniejszymi zmianami);
2. Ustawa z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity Dz.U.2016.poz.1987
z późniejszymi zmianami i);
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3. Ustawa z dnia 20 lipca 2017r. Prawo Wodne (Dz.U.2017.poz.1566);
4. Ustawa z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu (tekst jednolity Dz.U. 2017.poz.
668);
5. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 kwietnia 2008 r.
w sprawie szczegółowego sposobu stosowania nawozów oraz prowadzenia szkoleń z
zakresu ich stosowania (tekst jednolity Dz. U.2014.poz. 393);
6. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 czerwca 2008 r.
w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o nawozach i nawożeniu (Dz.U.
2008 nr 119 poz. 765 z późniejszymi zmianami);
7. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 grudnia 2002r. w sprawie
szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać programy działań mających na
celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych (Dz.U.2003.Nr.4. poz. 44);
8. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 7 października
1997 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle
rolnicze i ich usytuowanie (tekst jednolity 2014.poz.81);
9. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 lutego 2010r. w sprawie
wymagań i sposobu postępowania przy utrzymaniu gatunków zwierząt gospodarskich,
dla których normy ochrony zostały określone w przepisach Unii Europejskiej
(Dz.U.2010.poz.56 poz. 344 z późniejszymi zmianami);
10. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2009 r.
w sprawie sposobu ustalania poziomu obsady kurcząt brojlerów w kurniku, w którym
są one utrzymywane (Dz.U.2009.223 poz. 1784);
11. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 czerwca 2010 r.
w sprawie minimalnych warunków utrzymywania gatunków zwierząt gospodarskich
innych niż te, dla których normy ochrony zostały określone w przepisach Unii
Europejskiej
( Dz.U.2010.116 poz. 778);
12. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 czerwca 2008 r.
w sprawie szczegółowych warunków weterynaryjnych dla prowadzenia działalności
w zakresie obrotu zwierzętami, pośrednictwa w tym obrocie lub skupu zwierząt
(Dz.U.2008.122 poz.790);
13. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego I Rady (WE) nr 1069/2009 z dnia 21
października 2009 r. określające przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych
pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, i uchylające
rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 (rozporządzenie o produktach ubocznych
pochodzenia
zwierzęcego)
Dz.Urz.UEL.2009.300.1
(sprostowanie
Dz.Urz.UEL.2012.216.3);
14. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 listopada 2009 r.
w sprawie warunków kadrowych, organizacyjnych i technicznych, jakie powinien
spełniać podmiot upoważniony do prowadzenia szkolenia w zakresie przepisów
dotyczących ochrony kurcząt brojlerów, oraz wzoru zaświadczenia o ukończeniu
szkolenia (Dz.U. 2009.210.poz.1620);
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15. Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów
i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących
o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia
poważnej awarii przemysłowej (Dz.U.2016 poz.138);
16. Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie warunków jakie należy spełnić przy
wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie
szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U 2014.poz.1800).
Publikacje:
1. Kodeks dobrej praktyki rolniczej – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz
Ministerstwo Środowiska – 2004 r.
2. Best Available Techniques (BAT) Reference Document for the Intensive Rearing of
Poultry or Pigs - document BREF 2017
3. Kodeks przeciwdziałania uciążliwości zapachowej - Departament Ochrony Powietrza
i Klimatu Ministerstwa Środowiska – 2016 r.
4. Możliwości ograniczania emisji amoniaku. Wytyczne Grupy Zadaniowej UNECE ds.
Azotu Reaktywnego - Edynburg, Wageningen i Aarhus, luty 2014
5. Poradnik metodyczny w zakresie PRTR dla instalacji do intensywnego chowu
i hodowli drobiu - GIOŚ 2009
6. Hodowla i użytkowanie drobiu – praca pod redakcją Jana Jankowskiego – PWRiL
Warszawa
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2. Systemy chowu drobiu
W Polsce rynek drobiarski składa się głównie z dwóch segmentów. Pierwszy obejmuje
drób grzebiący: kury i indyki, a drugi drób wodny: gęsi i kaczki.
Produkcja drobiarska w Polsce dzieli się na dwa kierunki: nieśny i mięsny.
Kierunek mięsny dostarcza na rynek żywiec rzeźny pochodzący z chowu towarowego
brojlerów kurzych, kaczych, indyczych, gęsich oraz drobiu wyrośniętego, a także z selekcji
stad produkcyjnych: mięsnych i nieśnych.
Kierunek nieśny to produkcja towarowa jaj. Podstawowym systemem utrzymania kur i indyków
w Polsce jest system intensywny, pozostałe gatunki drobiu utrzymuje się w systemach
ekstensywnych i półintensywnych.
Zatem produkcja drobiarska w Polsce to przede wszystkim:
▪

Chów i hodowla kur nieśnych i brojlerów kurzych w systemie intensywnym

▪

Chów i hodowla brojlerów indyczych w systemie intensywnym

▪

Chów i hodowla gęsi (głównie chów gęsi mięsnych)

▪

Chów i hodowla kaczek (głównie chów kaczek mięsnych).

Tabela 2-1 Najczęściej stosowane w Polsce systemy chowu drobiu.
Rodzaj chowu
KURY NIEŚNE
Młode kurczęta stada rodzicielskiego
przywiezione z zagranicy (pullets)
Kury hodowlane
(stado rodzicielskie kur nieśnych)
Wylęgarnia
Młode kury (pullets)
Kury nioski (laying hens)
KURY MIĘSNE
Młode kurczęta stada rodzicielskiego brojlerów
Hodowlane kury brojlery (brojler breeders)
Wylęgarnia
Brojler
INDYK RZEŹNY
- indyczki
- indory
KACZKA RZEŹNA
- kaczki
- kaczory

Wiek ptaków
(tygodnie)

Ilość
cykli w
roku

do 20

2

od 21 do70

1

do 20
od 21 do 78

2
1

przednieśna
od 250 do 300

do 25
od 26-max do 70

2
1

przednieśnia
160-200

do 7

6-8

-

do 18
do 22

2,5
2,5

-

do 9
do 11

5
4

Produkcja
jaj/rok
przednieśna
ok.160

-
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System intensywnego chowu i hodowli charakteryzuje się dużą koncentracją jednego gatunku
ptaków

chowanych

wyłącznie

w

specjalistycznych

pomieszczeniach.

Dodatkowo

poszczególne procesy produkcji kontrolowane i monitorowane są dzięki systemom sterowania
komputerowego, dotyczy to:
▪

systemu zadawania paszy,

▪ systemu kontroli środowiska wewnątrz kurnika i sterowania wentylacji z elektronicznym
kontrolerem do optymalizacji warunków środowiskowych w kurniku (temperatura i
wilgotność),
▪

systemu oświetlenia,

▪

systemu alarmowego.

W pomieszczeniach kurników służących do intensywnego chowu i hodowli znajdują się poniżej
wymienione zespoły urządzeń:
▪ oświetlenie światłem dziennym lub sztucznym przystosowane do gatunku i typu
użytkowego ptaków,
▪

urządzenia do pojenia,

▪

system zadawania paszy,

▪

wentylacja pomieszczeń,

▪

system do ogrzewania (opcjonalnie),

▪

kanalizacja do odprowadzania ścieków,

▪

system odprowadzania pomiotu (opcjonalnie).

Wyróżniamy trzy główne systemy chowu i hodowli drobiu3
▪

system chowu i hodowli ściółkowej,

▪

system chowu i hodowli bezściółkowej z suszeniem pomiotu powietrzem,

▪

system chowu i hodowli bezściółkowej bez suszenia pomiotu powietrzem.

W intensywnym systemie wyróżnia się dwa główne sposoby utrzymania ptaków:
▪

na podłodze, pokrytej w całości lub częściowo ściółką,

▪

na ruszcie lub siatce, w klatkach lub bateriach.

Kodeks dobrej praktyki rolniczej – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ministerstwo Środowiska
– 2004 r.
3
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Warunki utrzymana drobiu zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju
Wsi z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie wymagań i sposobu postępowania przy utrzymywaniu
gatunków zwierząt gospodarskich, dla których normy ochrony zostały określone w przepisach
Unii Europejskiej (Dz.U. 2010. 56 poz. 344 ze zmianami).
Rozporządzenie zawiera przepisy ogólne oraz minimalne wymagania dotyczące utrzymania
kur niosek (rozdział 4) i minimalne wymagania dotyczące utrzymania kurcząt brojlerów
(rozdział 5).
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie
minimalnych warunków utrzymania gatunków zwierząt gospodarskich innych niż te, dla
których normy ochrony zostały określone w przepisach Unii Europejskiej ustanowiło krajowe
normy ograniczające zagęszczenie obsady indyków, gęsi i kaczek na 1 m2. Maksymalne
krajowe normy wynoszą dla indyków – 40 kg/1m2 (rozporządzenie nie określa czy norma ta
dotyczy ptaków reprodukcyjnych); dla indyków utrzymywanych z przeznaczeniem na
produkcję mięsa – 57 kg/1m2; gęsi – 19 kg/1m2; kaczek – 17 kg/1m2. Normy ustanowiono
także dla strusi, przepiórek i perlic.
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3.

Wykaz rekomendowanych technik uznawanych za BAT

W niniejszym rozdziale przedstawiono wykaz technik uznawanych za najlepsze dostępne
w kontekście zapobiegania i ograniczania oddziaływania na środowisko przy intensywnym
chowie drobiu wraz z krótkim opisem tych technik i wskazaniem sposobu oceny spełniania
wymagania. Zamieszczono również poziomy emisji zanieczyszczeń do środowiska powiązane
ze stosowaniem najlepszych dostępnych technik (poziomy BAT-AEL). Przegląd technik został
opracowany na podstawie załącznika do decyzji wykonawczej Komisji z dnia 15 lutego 2017r
2017/302/UE ustanawiającej konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT)
zgodnie z Dyrektywą IED (notyfikowaną jako dokument nr C (2017)688) w odniesieniu do
intensywnego chowu drobiu lub świń a wytyczne obejmują w swym zakresie chów drobiu.

3.1. Konkluzje o charakterze ogólnym
Konkluzje dotyczące BAT o charakterze ogólnym są związane

z zarządzaniem

środowiskowym (BAT 1), dobrym gospodarowaniem (BAT 2), efektywnym zarządzaniem wodą
(BAT 5) wraz z gospodarką ściekową (BAT 6 i BAT 7), efektywnym zarządzaniem energią
(BAT 8) oraz zarządzaniem hałasem (BAT 9, BAT 10). Generalnie konkluzje o charakterze
ogólnym obejmują systemy zarządzania, w tym planowanie dotyczące nowych instalacji.
Opisane jako ogólne (w Decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2017/302 z dnia 15 lutego 2017 r.
ustanawiająca konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT) w do intensywnego
chowu drobiu lub świń) konkluzje BAT dotyczące systemu żywienia (BAT 3 i 4) i problematyki
zapachów (BAT 12 i 13) zamieszczono w rozdziale 3.2.„Konkluzje powiązane z technologią
służące zapobieganiu i ograniczaniu emisji do środowiska i zapewniające ochronę zdrowia
człowieka i środowiska” niniejszych wytycznych.

3.1.1. BAT 1 System zarządzania środowiskowego (EMS)
Treść wymagania
BAT 1. W celu poprawy ogólnej efektywności środowiskowej gospodarstw w ramach
BAT należy zapewniać wdrażanie i przestrzeganie systemu zarządzania
środowiskowego zawierającego w sobie wszystkie następujące cechy:
1. zaangażowanie kierownictwa, w tym kadry kierowniczej wyższego szczebla;
2. określenie przez kierownictwo polityki ochrony środowiska, która obejmuje ciągłe
doskonalenie efektywności środowiskowej instalacji;
3. planowanie i ustalenie niezbędnych procedur, celów i zadań w powiązaniu z planami
finansowymi i inwestycjami;
4. wdrożenie procedur ze szczególnym uwzględnieniem:
a) struktury i odpowiedzialności;
b) szkoleń, podnoszenia świadomości i kompetencji;
c) komunikacji;
d) zaangażowania pracowników;
e) dokumentacji;
f) wydajnej kontroli procesu;
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g) programów obsługi technicznej;
h) gotowości i reagowania na sytuacje awaryjne i reagowania;
i) zapewnienia zgodności z przepisami dotyczącymi środowiska;
5. sprawdzanie efektywności i podejmowanie działań korygujących, ze szczególnym
uwzględnieniem:
6. monitorowania i pomiarów (zob. też sprawozdanie referencyjne JRC dotyczące
monitorowania emisji do powietrza i wody przez instalacje IED – ROM);
a) działań naprawczych i zapobiegawczych;
b) prowadzenia zapisów;
c) niezależnego (jeżeli jest to możliwe) audytu wewnętrznego lub zewnętrznego w celu
określenia, czy system zarządzania środowiskowego jest zgodny z zaplanowanymi
ustaleniami oraz czy jest właściwie wdrożony i utrzymywany;
d) przegląd systemu zarządzania środowiskowego przeprowadzony przez kadrę
kierowniczą wyższego szczebla pod kątem stałej przydatności systemu, jego
prawidłowości
i skuteczności;
7. podążanie za rozwojem czystszych technologii;
8. uwzględnienie – na etapie projektowania nowego zespołu urządzeń i przez cały okres jego
eksploatacji – wpływu na środowisko wynikającego z ostatecznego wycofania instalacji
z eksploatacji;
9. stosowanie sektorowej analizy porównawczej (np. sektorowy dokument referencyjny
EMAS) w regularnych odstępach czasu. Szczególnie w odniesieniu do intensywnej
hodowli drobiu lub świń do BAT należą następujące cechy systemu zarządzania
środowiskowego:
10. wdrożenie planu zarządzania hałasem (zob. BAT 9);
11. wdrożenie planu zarządzania zapachami (zob. BAT 12).
Techniczne aspekty ważne z punktu widzenia stosowania
Zakres (np. poziom szczegółowości) oraz charakter systemu zarządzania środowiskowego
(np. standaryzowany lub nie) zasadniczo odnosi się do charakteru, skali i złożoności
gospodarstwa oraz do zasięgu jego oddziaływania na środowisko.
BAT dotyczące systemu zarządzania środowiskowego określają zasady systemu, które należy
wdrażać i przestrzegać w celu poprawy ogólnej efektywności środowiskowej instalacji.
Zgodność z BAT w tym zakresie oznacza, że operator instalacji powinien wdrożyć
i stosować wszystkie wyszczególnione elementy systemu zarządzania środowiskiem,
Zastosowanie i ocena zgodności
W uwadze dotyczącej stosowalności konkluzji BAT 1 złagodzono wymaganie bezwzględnego
stosowania

wyżej

opisanego,

rozbudowanego

systemu

zarządzania

środowiskiem,

stwierdzając, że system zarządzania środowiskiem, jego zakres oraz charakter powinien
uwzględniać charakter instalacji, jej skalę i złożoność. Powinien również uwzględniać
potencjalny zasięg oddziaływania instalacji na środowisko.
Z uwagi na charakter własności, wielkość zatrudnienia (od 5 – 10 etatowych pracowników),
prowadzący instalację chowu drobiu w zasadzie nie przewidują wdrożenia certyfikowanych
systemów zarządzania środowiskowego EMAS czy ISO 14001.
Spełnianie wymagania BAT 1 nie wymaga wprowadzenia certyfikowanego systemu
zarządzania środowiskowego, ale prowadzący instalację jest zobowiązany do wdrożenia na
fermie deklarowanych zasad i postępowania obejmującego co najmniej wymagane elementy
systemu zarządzania.
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Przykładem spełnienia BAT przez prowadzącego instalację może być określenie:
- Polityki Środowiskowej – (przykład załącznik nr 1),
- Procedur Zarządzania Środowiskowego – (przykład załącznik nr 2),
które obejmują niezbędne elementy systemu.
Załączone jako przykłady dokumenty powinny podlegać modyfikacji i doskonaleniu w trakcie
eksploatacji instalacji i powinny być dostosowane do indywidualnego charakteru instalacji.
Kontrola zgodności z BAT powinna obejmować zgodność działania instalacji
z deklarowanymi w ww. wymienionych dokumentach.

3.1.2. BAT 2 Dobre gospodarowanie
Aby zapobiec wywieraniu wpływu na środowisko lub aby ten wpływ ograniczyć, w ramach BAT
2 należy stosować wszystkie wymienione techniki.
Zastosowanie i ocena zgodności
Należy zapewnić eliminowanie lub minimalizowanie wpływu prowadzonej działalności na
środowisko. Zasady dobrego gospodarowania (BAT 2) obejmują łączne zastosowanie
opisanych w BAT technik a-e.
a. Prawidłowe usytuowanie zespołu urządzeń/gospodarstwa i prawidłowa aranżacja
przestrzeni dla działań w celu:






ograniczenia transportu zwierząt i materiałów (w tym obornika),
zapewnienia odpowiedniej odległości od obiektów wrażliwych wymagających
ochrony,
uwzględnienia panujących zazwyczaj warunków klimatycznych (np. wiatru, opadów
atmosferycznych);
rozważenia ewentualnego przyszłego wzrostu zdolności produkcyjnych
gospodarstwa,
zapobiegania zanieczyszczeniu wody.

Powyższa technika może nie mieć zastosowania do instalacji istniejących, natomiast powinna
być szczegółowo analizowania na etapie uzyskiwania przez prowadzącego instalację decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji nowych inwestycji oraz w ramach możliwości
zwiększenia wydajności istniejących instalacji. Dla nowych instalacji potwierdzeniem
spełnienia wymagania jest uzyskanie decyzji środowiskowej. Dla istniejących instalacji
niniejsza technika nie musi być wymagana.
b. Kształcenie i szkolenie personelu, w szczególności w odniesieniu do:






odpowiednich przepisów, hodowli zwierząt, zdrowia i dobrostanu zwierząt,
gospodarowania obornikiem, bezpieczeństwa pracowników,
transportu i aplikacji obornika,
planowania działań,
planowania awaryjnego i zarządzania,
naprawy i konserwacji urządzeń.
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Wymagana jest konieczność kształcenia i szkolenia personelu. Opisane techniki powinny
być realizowane co najmniej poprzez potwierdzenie zapoznania się i stosowania
obowiązujących instrukcji dotyczących wykonywanych czynności w obrębie instalacji/zakładu
(np. bhp, obsługi i reagowania na monitorowane systemy pojenia, oświetlenia, karmienia,
wentylacji itp.) Możliwe jest, także (w przypadku opracowania procedur zarządzania
środowiskowego) potwierdzenie znajomości i odpowiedzialności za prawidłowe stosowanie
instrukcji.
Przykładowe instrukcje, które są i obowiązują w większości instalacji/zakładów to:
▪

Plan przeglądu i konserwacji instalacji i urządzeń,

▪

Instrukcja chowu brojlerów (żywienia, pojenia),

▪

Instrukcja szczepienia kurcząt,

▪

Instrukcja wywozu obornika,

▪

Instrukcja dezynfekcji kurników,

▪

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego,

▪

Instrukcja higieny osobistej,

▪

Instrukcje dotyczące ruchu osobowego,

a w przypadku kwalifikacji instalacji ze względu na ilość magazynowanego gazu LPG
(kwalifikująca instalację do zakładu o zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii
przemysłowej)4 – program zapobiegania poważnym awariom przemysłowym.
Dla każdej instalacji stosowany i wdrożony powinien być co najmniej Kodeks Dobrej Praktyki
Rolniczej.
c. Przygotowanie planu awaryjnego dotyczącego reagowania na nieprzewidziane
emisje i zdarzenia, takie jak zanieczyszczenia wód. Może to obejmować:




plan gospodarstwa przedstawiający systemy odwadniania oraz źródła wody/ścieków,
plany reagowania w przypadku niektórych potencjalnych zdarzeń (jak np. pożar,
wyciek gnojowicy lub zawalenie się miejsca przechowywania gnojowicy,
niekontrolowany spływ wody z pryzm obornika, wycieki oleju),
dostępny sprzęt służący do postępowania w przypadku zdarzenia związanego
z zanieczyszczeniem gruntów (np. sprzęt do zamykania kanalizacji, budowania tam
w rowach czy przegród w przypadku wycieku oleju).

d. Regularne kontrole, naprawy i utrzymanie obiektów i urządzeń, takich jak:
 obiekty do przechowywania gnojowicy – oznaki uszkodzenia, degradacji czy wycieków,
 pompy do pompowania gnojowicy, mieszadła, separatory, systemy nawadniania,
 systemy dostarczania wody i paszy,
 system wentylacji i czujniki temperatury,
 silosy i sprzęt transportowy (np. zawory, rury),
 systemy oczyszczania powietrza (np. w ramach regularnych kontroli). Może to
obejmować czystość gospodarstwa i system ochrony przed szkodnikami.

Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów i ilości znajdujących
się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o
zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej(Dz.U.2016 .138)
4
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Powyższe techniki (c i d) prowadzący instalację wdraża w ramach Kodeksu Dobrej Praktyki
Rolniczej oraz w instrukcjach postępowania na wypadek awarii (przykład obowiązujących
instrukcji w załączniku nr 2).
e. Przechowywanie martwych zwierząt w taki sposób, aby zapobiec emisjom lub je
zredukować
Potwierdzeniem spełnienia zalecenia jest udokumentowanie sposobu przechowywania
martwych zwierząt, a więc posiadanie w obrębie instalacji/zakładu pomieszczenia chłodni lub
przechowywanie martwych ptaków w konfiskatorze do magazynowania sztuk padłych na
płycie betonowej (dla nowych instalacji np. wskazanie na planie zagospodarowania terenu).

3.1.3. BAT 5 Efektywne wykorzystanie wody
W celu zapewnienia zgodności w zakresie BAT 5 należy wykazać zgodność z kombinacją
wymienionych technik (tj. co najmniej 2 z wymienionych technik).
BAT 5. Aby zapewnić efektywne zużycie wody, w ramach BAT należy stosować kombinację
poniższych technik.
Technika (wg treści BAT 5)

a

Prowadzenie rejestru zużycia wody.

b

Wykrywanie
źródeł
i ich naprawa.

c

Stosowanie środków czyszczących pod
wysokim ciśnieniem do czyszczenia
pomieszczeń
dla
zwierząt
i urządzeń.

d

e

f

wycieku

wody

Wybieranie i stosowanie odpowiednich
urządzeń (np. poideł smoczkowych, poideł
miskowych, koryt) dla konkretnych
kategorii zwierząt przy jednoczesnym
zapewnieniu dostępności wody (ad
libitum).
Regularne
kontrolowanie
i korygowanie (w razie potrzeby) kalibracji
urządzeń do dystrybucji wody pitnej.
Ponowne
wykorzystanie
niezanieczyszczonej wody opadowej do
czyszczenia

Zastosowanie i ocena spełniania
Eksploatujący posiada wodomierz oraz liczniki do
monitorowania zużycia wody. Prowadzony jest
dobowy rejestr zużycia wody z każdego kurnika.
Pobór wody ze studni odbywa się na podstawie
aktualnego pozwolenia wodno-prawnego; Pobór
wody z wodociągu ̶ na podstawie stosownej
umowy.
Eksploatujący prowadzi systematyczne przeglądy
systemu pojenia. Przeprowadzone kontrole i
naprawy
rejestrowane
są
w dzienniku napraw.
Mycie kurników eksploatujący prowadzi przy użyciu
środków czyszczących pod wysokim ciśnieniem. W
przypadku czyszczenia na sucho technika nie ma
zastosowania.
Optymalizacja zużycia wody poprzez zastosowanie
w kurnikach wysokowydajnych systemów pojenia poidełek miseczkowo - smoczkowych oraz
elektronicznego sterowania dopływu wody.

Eksploatujący na bieżąco kontroluje i w razie
potrzeby koryguje urządzenia do dystrybucji wody
pitnej.
Możliwość ponownego zastosowania może być
ograniczona
ze
względu
na
zagrożenie
bezpieczeństwa bakteriologicznego
Ponowne wykorzystanie wody niezanieczyszczonej
wymaga ponoszenia wysokich nakładów na
uzdatnianie.
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3.1.4. BAT 6 i BAT 7 Gospodarowanie ściekami
W celu ograniczenia powstawania ścieków (BAT 6, 7) należy wykazać zgodność z kombinacją
poniższych technik (tj. co najmniej 2 techniki).
BAT 6. Aby ograniczyć powstawanie ścieków, w ramach BAT należy stosować kombinację
poniższych technik
Technika (wg treści BAT 6)
a

Utrzymywanie
najmniejszych
zanieczyszczonych.

możliwie
obszarów

b

Ograniczanie zużycia wody.

c

Oddzielanie niezanieczyszczonej
wody opadowej od strumieni
ścieków
wymagających
oczyszczenia

Zastosowanie i ocena spełniania
Eksploatujący instalację zapewnia dokładne wstępne
mechaniczne czyszczenie pomieszczeń (kurników) przed
procesem mycia na mokro.
Mycie kurników odbywa się np. przy użyciu Karchera
(ograniczenie zużycie wody).
Ścieki z mycia kurników odprowadzane są do zbiorników
bezodpływowych, a następnie na podstawie pozwolenia
wodnoprawnego odprowadzane są do oczyszczalni ścieków
przemysłowych.
W nowych obiektach, szczególnie na obszarach szczególnie
narażonych na zanieczyszczenie związkami azotu (OSN),
instalacje
wyposażane
są
w rozdzielczą kanalizację deszczową. Wody z dachów
odprowadzane są bezpośrednio do gruntu, wody
z terenów utwardzonych i narażonych na zanieczyszczenie
odprowadzane są do gruntu poprzez studzienki z komorą
osadczą i separatorem.
Technika może nie mieć zastosowania dla istniejących
instalacji.

BAT 7. Aby ograniczyć emisje do wody ze ścieków, w ramach BAT należy stosować jedną
z poniższych technik lub ich kombinację:

a
b

c

Technika (wg treści BAT 7)

Zastosowanie i ocena spełniania

Odprowadzanie ścieków do specjalnego
pojemnika lub miejsca przechowywania
gnojowicy.
Oczyszczanie ścieków

Eksploatujący zapewnia
zagospodarowanie
ścieków zgodnie z ustawą Prawo Wodnie art. 76
ust.1 pkt.4. lub art.84. i na warunkach
określonych w par.14 rozporządzenia 5
lub eksploatujący instalację zapewnia
odprowadzenie ścieków przemysłowych do
zbiorników bezodpływowych, a następnie na
podstawie pozwolenia wodnoprawnego do
urządzeń kanalizacyjnych tj. punktu zlewnego
oczyszczalni ścieków.

Rozprowadzanie wody ściekowej, np. przy
wykorzystaniu systemu nawadniania, za
pomocą urządzeń takich jak zraszacz,
przewoźne
urządzenie
nawadniające,
cysterna, wtryskiwacz startowy.

Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie warunków jakie należy spełnić przy wprowadzaniu
ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska
wodnego Dz. U. 2014. 1800) par.14.
5
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3.1.5. BAT 8 Efektywne wykorzystanie energii
W celu zapewnienia zgodności w zakresie BAT 8 należy wykazać zgodność z kombinacją
poniższych technik (tj. co najmniej 2 techniki).

BAT 8. Aby zapewnić efektywne zużycie energii w gospodarstwie, w ramach BAT należy
stosować kombinację poniższych technik.
Technika (wg treści BAT 8)
a

Wysokosprawne
systemy
ogrzewania/chłodzenia oraz wentylacyjne.

b

Optymalizacja systemów wentylacji i
ogrzewania/ chłodzenia oraz zarządzanie
nimi, zwłaszcza gdy stosowane są
systemy oczyszczania powietrza.

Zastosowanie i ocena spełniania
Eksploatujący ma do dyspozycji informacje
o technicznych parametrach działających systemów
ogrzewania/chodzenia i wentylacji.
Eksploatujący ma do dyspozycji informacje
o technicznych parametrach systemów ogrzewania,
chłodzenia i wentylacji, plan remontów lub ma do
dyspozycji audyt energetyczny z proponowanymi
rozwiązaniami efektywnego zarządzania energią.

c

Izolacja ścian, podłóg i/lub sufitów w
pomieszczeniach dla zwierząt.

Eksploatujący
wykonał
izolację
zgodnie
z obowiązującymi przepisami. 6
Przy ocenie należy uwzględnić, że izolacja nie ma
zastosowania dla pomieszczeń z naturalną
wentylacją; i nie musi być wykonana dla istniejących
budynków.

d

Wykorzystanie
oświetlenia.

Eksploatujący
ma
energooszczędne.

e

Stosowanie wymienników ciepła. Można
zastosować
jeden
z następujących układów:
1. powietrze – powietrze;
2. powietrze – woda;
3. powietrze - ziemia

f
g

h

energooszczędnego

Wykorzystywanie pomp cieplnych w celu
odzyskiwania ciepła
Odzyskiwanie
ciepła
za
pomocą
ogrzewanej lub chłodzonej ściółką podłogi
(system ‘combideck’).

Stosowanie naturalnej wentylacji.

zainstalowane

lampy

Eksploatujący udokumentuje czy i jakie stosuje
wymienniki ciepła.

Eksploatujący stosuje taką technikę.
Eksploatujący stosuje taką technikę.
Eksploatujący wykorzystuje naturalną wentylację
oknami lub wrotami - zależnie od panujących
warunków zewnętrznych.
Przy ocenie należy uwzględnić, że technika może
nie mieć zastosowania na początkowym etapie
chowu
oprócz
chowu
kaczek
oraz
w
przypadku
ekstremalnych
warunków
klimatycznych.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać
budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690) tekst jednolity z dnia 17
lipca 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 1422)
6
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3.1.6. BAT 9 i BAT 10 – Ograniczanie hałasu
BAT 9. W celu zapobiegania występowaniu emisji hałasu lub, jeżeli jest to niemożliwe, ich
ograniczenia w ramach BAT należy opracować i wdrożyć plan zarządzania hałasem jako
część systemu zarządzania środowiskowego (zob. BAT1), który obejmuje wszystkie
następujące elementy:
(i) protokół zawierający odpowiednie działania i harmonogramy;
(ii)

protokół monitorowania hałasu,

(iii)

protokół reagowania na stwierdzone przypadki wystąpienia hałasu;

(iv)

(v)

program zapobiegania emisjom hałasu mający na celu np. określenie ich źródeł,
monitorowanie emisji hałasu, określenie udziału poszczególnych źródeł oraz
wprowadzanie środków w zakresie zapobiegania emisjom hałasu i/lub ich
ograniczania;
przegląd historycznych przypadków wystąpienia hałasu i środków zaradczych oraz
upowszechnianie wiedzy na ten temat.

Zastosowanie i ocena spełniania
Według zapisów Decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2017/302 z dnia 15 lutego 2017 r.
ustanawiającej konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT) w odniesieniu do
intensywnego chowu drobiu lub świń, BAT 9 ma zastosowanie jedynie w przypadkach,
w których oczekuje się, że obiekty wrażliwe odczują dokuczliwość hałasu lub gdy jego
występowanie zostało udowodnione.
Natomiast zgodnie art. 208. 2. pkt 1 c ustawy Poś wniosek o wydanie pozwolenia
zintegrowanego zawiera także informację o prognozowanej wielkości emisji hałasu
wyznaczonej przez poziomy hałasu powodowanego poza zakładem na terenach sąsiednich
oraz o akustycznym oddziaływaniu na rodzaje terenów, o których mowa w art. 113 ust. 2 pkt
1, a także o rozkładzie czasu pracy źródeł hałasu dla doby, wraz z przewidywanymi
wariantami.
Tak więc, eksploatujący niezależnie od odczuwalności dokuczliwości hałasu przez obiekty
wrażliwe (dla których wyznaczone są poziomy dopuszczalne hałasu) posiada analizę
oddziaływania

akustycznego

oraz

dysponuje

pomiarami

hałasu

wykonywanymi

z częstotliwością co 2 lata.
BAT 10. W celu zapobiegania emisjom hałasu lub, jeżeli jest to niemożliwe, ich ograniczenia
w ramach technik opisanych w BAT należy stosować jedną lub kombinację technik.
Kombinacji technik, co do zasady wymaga się w przypadku, gdy jedna technika nie wystarcza
do ograniczenia emisji hałasu.
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Technika

a

b

Zapewnienie
odpowiedniej
odległości
między
zespołem
urządzeń/
gospodarstwem
a
obiektem
wrażliwym

Umiejscowienie
urządzeń

Środki
operacyjne:

c

Opis wg konkluzji

Na etapie projektowania zespołu
urządzeń/ gospodarstwa zapewnia
się odpowiednią odległość pomiędzy
zespołem urządzeń/gospodarstwem
a obiektem wrażliwym poprzez
zastosowanie normy minimalnej
odległości.

Poziom hałasu można ograniczyć
poprzez:
(i) zwiększenie odległości między
źródłem emisji a ich odbiorcą
(poprzez
umieszczenie
urządzenia możliwie jak najdalej
od obiektu wrażliwego);
(ii) skracając
długość
rur
doprowadzających pasze;
(iii) umieszczając żłoby i silosy z
paszą w taki sposób, aby
ograniczyć ruch pojazdów na
terenie gospodarstwa.
Obejmują one środki, takie jak:
(i) zamknięcie drzwi i otworów
budynku, zwłaszcza podczas
karmienia, o ile to możliwe;
(ii) obsługa
urządzeń
przez
doświadczony personel;
(iii) unikanie
przeprowadzania
hałaśliwych
czynności
w nocy i podczas weekendów, o
ile to możliwe;
(iv) zapewnienie
kontroli
hałasu
podczas
czynności
konserwacyjnych;
(v) eksploatowanie podajników i
dozowników, gdy są całkowicie
wypełnione paszą, jeśli jest to
możliwe;
(vi) ograniczanie
do
minimum
obszarów oczyszczanych za
pomocą skrobania w celu
zmniejszenia hałasu powodowanego
przez
ciągniki
ze
zgarniaczami obornika.

Zastosowanie i ocena spełniania
Na etapie projektowania instalacji
Inwestor
(przyszły
eksploatujący
instalację) zapewnia odpowiednią
odległość
pomiędzy
zespołem
urządzeń/instalacją,
a
obiektem
wrażliwym.
Eksploatujący
instalację
posiada
analizę oddziaływania akustycznego, z
której wynika, że oddziaływanie
instalacji nie będzie powodować
przekroczenia
dopuszczalnego
poziomu hałasu emitowanego do
środowiska
zarówno
w porze dziennej jak i w porze nocnej.
Obliczone wartości równoważnego
poziomu dźwięku A wynikające
z działalności zakładu muszą być
niższe od dopuszczalnych określonych
w
Rozporządzeniu
Ministra
Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r.
w sprawie dopuszczalnych poziomów
hałasu
w
środowisku
z późniejszymi zmianami (tekst
jednolity Dz.U. 2014 poz. 112).
Na etapie projektowania nowych
instalacji
analizowana jest lokalizacja i poziom
mocy akustycznej urządzeń, instalacji,
działań emitujących hałas.
Dla istniejących instalacji w ramach
dostosowania do wymogów Konkluzji
do BAT (np. zmiana lokalizacji
wentylatorów,
skracanie
rur
doprowadzających pasze itp.).

Eksploatujący instalację stosuje środki
operacyjne
ograniczające
emisję
hałasu do środowiska i co do zasady
powinny być
one
opisane
w
dokumentach
zgodnych
z BAT 1.
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Opis wg konkluzji

Zastosowanie i ocena spełniania

Urządzenia
o niskim
poziomie
emisji hałasu

Obejmuje to urządzenia, takie jak:
(i) wysoko sprawne wentylatory,
jeśli naturalna wentylacja nie jest
możliwa lub jest
niewystarczająca;
(ii) pompy i sprężarki;

Urządzenia
do kontroli
hałasu

Obejmuje to:
i. reduktory hałasu;
ii. izolację wibracji;
iii. obudowanie hałaśliwych
urządzeń (np. młynów,
przenośników pneumatycznych);
iv. zastosowanie izolacji
dźwiękoszczelnej budynków
Rozchodzenie się hałasu można
ograniczyć, umieszczając bariery
między źródłami emisji a ich
odbiorcami.

Eksploatujący instalację posiada karty
katalogowe
wentylatorów
potwierdzające parametry techniczne
zainstalowanych urządzeń, dla których
dokonano
analizy
na
etapie
uzyskiwania
pozwolenia
zintegrowanego.
Eksploatujący
instalację
spełnia
wymogi w przypadku stosowania
jednej z technik.

Technika

d

e

Redukcja
hałasu
f

Eksploatujący w przypadku braku
skuteczności zastosowanych metod
ograniczania
oddziaływania
akustycznego na obiekty wrażliwe,
zastosuje ekrany/bariery akustyczne
między źródłami emisji a ich
odbiorcami.
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3.2. Konkluzje powiązane z technologią służące zapobieganiu
i ograniczaniu emisji do środowiska i zapewniające ochronę zdrowia
człowieka i środowiska
Ochrona środowiska w chowie i hodowli drobiu polega przede wszystkim na redukcji emisji
związanych z produkcją nawozu naturalnego. Techniki stosowane na wczesnych etapach
produkcji (skład odżywczy paszy i strategia karmienia) wpływają na skuteczność wszelkich
środków redukcji stosowanych na późniejszych etapach postępowania z obornikiem.

3.2.1. System żywienia, emisje azotu, fosforu (BAT 3, BAT 4)
System żywienia, przede wszystkim skład paszy ma kluczowe znaczenie dla bilansu azotu,
w tym jego emisji głównie w postaci amoniaku. Z zalecanymi technikami żywienia powiązany
jest bilans wydalanego azotu i fosforu. Poniżej przedstawiono proponowany sposób
obliczania. Przykładowe składy mieszanek paszowych dla różnych gatunków drobiu
zamieszczono w załączniku 3.

BAT 3. W celu ograniczenia całkowitych emisji azotu i w konsekwencji amoniaku wydalanego
przy zaspokajaniu potrzeb żywieniowych zwierząt w ramach BAT należy stosować skład diety
i strategię żywienia obejmujące jedną technikę lub kombinację technik przedstawionych
poniżej.
a

b

c

d

Technika (wg treści BAT 3)

Zalecenia i ocena spełniania

Zmniejszenie
zawartości
surowego
białka
poprzez
zastosowanie diety zrównoważonej pod względem zawartości
azotu
w
oparciu
o
potrzeby
energetyczne
i przyswajalne aminokwasy.
Żywienie wieloetapowe, w którym skład diety jest dostosowany
do specyficznych wymogów danego okresu produkcji.

Eksploatujący
instalację
posiada
dokumentację
o
składzie
paszy
i przestrzega optymalnych
dawek
paszy
zgodnie
z instrukcją utrzymania stada z
zastosowaniem
żywienia
wieloetapowego.
Eksploatujący
instalację
posiada
dokumentację
o składzie paszy i dodatków
aminokwasów.

Dodawanie kontrolowanych ilości istotnych aminokwasów do
diety ubogiej w białko.
Możliwość
zastosowania
może
być
ograniczona,
w przypadku, gdy niskobiałkowe pasze nie są dostępne na
korzystnych ekonomicznie warunkach. W ekologicznej
produkcji zwierzęcej nie stosuje się syntetycznych
aminokwasów
Stosowanie dopuszczonych dodatków paszowych, zmniejszają
całkowitą ilość wydalanego azotu.

Eksploatujący
instalację
posiada
dokumentację
o składzie paszy oraz środkach
zmniejszających
całkowitą
ilość wydalanego azotu
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Tabela 3.2.1-1 Powiązany z BAT całkowity wydalony azot (N).
Powiązany z BAT całkowity
wydalony azot (1) (2)
(kg wydalonego N/stanowisko dla
zwierzęcia/rok)
0,4–0,8

Kategoria zwierząt

Parametr

Kury nioski
Brojlery

0,2–0,6

Kaczki

0,4–0,8

Indyki
1,0–2,3 (3)
(1) Niższą wartość graniczną zakresu można osiągnąć, stosując kombinację technik.
(2) Powiązany z BAT całkowity poziom wydalonego azotu nie ma zastosowania do młodych kur ani
kur hodowlanych u wszystkich gatunków drobiu.
(3) Górna wartość graniczna zakresu odnosi się do hodowli samców indyka.

Całkowity wydalony azot [wzór]:

𝑊𝑁 =

Nwydalony
S

[kg wydalonego N/stanowisko dla zwierzęcia/rok]

gdzie:
Skrót
Nwydalony
S

Objaśnienie
masa wydalonego azotu

Jednostka miary
kg/rok

ilość stanowisk dla zwierzęcia/rok

̶

Nwydalony = Zp · Bp · NB · (1 − k N )
Opis i szczegółowy sposób obliczenia masy wydalonego azotu zgodnie z BAT 24
zamieszczono przy opisie BAT 24.
BAT 4. W celu ograniczenia całkowitych emisji wydalanego fosforu przy zaspokajaniu potrzeb
żywieniowych zwierząt w ramach BAT należy stosować skład diety i strategię żywienia
obejmujące jedną technikę lub kombinację technik przedstawionych poniżej.

a

b

c

Technika (wg treści BAT 4)

Zalecenia i ocena spełniania

Żywienie wieloetapowe, w którym
skład diety jest dostosowany do
specyficznych wymogów danego
okresu produkcji.
Stosowanie
dopuszczonych
dodatków
paszowych,
które
zmniejszają
całkowitą
ilość
wydalanego fosforu (np. fitazy).
Wykorzystywanie wysokostrawnych
nieorganicznych
fosforanów
w celu częściowego zastąpienia
konwencjonalnych źródeł fosforu w
paszach.

Eksploatujący
instalację
posiada
dokumentację
o składzie paszy i przestrzega optymalnych dawek paszy
zgodnie z instrukcją utrzymania stada i żywienia
wieloetapowego.
Eksploatujący posiada dokumentację o składzie paszy i
używanych dodatkach ograniczających wydalany fosfor
ogólny.
Eksploatujący
instalację
posiada
o składzie pasz łącznie z ich dodatkami.

dokumentację
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Tabela 3.2.1-2 Powiązany z BAT całkowity wydalony fosfor (tylko w zakresie dotyczącym
drobiu).
Powiązany z BAT całkowity wydalony
fosfor (1) (2)
Parametr
(kg wydalonego P2O5/stanowisko dla
zwierzęcia/rok)
Kury nioski
0,10–0,45
Całkowity
wydalony
fosfor,
Brojlery
0,05–0,25
wyrażony jako P2O5
Indyki
0,15–1,0
(1) Niższą wartość graniczną zakresu można osiągnąć, stosując kombinację technik.
(2) Powiązany z BAT całkowity poziom wydalonego fosforu nie ma zastosowania do młodych kur
ani kur hodowlanych u wszystkich gatunków drobiu.
Kategoria
zwierząt

Całkowity wydalony fosfor [wzór]

WP =

Pwydalony
S

[kg wydalonego P2O5/stanowisko dla zwierzęcia/rok]

gdzie:
Skrót
Pwydalony

Objaśnienie
masa wydalonego fosforu

Jednostka miary
kg/rok

S

ilość stanowisk dla zwierzęcia/rok

̶

𝑃wydalony = Zp · 𝑃p · (1 − k P )
Analogicznie jak dla azotu opis i szczegółowy sposób obliczenia masy wydalonego fosforu
zgodnie z BAT 24 zamieszczono przy opisie BAT 24.

3.2.2. BAT 11 Techniki ograniczania emisji pyłów
Źródłem zapylenia w chowie i hodowli drobiu są ptaki, pasza oraz ściółka. Czynnikami
sprzyjającymi zapyleniu są


stosowany system utrzymania ptaków (ściółka, woliery, klatka)



warunki termiczno-wilgotnościowe w budynku (np. mała wilgotność powietrza),



wadliwie działająca wentylacja



długość dnia świetlnego oraz natężenia światła



nieumiejętna obsługa ptaków

Emisja pyłu wzrasta wraz ze wzrostem i aktywnością ptaków. Przykładowo podczas
pierwszych trzech tygodni hodowli, młode pisklęta są mało aktywne i wytwarzają niewielką
emisję pyłów, ale w następnych etapach starsze ptaki zajmują całą dostępną przestrzeń,
chodzą bardziej aktywnie i tracą pióra, co powoduje, że stężenie zapylenia w budynku wzrasta.
BAT 11 podaje szereg technik ograniczenia emisji pyłów wewnątrz budynku inwentarskiego.
W celu zapewnienia zgodności z BAT należy wykazać zgodność z jedną z wymienionych
technik

lub

kombinacją

wymienionych

technik

pod

warunkiem

braku

ponadnormatywnego oddziaływania na środowisko.
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BAT 11. Aby ograniczyć emisje pyłów z każdego budynku dla zwierząt, w ramach BAT należy
stosować jedną z poniższych technik lub ich kombinację.
Technika (wg treści BAT 11 i zastosowanie)
a Ograniczenie wytwarzania pyłów wewnątrz
budynków
dla
zwierząt
gospodarskich.
W tym celu można zastosować kombinację
następujących technik:
1. Wykorzystanie
na
ściółkę
materiału
o grubszej strukturze (np. długich źdźbeł słomy lub
wiórów drzewnych zamiast sieczki);
2. Rozrzucanie świeżej ściółki przy użyciu
techniki o niskiej emisji pyłu (np. ręcznie);
3. Stosowanie podawania paszy ad libitum;
4. Wykorzystywanie paszy wilgotnej, paszy granulowanej lub dodawanie surowców oleistych lub
substancji
wiążących
w systemach stosujących paszę suchą;
5. Wyposażenie napełnianych pneumatycznie
magazynów
z
paszą
suchą
w separatory pyłu;

6. Projektowanie i eksploatowanie systemu
wentylacji przy niskiej prędkości powietrza
w pomieszczeniu
Możliwość zastosowania może być ograniczona ze
względu na dobrostan zwierząt
b Zmniejszenie stężenia pyłu poprzez zastosowanie
w
budynku
jednej
z następujących technik:
1. Zamgławianie przy pomocy wody;
Możliwość zastosowania może być ograniczona z
uwagi na odczuwany przez zwierzęta spadek
ciepła w trakcie zamgławiania, zwłaszcza w
delikatnych okresach życia zwierzęcia lub
w chłodnym i wilgotnym klimacie.
Możliwość zastosowania może być ograniczona w
przypadku systemów wykorzystujących obornik
stały pod koniec okresu chowu z powodu wysokich
emisji amoniaku.
2. Rozpylanie oleju
Zastosowanie
wyłącznie
w
budynkach
prowadzących chów drobiu w odniesieniu do
ptaków starszych niż około 21 dni. Możliwość
zastosowania w odniesieniu do prowadzących
chów kur niosek może być ograniczona ze względu
na
ryzyko
zanieczyszczenia
urządzeń
znajdujących się w pomieszczeniu (klatki,
gniazda).
3. Jonizacja
c Oczyszczanie powietrza wylotowego w
systemie oczyszczania powietrza, takim jak:
1. Studzienka kontrolna;
2. Suchy filtr;

Zalecenia i ocena spełniania

Eksploatujący:
-wykorzystuje
na
ściółkę
materiał
o grubszej strukturze.
-stosuje podawanie paszy ad libitum
-stosuje podawanie paszy granulowanej
z dodatkami surowców oleistych.

Instalacja jest zgodna z BAT jeżeli silosy
magazynowe napełniane pneumatycznie
suchą paszą wyposażone są w filtr workowy
założony na rury odpowietrzające lub rury
odpowietrzające silosy, wprowadzone są do
podziemnych,
przykrytych
komór
rozprężnych,
w
których
w
czasie
przeładunku będą się osadzać drobne
frakcje paszy.
Spełnienie nastąpi poprzez dostosowanie
prędkości
powietrza
w
pomieszczeniu
do
panujących
w pomieszczeniu warunków.

Eksploatujący stosuje technikę w czasie
upałów w celu gwałtownego obniżenia
temperatury wewnątrz budynku.
Możliwość
zastosowania
może
być
ograniczona z powodu wzrostu emisji
amoniaku wraz ze wzrostem wilgotności
pomiotu.

Praktycznie nie stosowana w Polsce, ale
możliwa do stosowania.

Rzadko stosowana w Polsce, ale możliwa
do stosowania.
Systemy oczyszczania powietrza są rzadko
stosowane w Polsce.
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Technika (wg treści BAT 11 i zastosowanie)
3. Płuczka gazowa mokra;
4. Płuczka kwaśna mokra;
5.Płuczka biologiczna (lub biofiltr ze zraszanym
złożem);
6.Dwu-lub trzystopniowy system oczyszczania
powietrza;
7. Filtr biologiczny.

Zalecenia i ocena spełniania
Ze względu na powszechnie stosowany
system wentylacji budynków inwentarskich
(typ
mieszany
dachowo-szczytowy)
technika ma ograniczone zastosowanie.
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3.2.3. BAT 12 i BAT 13 Techniki ograniczania zapachów i im zapobieganie
BAT 12. W celu zapobiegania występowaniu emisji zapachów lub, jeżeli jest to niemożliwe,
ich ograniczenia w ramach BAT należy opracować, wdrożyć i regularnie poddawać
przeglądowi plan zarządzania zapachami jako część systemu zarządzania środowiskowego
(zob. BAT 1), który obejmuje wszystkie następujące elementy
(i) protokół zawierający odpowiednie działania i harmonogramy;
(ii) protokół monitorowania zapachów;
(iii) protokół reagowania na stwierdzone przypadki wystąpienia uciążliwego zapachu;
(iv) program zapobiegania występowaniu zapachów i ich ograniczania mający na celu
określenie ich źródeł, monitorowanie emisji zapachów (zob. BAT 26), określenie udziału
poszczególnych źródeł oraz wprowadzanie środków w zakresie zapobiegania ich
powstawaniu lub ograniczania ich;
(v) przegląd historycznych przypadków wystąpienia zapachów i środków zaradczych oraz
upowszechnianie wiedzy na ten temat.
Powiązane monitorowanie określono w BAT 26.
Zastosowanie
BAT 12 ma zastosowanie jedynie w przypadkach, w których oczekuje się, że obiekty wrażliwe
odczują dokuczliwość zapachu lub gdy jego występowanie zostało stwierdzone.
Na poziomie krajowym brak jest ujednoliconych wskaźników i metodyk obliczeń emisji
zapachów z procesu chowu i hodowli drobiu.
Problematyka oddziaływana zapachowego instalacji jest niezwykle skomplikowana.
Dotychczasowy brak unormowań prawnych (dopuszczalnych norm) powoduje, brak
możliwości jednoznacznego i porównywalnego określenia, na etapie projektowania instalacji
do chowu drobiu, wielkości emisji substancji złowonnych do środowiska i co za tym idzie
podejmowania przez organy ochrony środowiska decyzji w zakresie ograniczania wielkości
emisji złowonnych, jak również możliwości egzekwowania prawa w zwalczaniu ewentualnych
przekroczeń poziomów substancji zapachowych w powietrzu.
Dane literaturowe w tym zakresie są bogate, ale rozbieżne, nie odzwierciedlają bowiem
rzeczywistych parametrów chowu. Najczęściej odnoszą się do badań laboratoryjnych
obejmujących budynek inwentarski z obsadą od 1 000 do 2 000 ptaków.
Jako główną przyczynę oddziaływania zapachowego na otoczenie instalacji do intensywnego
chowu drobiu, wskazuje się emisję amoniaku, w przeciwieństwie np. do chowu trzody
chlewnej, będącego przyczyną emisji szerokiej gamy substancji złowonnych, wśród których
wymienia się: alkohole alifatyczne, ketony, aldehydy, kwasy alifatyczne, estry, toluen, ksylen,
fenol, alifatyczne związki siarki, indol, skatol, amoniak i siarkowodór (oprac. pod red. J.
Rutkowskiego, BMŚ).
BAT 12 stosuje się w przypadkach, kiedy obiekty wrażliwe odczują dokuczliwość zapachu lub
jego występowanie zostało stwierdzone.
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Konkluzje nie definiują „odczucia” jak również stwierdzenia „występowania” zapachu,
szczególnie w terenie o dużej intensywności występowania ferm hodowlanych oraz pól
uprawnych (płyty obornikowe na polach, nawożenie). Dla takich warunków identyfikacja
źródła pochodzenia zapachu będzie utrudniona.
W związku z powyższym, wobec braku określonej przepisami metodyki ustalania zapachowej
uciążliwości powodowanej przez instalację do chowu drobiu jako miarę zasięgu
występowania emisji złowonnych można wykorzystać ustalenia oceny rozprzestrzeniania się
w powietrzu amoniaku.
Wg opracowania7 próg wyczuwalności węchowej amoniaku wynosi 0,1 ppm tj. 75µg/m3 a próg
rozpoznania 0,5 ppm.
Niezbędne dla stosowania i kontroli przestrzegania zaleceń BAT dla potrzeb niniejszych
wytycznych można zdefiniować, że dokuczliwe „odczucie zapachu” występuje w przypadku
stwierdzenia występowania uzasadnionych protestów, które zgłoszono po uruchomieniu
instalacji.
Stwierdzenie „występowania zapachu” dokonywane jest przez właściwy organ kontrolny
(obecnie Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska) na podstawie przeprowadzonych badań
lub analiz.
BAT 13. W celu zapewnienia realizacji zapobiegania emisjom zapachów i ich skutkom lub,
jeżeli jest to niemożliwe, ich ograniczenia w ramach BAT wystarczy zgodność z kombinacją
podanych technik (tj. co najmniej 2 techniki).

7

Kośmider. Mazur-Chrzanowska B., Wyszyński B., Odory PWN 2002
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a

b

c

Technika (wg treści BAT 13 i możliwość zastosowania)

Zalecenia i ocena spełniania

Zapewnienie
odpowiedniej
odległości
między
gospodarstwem/zespołem
urządzeń
a obiektem wrażliwym.
Może nie mieć zastosowania do istniejących gospodarstw lub
zespołów urządzeń.
Stosowanie pomieszczeń, w których realizuje się co najmniej jedną
z poniższych zasad:
- utrzymywanie zwierząt i powierzchni w stanie czystym i suchym
(należy np. unikać rozlewania paszy, zapobiegać wyciekom
obornika w miejscach, gdzie zwierzęta leżą na częściowo
rusztowych podłogach);
- ograniczanie powierzchni obornika uwalniającej emisje (należy np.
stosować podesty szczelinowe z metali lub tworzyw sztucznych,
kanały zmniejszające dostęp do obornika);
- częste przerzucanie obornika do zewnętrznego (przykrytego)
zbiornika;
- obniżenie temperatury obornika (np. przez chłodzenie gnojowicy)
oraz pomieszczeń;
Obniżenie temperatury w pomieszczeniach, przepływu powietrza i
jego prędkości mogą nie mieć zastosowania ze względu na
kwestię dobrostanu zwierząt.
- zmniejszenie przepływu powietrza nad powierzchnią obornika i
jego prędkości
- utrzymywanie ściółki w stanie suchym i w warunkach aerobowych
w gospodarstwach stosujących ściółkę.
Poprawa warunków odprowadzania gazów wylotowych poprzez
zastosowanie jednej
z następujących technik lub ich kombinacji:
- umieszczenie otworu wylotowego na większej wysokości (np.
powyżej dachu, kominów, przekierowanie gazów wylotowych nad
kalenicą zamiast przez niższe partie ścian);
Dostosowanie linii kalenicy nie ma zastosowania do istniejących
obiektów.
- zwiększenie prędkości gazów wylotowych w wentylacji pionowej;
- skuteczne umieszczanie zewnętrznych barier w celu tworzenia
turbulencji w przepływie wylotowego powietrza (np. roślinność);
-stosowanie owiewków kierujących w otworach wylotowych
umieszczonych
w niższych partiach ścian, tak aby kierować powietrze wylotowe w
stronę podłoża;
- rozpraszanie powietrza wylotowego po tej stronie budynku, która
znajduje się dalej od obiektów wrażliwych;
-umiejscowienie osi kalenicy naturalnie wentylowanego budynku
poprzecznie
w stosunku do dominującego kierunku wiatru.

Eksploatujący
instalację
dokonuje analizy na etapie
lokalizacji instalacji.
Warunek nie ma zastosowania
do istniejących obiektów.
W ramach analizy w pierwszej
kolejności dokonuje się działań
operacyjnych
i technicznych.
Eksploatujący
instalację
stosuje następujące techniki:
utrzymuje
budynki
inwentarskie w stanie suchym i
czystym,
monitorując
na
bieżąco urządzenia do pojenia,
eliminując ew. wycieki);
- utrzymuje ściółkę w stanie
suchym
i warunkach aerobowych;
chów
bezściółkowy
ogranicza
powierzchnie
obornika uwalniającą emisje
(zamknięte kanały, opróżnianie
kanałów, co najmniej 2 razy w
tygodniu);
W obiektach projektowanych
na
etapie
uzgadniania
warunków realizacji inwestycji
w ramach prewencji należy
zastosować
kombinację
wymienionych
technik
lub
przeanalizować
możliwość
zastosowania
obudów
wentylatorów
szczytowych
z wylotem powietrza powyżej
wysokości kalenicy budynku.
W
obiektach
istniejących
eksploatujący
instalację
dokonuje analizy możliwości
poprawy
warunków
odprowadzenia
gazów
odlotowych do środowiska
poprzez zastosowanie jednej z
wymienionych technik:
- zwiększenie prędkości gazów
wylotowych
w
wentylacji
pionowej,
stosowanie
owiewków
kierujących
w
otworach
wylotowych umieszczonych
w niższych partiach ścian, tak
aby
kierować
powietrze
wylotowe w stronę podłoża,
rozpraszanie
powietrza
wylotowego po tej stronie
budynku, która znajduje się
dalej od obiektów wrażliwych;

Strona 39 z 65

Wytyczne dotyczące praktycznego stosowania konkluzji BAT w zakresie intensywnego chowu drobiu

d

e

f

g

Technika (wg treści BAT 13 i możliwość zastosowania)

Zalecenia i ocena spełniania

Wykorzystanie jednego z wymienionych poniżej systemów
oczyszczania powietrza:
Technika ta nie może być powszechnie stosowana ze względu na
wysokie koszty realizacji.
1. Płuczka biologiczna (lub biofiltr ze zraszanym złożem);
W przypadku istniejących zespołów urządzeń wyłącznie wówczas,
gdy wykorzystuje się scentralizowany system wentylacji.

Technika ta może nie być
stosowana ze względu na
powszechnie
stosowany
sposób wentylacji obiektów dachowo-szczytowy.

2. Filtr biologiczny;
Filtr biologiczny ma zastosowanie wyłącznie do systemów chowu, w
których powstaje gnojowica. W przypadku wykorzystania filtra
biologicznego konieczny jest odpowiednio duży obszar na zewnątrz
budynku dla zwierząt, aby umieścić tam zestawy filtrów.
3.
Dwu- lub trzystopniowy system oczyszczania powietrza.
Zastosowanie jednej z poniższych technik lub ich kombinacji do
przechowywania obornika:
1. Przechowywanie gnojowicy i obornika w stanie stałym pod
powłoką;
2. Umiejscowienie zbiornika z uwzględnieniem kierunku, w którym
najczęściej wieje wiatr, oraz zastosowanie środków
ograniczających prędkość wiatru w okolicy zbiornika i nad nim
(np. drzewa, przeszkody naturalne);
3. Ograniczenie mieszania gnojowicy.
Przetwarzanie obornika z wykorzystaniem jednej z następujących
technik w celu ograniczenia emisji zapachów podczas rozrzucania
nawozu (lub przed nim):
1. Rozkład tlenowy (napowietrzanie) gnojowicy;
2. Kompostowanie obornika w stanie stałym;
3. Rozkład beztlenowy.
Zastosowanie jednej z poniższych technik lub ich kombinacji do
aplikacji obornika:
1. Rozlewacz pasmowy, wtryskiwacz płytki lub głęboki do
rozprowadzania gnojowicy;
2. Możliwie jak najszybsza aplikacja obornika.

Eksploatujący w przypadku
magazynowania obornika w
stanie
stałym
w zakładzie przechowuje go w
budynku inwentarskim lub na
płycie pod powłoką.

Nie dotyczy. Proces odbywa
się poza instalacją.

Nie dotyczy. Proces odbywa
się poza zakładem.
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3.2.4. BAT 14 i BAT 15 Emisje z przechowywania obornika stałego

Techniki ograniczenia emisja amoniaku
BAT 14. W celu ograniczenia emisji amoniaku do powietrza z przechowywania obornika
stałego w ramach BAT należy stosować jedną z następujących technik lub ich kombinację:
Technika (wg BAT 14 i zastosowanie)
Zmniejszenie stosunku powierzchni obszaru
a uwalniającego emisje do objętości pryzmy
obornika w stanie stałym.

Przykrywanie pryzm obornika w stanie stałym.
Powszechne zastosowanie, jeżeli obornik stały
jest wysuszony lub wstępnie wysuszony w
b
pomieszczeniach dla zwierząt. Może nie mieć
zastosowania do niewysuszonego obornika w
przypadku częstego uzupełniania pryzmy.

Przechowywanie wysuszonego obornika
c stałego w pomieszczeniu gospodarczym.

Zalecenia i ocena spełniania
W
okresie
poza
wegetacyjnym,
w przypadku braku możliwości przekazania
obornika po zakończeniu cyklu chowu
uprawnionym
odbiorcom,
obornik
magazynowany musi być na szczelnej
betonowej
płycie
z
systemem
odprowadzania
odcieków
do
bezodpływowego zbiornika. W okresie
wegetacyjnym, w celu przyspieszenia
procesu aplikacji i wprowadzenia obornika do
gleby, przed aplikacją może być w stanie
stałym czasowo gromadzony na polu w
pryzmach
z uwzględnieniem zmniejszenia stosunku
powierzchni obszaru uwalniającego emisje
do objętości pryzmy obornika.
Technika stosowana przy czasowym
magazynowaniu obornika w zakładzie.

BAT 15. W celu zapobiegania emisjom do gleby i wody z przechowywania obornika w
stanie stałym lub, jeżeli jest to niemożliwe, ich ograniczenia w ramach BAT należy
stosować jedną z następujących technik lub ich kombinację z zachowaniem
następującej hierarchii:

a
b
c

d

Technika (wg treści BAT 15 i zastosowanie)
Przechowywanie wysuszonego obornika w stanie stałym w
pomieszczeniu gospodarczym.
Wykorzystywanie konkretnego silosa do przechowywania
obornika w stanie stałym.
Przechowywanie
obornika
w
stanie
stałym
na
nieprzepuszczalnym podłożu wyposażonym w system
odwadniania i ze zbiornikiem na spływającą wodę.
Wybranie zbiornika o pojemności wystarczającej do
przechowywania obornika w stanie stałym w okresach, w
których nie jest możliwe jego rozrzucanie.

Przechowywanie obornika w pryzmach umieszczonych z
dala od cieków powierzchniowych i podziemnych, które
e mogłyby zostać zanieczyszczone przez spływającą wodę.
Zastosowanie wyłącznie do tymczasowych pryzm polowych
przenoszonych co roku.

Zalecenia i ocena spełniania
W okresie poza wegetacyjnym, w
przypadku braku możliwości
przekazania
obornika
po
zakończeniu
cyklu
chowu
uprawnionym
odbiorcom,
obornik magazynowany musi być
na szczelnej betonowej płycie z
systemem
odprowadzania
odcieków do bezodpływowego
zbiornika.
W
okresie
wegetacyjnym,
w celu przyspieszenia procesu
aplikacji
i wprowadzenia obornika do
gleby, przed aplikacją może być
w stanie stałym, czasowo
gromadzony
na
polu
w pryzmach z dala od cieków
powierzchniowych
i podziemnych, które mogłyby
zostać zanieczyszczone przez
spływającą wodę
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3.2.5. BAT 19 Przetwarzanie obornika
Brak jest informacji, aby na terenie Polski, proces przetwarzania obornika odbywał się
w zakładach (na terenie ferm), w których jest prowadzony chów drobiu.
W przypadku prowadzenia takiej działalności należy dokonać analizy spełniania zaleceń BAT
19 z uwzględnieniem ograniczenia oddziaływania na środowisko. Zasada oceny jest taka
sama – wymagana jest co najmniej jedna z proponowanych technik lub technika równoważna
albo stosowanie kombinacji technik. Poniżej przytoczono treść BAT 19. Opis dotyczy także
gnojowicy, która powstaje przede wszystkim w chowie świń.
BAT 19. Jeżeli prowadzi się przetwarzanie obornika w gospodarstwach, w celu zmniejszenia
emisji azotu, fosforu, zapachu i drobnoustrojów chorobotwórczych do powietrza i wody oraz
ułatwienia przechowywania obornika lub jego aplikacji w ramach BAT należy przetwarzać
obornik przez zastosowanie jednej techniki lub kombinacji technik przedstawionych poniżej.
a

Technika (wg treści BAT 19)
Mechaniczne oddzielanie gnojowicy.
Obejmuje ono np.: separator z prasą
śrubową;
separator
z
wirówką
dekantacyjną; koagulacja i flokulacja;
odcedzanie za pomocą sit; korzystanie z
prasy filtracyjnej.

b

Rozkład
beztlenowy
w instalacji biogazowej.

obornika

c

Wykorzystanie zewnętrznego tunelu do
suszenia obornika.

d

Rozkład
tlenowy
gnojowicy.

e

Nitryfikacja-denitryfikacja gnojowicy.

f

Kompostowanie obornika stałego.

(napowietrzanie)

Zastosowanie
Stosuje się tylko w przypadku, gdy: —
zmniejszenie zawartości azotu i fosforu jest
konieczne ze względu na ograniczoną ilość
gruntów wymagających nawożenia obornikiem —
obornika nie można przetransportować w celu
aplikacji po rozsądnych kosztach. Wykorzystanie
poliakrylamidu jako flokulanta może nie mieć
zastosowania ze względu na ryzyko powstawania
akryloamidu.
Technika ta nie może być powszechnie
stosowana ze względu na wysokie koszty
realizacji.
Dotyczy
wyłącznie
pomiotu
kurzego
pochodzącego
z
zespołów
urządzeń
wykorzystywanych do chowu kur niosek. Nie ma
zastosowania do istniejących zespołów urządzeń,
w których nie ma przenośnika taśmowego
pomiotu kurzego.
Stosuje się tylko wówczas, gdy ograniczenie
rozwoju czynników chorobotwórczych i zapachu
jest istotne przed aplikacją. W zimnym klimacie
może być trudno utrzymać wymagany poziom
napowietrzania zimą.
Nie ma zastosowania do nowych zespołów
urządzeń/gospodarstw. Dotyczy tylko istniejących
zespołów urządzeń/gospodarstw, gdy usuwanie
azotu jest konieczne ze względu na ograniczoną
ilość
gruntów
wymagających
nawożenia
obornikiem.
Stosuje się tylko w przypadku, gdy: — koszt
transportu obornika w celu jego aplikacji jest zbyt
wysoki, — ograniczenie rozwoju czynników
chorobotwórczych i zapachu jest istotne przed
aplikacją, — jest dość miejsca w gospodarstwie,
aby utworzyć pryzmy.
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3.2.6. BAT 20 i BAT 22 Techniki aplikacji obornika
BAT 20. W celu uniknięcia lub, jeżeli nie jest to możliwe, w celu zmniejszenia emisji azotu
i fosforu oraz drobnoustrojów chorobotwórczych do gleby i wody z aplikacji obornika
w ramach BAT należy stosować wszystkie poniższe techniki.
Zgodnie z definicją instalacji i zakładu zawartą w ustawie Poś, proces aplikacji odbywa się
poza instalacją i zakładem, na polach eksploatującego instalację lub polach odbiorców
nawozu, z którymi eksploatujący instalację posiada podpisane umowy.
Ustawa z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz.U.2017.1566) w rozdziale 4 - Ochrona wód
przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych wprowadza
w art.107 konieczność stosowania przez eksploatującego instalację programu działań
określonego w art.104 ust. 2 w/w ustawy.
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a

b

c

d

e

f

g
h

Technika (wg treści BAT 20)
Ocena gruntów, które mają być nawożone obornikiem,
umożliwiająca
określenie
ryzyka
spływów,
z uwzględnieniem:
- rodzaju gleby, warunków w terenie i nachylenia terenu;
- warunków klimatycznych;
- systemu drenowania i nawadniania pól;
- rotacji upraw;
- zasobów wody i stref chronionych wody.
Utrzymanie odpowiedniej odległości (pozostawienie
nienawożonego pasa ziemi) pomiędzy polami, na których
dokonuje się aplikacji obornika, a:
1. obszarami, na których istnieje ryzyko spływu do wód,
takich jak cieki wodne, źródła, otwory po odwiertach itp.;
2.sąsiadującymi
posesjami
(włącznie
z żywopłotami).
Unikanie aplikacji obornika, gdy ryzyko spływu może być
znaczne. W szczególności obornika nie stosuje się, gdy:
1. pole jest zalane, zamarznięte lub pokryte śniegiem;
2. warunki glebowe (np. nasycenie gleby wodą lub jej
zagęszczenie) w połączeniu z nachyleniem pola lub
systemem odwadniania są takie, że ryzyko spływu lub
drenażu jest wysokie;
3. można oczekiwać, że dojdzie do spływu z uwagi na
oczekiwane opady deszczu.
Dostosowanie
częstotliwości
aplikacji
obornika
w zależności od jego zawartości azotu i fosforu i przy
uwzględnieniu cech gleby (np. zawartości substancji
biogennych),
sezonowych
wymogów
upraw
i warunków pogodowych lub polowych, które mogłyby
spowodować spływ wody.
Synchronizacja
procesu
aplikacji
obornika
z zapotrzebowaniem na składniki pokarmowe roślin.
Kontrolowanie w regularnych odstępach czasu nawożonych
pól w celu zidentyfikowania wszelkich oznak spływu wody i
odpowiednie
reagowanie
w razie potrzeby.
Zapewnienie odpowiedniego dostępu do zbiornika
z obornikiem oraz dążenie do tego, aby przy załadunku
obornika nie dochodziło do jego wycieku.

Zalecenia i ocena spełniania
Zgodnie z ustawą z dnia 10 lipca
2007r
r.
o
nawozach
i nawożeniu (Dz. U. 2007 nr147
poz. 1033 z pózn.zm.)
art. 18. 1.: podmiot, który prowadzi
chów lub hodowlę drobiu powyżej
40 000 stanowisk lub chów lub
hodowlę świń powyżej 2 000
stanowisk dla świń o wadze ponad
30 kg lub 750 stanowisk dla
macior:
1) posiada plan nawożenia
opracowany
zgodnie
z zasadami dobrej praktyki
rolniczej, na podstawie składu
chemicznego nawozów oraz
potrzeb pokarmowych roślin
i
zasobności
gleb,
uwzględniając
stosowane
odpady i środki wspomagające
uprawę roślin, z wyłączeniem
tych podmiotów, które zbywają
w całości nawozy naturalne;
2) zagospodarowuje co najmniej
70%
gnojówki
i gnojowicy na użytkach rolnych,
których jest posiadaczem i na
których prowadzi uprawę roślin,
a pozostałe 30% może zbyć w
sposób określony w art. 3 ust. 3.
Spełnienie BAT 20 nastąpi
poprzez
realizację
przez
eksploatującego
instalację
zapisów art. 18. 1 ustawy
o nawozach i nawożeniu oraz
art.107 ustawy Prawo wodne.

Sprawdzenie czy urządzenia do aplikacji obornika są w
dobrym stanie i ustalenie odpowiedniego tempa aplikacji.
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BAT 22. Aby zredukować emisje amoniaku do powietrza z procesu aplikacji obornika, techniką
BAT jest wprowadzenie obornika do gleby tak szybko, jak to możliwe.
Opis
Wprowadzanie obornika pozostawionego na powierzchni gleby odbywa się poprzez zaoranie
lub przy użyciu innych maszyn rolniczych, takich jak brony zębowe lub brony talerzowe,
w zależności od rodzaju gleby i warunków. Obornik jest całkowicie wymieszany z glebą lub
w niej zakopany.
Rozrzucanie obornika w stanie stałym przeprowadza się przy pomocy odpowiedniego
rozrzutnika (np. rozrzutnik odśrodkowy, rozrzutnik obornika z wyrzutem tylnym, rozrzutnik
o podwójnym przeznaczeniu). Rozprowadzanie gnojowicy przeprowadza się zgodnie z BAT.
Zastosowanie
Nie ma zastosowania w przypadku upraw zachowawczych i użytków zielonych, chyba że
zostaną przekształcone w grunty orne lub ponownie obsiane. Nie dotyczy gruntów uprawnych
z uprawami, które mogą zostać uszkodzone przez wprowadzenie obornika. Wprowadzenie
gnojowicy nie ma zastosowania po aplikacji przy wykorzystaniu płytkiego lub głębokiego
wtryskiwacza.
Tabela 3.2.6-1 Powiązane z BAT opóźnienia pomiędzy aplikacją obornika a jego
wprowadzeniem do gleby.
Powiązane z BAT opóźnienia pomiędzy aplikacją obornika
a jego wprowadzeniem do gleby (w godzinach)
Czas
0 (1) – 4 (2)
(1) Dolna granica przedziału odnosi się do natychmiastowego wprowadzenia.
(2) Górna granica przedziału może wynosić do 12 godzin, jeżeli warunki nie sprzyjają szybszemu
wprowadzeniu, np. gdy zasoby ludzkie i sprzętowe nie są dostępne na ekonomicznie
korzystnych warunkach.
Parametr

Zapisy BAT 22 nie mają bezpośrednio zastosowania w instalacji objętej pozwoleniem
zintegrowanym w przypadku gdy aplikacja obornika odbywa się poza instalacją i zakładem.

3.2.7. BAT 23 Ocena redukcji amoniaku z całego procesu chowu
BAT 23. Aby zredukować emisje amoniaku z całego procesu chowu drobiu, w ramach BAT
należy oszacować lub obliczyć zmniejszenie emisji amoniaku z całego procesu produkcji
z wykorzystaniem BAT stosowanych w gospodarstwie.
Propozycja przeprowadzenia oceny
Z uwagi na definicję instalacji zawartą w ustawie Poś bilans emisji amoniaku ograniczy się do
wszystkich procesów prowadzonych w ramach zakładu (w obrębie terenu, do którego
eksploatujący instalację posiada tytuł prawny).
Co do zasady, w instalacjach stosowane są techniki BAT prowadzące do redukcji amoniaku
do poziomu określonego co najmniej w pozwoleniu zintegrowanym niepowodującym
przekroczenia norm dopuszczalnych w środowisku.
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Należy wykazać jak poziomy emisji przedstawiałyby się w przypadku braku stosowania technik
BAT.
Dalszej oceny należy dokonać po np. dwuletnim okresie monitorowania procesów, w tym
bilansowania amoniaku oraz zawsze po ponownym określeniu emisji amoniaku lub
wprowadzeniu dodatkowej techniki.
Przykłady:


usuwanie obornika z chowu klatkowego kur nieśnych 2 x w tygodniu zmniejszy emisję
amoniaku do powietrza z budynku inwentarskiego o 54-58 %, 3x w tygodniu zmniejszy
emisję o 66% w stosunku do usuwania obornika 1 raz/tydzień,



zastosowanie chemicznych, biotechnologicznych preparatów do ściółki ogranicza
emisję amoniaku (w tym odorów) od 30-70%.

3.2.8. Monitorowanie emisji i parametrów procesu.
Monitorowanie emisji i parametrów procesu stanowi ważny element w zapobieganiu
i ograniczaniu zanieczyszczeń z instalacji przemysłowych i jest niezbędne dla zapewnienia
wysokiego poziomu ochrony środowiska jako całości.
Monitoring emisji i parametrów procesów technologicznych określa:
-

art. 147 i 148 ust.1 ustawy Poś (w zakresie pomiarów wielkości emisji i ilości pobieranej
wody),

-

art. 188 ust.3 pkt.5 ustawy Poś (w zakresie i sposobie monitorowania procesów
technologicznych),

-

art. 211 ust 5. „W pozwoleniu zintegrowanym określa się – dla instalacji wymagających
uzyskania pozwolenia zintegrowanego – zakres i sposób monitorowania wielkości emisji
zgodny z wymaganiami dotyczącymi monitorowania określonymi w konkluzjach BAT, jeżeli
zostały one określone. W przypadku braku konkluzji BAT – można uwzględnić dokumenty
referencyjne BAT, w zakresie, w jakim wykraczają one poza wymagania, o których mowa
w art. 147, oraz wymagania określone w przepisach wydanych na podstawie art. 148 ust.
1.”

Konkluzje dotyczące BAT dla chowu drobiu wskazują obowiązek monitorowania:


całkowitej ilości azotu i fosforu wydalanego w oborniku,



emisji amoniaku do powietrza,



emisji zapachu do powietrza,



emisji pyłu do powietrza z każdego budynku,



niektórych parametrów procesu i zużycia paliw i surowców.
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3.2.8.1. BAT 24 Monitorowanie całkowitej ilości wydalanego azotu i fosforu
BAT 24. W ramach BAT należy monitorować całkowite ilości azotu i fosforu wydalane
w oborniku przy użyciu jednej z następujących technik co najmniej z częstotliwością podaną
Technika (wg treści BAT 24)

a

b

Obliczenie z zastosowaniem
bilansu masy azotu i fosforu
w oparciu o spożycie paszy,
zawartość
surowego
białka
w diecie, całkowitą zawartość
fosforu i produkcyjność zwierząt.

Częstotliwość
Raz w roku
dla
każdej
kategorii
zwierząt.

Oszacowanie
w
oparciu
o
analizę
obornika
z
oznaczeniem
całkowitej
zawartości azotu i fosforu.

Zalecenia i ocena spełniania
Eksploatujący instalację wykona raz
w roku badania obornika określające
zawartość azotu i fosforu.
Bilans masy obliczany będzie, według
następujących równań (BAT 3)
Nwydalony = Npasza − Nzachowanie
Npasza – azot podany w paszy
Nzachowanie – retencja azotu w ptaku
i jajku
Pwydalony = Ppasza − Pzachowanie
Ppasza – fosfor podany w paszy
Pzachowanie – retencja fosforu w ptaku
i jajku

Proponowany sposób osiągnięcia zgodności z BAT polega na corocznym bilansowaniu
i monitorowaniu dla każdego budynku inwentarskiego wymienionych poniżej parametrów
i dokonaniu obliczenia wg podanych wzorów odpowiednio masy wydalonego azotu i masy
wydalonego fosforu.
Monitorowane parametry (niezbędne dane do obliczeń):
- bilans obsady (ilość stanowisk wg definicji)
Zp ̶ zużycie paszy w danym roku [kg/rok]; (na podstawie faktur)
Bp ̶ średnia zawartość białka w podawanej paszy (wg kart dostawy pasz)
Pp ̶ średnia zawartość fosforu w podawanej paszy (wg. kart dostawy pasz)
WNPs ̶ udział azotu w świeżym pomiocie (na podstawie wykonanych badań przez jednostkę
akredytowaną)
WNj ̶ udział azotu w jajku (na podstawie wykonanych badań przez jednostkę akredytowaną)
WPPs ̶ udział fosforu w świeżym pomiocie (na podstawie wykonanych badań przez jednostkę
akredytowaną)
WPj ̶ udział fosforu w jajku (na podstawie wykonanych badań przez jednostkę akredytowaną)
Mj – masa jaj wyprodukowanych w ciągu roku [kg/rok]
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Sposób obliczenia masy wydalonego azotu dla każdego budynku inwentarskiego.
Bilans masy wydalonego azotu:

Nwydalony = Npasza − Nzachowanie
Npasza = Zp · Bp · NB
Nzachowanie = Zp · Bp · NB · k N
Nwydalony = Zp · Bp · NB · (1 − k N )
gdzie:
Skrót
Zp

Objaśnienie
ilość paszy podana zwierzętom w ciągu roku

Jednostka miary
kg/rok

Bp

średnia zawartość białka w podanej paszy

̶

NB
kN

udział azotu w białku 0,16
współczynnik retencji azotu w ptaku i w jajku

̶
̶

Współczynnik retencji azotu w ptaku i w jajku

k N = k1N + k2N
gdzie:
Skrót
k1N

Objaśnienie
współczynnik retencji azotu w ptaku

k2N

Jednostka miary
̶

współczynnik retencji azotu w jajku

̶

Obliczenie współczynnika retencji azotu w ptaku

k1N =

Npasza −Npomiot
Npasza

gdzie:
Skrót
Npomiot

Objaśnienie
azot wydalony w świeżym pomiocie

Npomiot = W · Zp · WNPs

Jednostka miary
kg/rok

[kg/rok]

gdzie:
Skrót
W

WNPs

k1N =

Objaśnienie
współczynnik określający ilość powstającego świeżego pomiotu w
stosunku do zużytej paszy waha się od 1,08 do 1,4 w zależności od
rodzaju hodowanego drobiu
udział azotu w świeżym pomiocie

Jednostka miary
̶

̶

0,16 · Bp − (1,08 ÷ 1,4) WNPs
0,16 · Bp
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Obliczenie współczynnika retencji azotu w jajku

k2N =

Njajko
Npasza

gdzie:
Skrót
Njajko

Objaśnienie
azot wbudowany w jajko

Njajko = Mj · WNj

Jednostka miary
kg/rok

[kg/rok]

gdzie:
Skrót
Mj

Objaśnienie
masa jaj wyprodukowanych w ciągu roku

WNj

udział azotu w jajku

Jednostka miary
kg/rok
̶

Sposób obliczenia masy wydalonego fosforu dla każdego budynku inwentarskiego
Analogicznie jak obliczenia dla azotu należy wykonać obliczenia wydalonego fosforu
Bilans masy wydalonego fosforu:

Pwydalony = Ppasza − Pzachowanie
Ppasza = Zp · Pp
Pzachowanie = Zp · Pp · k P
Pwydalony = Zp · Pp · (1 − k P )
gdzie:
Skrót
Zp

Objaśnienie
ilość paszy podana zwierzętom w danym roku

Jednostka miary
kg/rok

Pp

średnia zawartość fosforu w podanej paszy

̶

kP

współczynnik retencji fosforu w ptaku i w jajku

̶

Współczynnik retencji fosforu w ptaku i w jajku

k P = k1P + k2P
gdzie:
Skrót
k1P

Objaśnienie
współczynnik retencji P2O5 w ptaku

Jednostka miary
̶

k2P

współczynnik retencji P2O5 w jajku

̶
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Obliczenie współczynnika retencji fosforu w ptaku

k1P =

Ppasza − Ppomiot
Ppasza

gdzie:
Skrót

Objaśnienie

Ppomiot

fosfor wydalony w świeżym pomiocie

Ppomiot = W · Zp · WPPs

Jednostka
miary
kg/rok

[kg/rok]

gdzie:
Skrót
W

Objaśnienie
współczynnik określający ilość powstającego świeżego pomiotu w
stosunku do zużytej paszy waha się od 1,08 do 1,4 w zależności od
rodzaju hodowanego drobiu
udział fosforu w świeżym pomiocie

WPPs

k1P =

Jednostka miary
̶

̶

Pp − (1,08 ÷ 1,4) WPPs
Pp

Obliczenie współczynnika retencji fosforu w jajku
P

k2P = P jajko

pasza

gdzie:
Skrót
Pjajko

Objaśnienie
fosfor wbudowany w jajko

Pjajko = Mj · WPj

Jednostka miary
kg/rok

[kg/rok]

gdzie:
Skrót
Mj

Objaśnienie
masa jaj wyprodukowanych w ciągu roku

WPj

udział fosforu w jajku

Jednostka miary
kg/rok
̶

\
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3.2.8.2. BAT 25 Monitorowanie emisji amoniaku do powietrza
BAT 25. W ramach BAT należy monitorować emisje amoniaku do powietrza przy użyciu jednej
z następujących technik co najmniej z częstotliwością podaną poniżej.

Technika (wg treści BAT 25 i zastosowanie)
a

b

c

Częstotliwość

Oszacowanie z zastosowaniem bilansu
masowego w oparciu
o wydalanie i całkowitą zawartość azotu (lub
całkowitego azotu amonowego) na każdym
etapie stosowania obornika.
Oszacowanie za pomocą pomiaru stężenia
amoniaku i współczynnika wentylacji przy
zastosowaniu norm ISO, krajowych lub
międzynarodowych standardowych metod lub
innych
metod
zapewniających
dane
o równoważnej jakości naukowej.
Ma
zastosowanie
wyłącznie
w odniesieniu do emisji z każdego budynku dla
zwierząt.
Nie
ma
zastosowania
scentralizowanych systemów oczyszczania
powietrza.
W takim przypadku ma zastosowanie BAT 28.
Ze względu na koszty pomiarów technika ta
może nie mieć ogólnego zastosowania.

Raz w roku dla
każdej kategorii
zwierząt.

Szacunki z wykorzystaniem wskaźników emisji.

Raz w roku dla
każdej kategorii
zwierząt.

Za każdym razem,
gdy zachodzą istotne
zmiany co najmniej
jednego
z
następujących
parametrów:

Zalecenia
i ocena spełniania
Eksploatujący
instalację prowadzi
monitoring emisji
jedną z technik
wymienionych
w niniejszej tabeli.

a) rodzaj

zwierząt
utrzymywanych
w
gospodarstwie;

b) pomieszczenia
dla zwierząt.

Rekomendowany sposób monitorowania emisji amoniaku z każdego budynku inwentarskiego
polega na zastosowaniu bilansu masowego azotu z uwzględnieniem badania zawartości azotu
w świeżym pomiocie i w jajku w przypadku kur nieśnych oraz stad rodzicielskich oraz badania
zawartości azotu w oborniku wywożonym z budynku, a następnie zastosowanie wzoru na
emisję amoniaku:

EaNH3 = [Npasza · (1 − k N ) ̶ Nobornik ] · U · d

[kg/rok]

gdzie:
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Skrót

Objaśnienie

Jednostka
miary

EaNH3

roczna emisja amoniaku emitowanego do powietrza

kg/rok

Npasza

azot pobrany w paszy

kg/rok
̶
̶
kg/rok

d
kN
Nobornik

U

współczynnik przeliczeniowy ilości azotu na ilość amoniaku, wynoszący 1,22
współczynnik retencji azotu w ptaku i jajku
azot zawarty w oborniku wywożonym z budynków inwentarskich
udział emisji NH3 w całkowitej emisji azotu wydalanego z budynków
inwentarskich i zgodnie8 wynosi:
brojler
0,2
nioska wolny wybieg
0,32
nioska wzbogacona klatka z odprowadzaniem obornika na
taśmie
0,12
nioska wolier z odprowadzaniem obornika na taśmie
0,14
nioska głęboka ściółka
0,36
indyk
brak danych
kaczka
brak danych

-

Obliczenie azotu pobranego w paszy

Npasza = Zp · Bp · NB

[kg/rok]

gdzie:
Skrót
Zp

Objaśnienie
ilość paszy podana zwierzętom w ciągu roku

Jednostka miary
kg/rok

Bp

średnia zawartość białka w podanej paszy

̶

NB

udział azotu w białku- 0,16

̶

Obliczenie azotu zawartego w oborniku wywożonym z budynków inwentarskich

Nobornik = Oo · WNo

[kg/rok]

gdzie:
Skrót
Oo

Objaśnienie
ilość obornika powstałego w ciągu roku

𝑊No

udział azotu w oborniku wywożonym z budynków inwentarskich

Jednostka miary
kg/rok
̶

Obliczenie współczynnika retencji azotu w ptaku i jajku

k N = k1N + k2N
gdzie:
Skrót

8

Objaśnienie

k1N

współczynnik retencji azotu w ptaku

Jednostka
miary
̶

k2N

współczynnik retencji azotu w jajku

̶

Test Protocol for Livestock Housing and Management System VERA, Version 2/2011-29-08
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Obliczenie współczynnika retencji azotu w ptaku

k1N =

Npasza −𝑁𝑝𝑜𝑚𝑖𝑜𝑡
Npasza

gdzie:
Skrót
Npomiot

Objaśnienie
azot wydalony w świeżym pomiocie

Npomiot = W · Zp · NPs

Jednostka miary
kg/rok

[kg/rok]

gdzie:
Skrót
W

WNPs

k1N =

Objaśnienie
współczynnik określający ilość powstającego świeżego pomiotu w
stosunku do zużytej paszy waha się od 1,08 do 1,4 w zależności
od rodzaju hodowanego drobiu
udział azotu w świeżym pomiocie

Jednostka miary
̶

̶

0,16 · Bp − (1,08 ÷ 1,4) 𝑊𝑁𝑃𝑠
0,16 · 𝐵𝑝

Obliczenie współczynnika retencji azotu w jajku
N

k2N = N jajko

pasza

gdzie:
Objaśnienie

Skrót
Njajko

azot wbudowany w jajko

Njajko = Mj · WNj

Jednostka
miary
kg/rok

[kg/rok]

gdzie:
Objaśnienie

Skrót
Mj
WNj

masa jaj wyprodukowanych w ciągu roku
udział azotu w jajku

Jednostka
miary
kg/rok
̶

Aby dokonać powyższych obliczeń wymagane jest monitorowanie następujących
parametrów z każdego budynku inwentarskiego:
-- bilans obsady (ilość stanowisk wg definicji)
Zp ̶ zużycie paszy w danym roku [kg/rok] (na podstawie faktur)
Bp ̶ średnia zawartość białka w podawanej paszy (wg kart dostawy pasz)
𝑊𝑁𝑃𝑠 ̶ udział azotu w świeżym pomiocie (na podstawie wykonanych badań przez jednostkę
akredytowaną)

Oo

̶ ilość obornika powstałego w ciągu roku [kg/rok] (na podstawie własnych danych)

WNo ̶ udział azotu w oborniku [–] (na podstawie wykonanych badań przez jednostkę
akredytowaną)
Mj ̶ masa jaj wyprodukowanych w ciągu roku [kg/rok], (na podstawie własnych danych)
WNj ̶ udział azotu w jajku, (na podstawie wykonanych badań przez jednostkę akredytowaną)
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3.2.8.3. BAT 26 Monitorowanie zapachu do powietrza
BAT 26. W ramach BAT należy regularnie monitorować emisje zapachu do powietrza.
W stosunku do emisji zapachu nie jest przypisany jakikolwiek limit emisyjny powiązany z BAT,
ale jest wymagane monitorowanie.
Proponowane sposoby monitorowania zapachu:
Opis możliwych metod monitorowania wg BAT
Emisje zapachu można monitorować:
̶ stosując normy EN (np. z wykorzystaniem olfaktometrii
dynamicznej zgodnie z normą EN 13725 w celu
określenia stężenia zapachu),
̶ przy stosowaniu metod alternatywnych, dla których nie
są dostępne normy EN (np. pomiar/oszacowanie
narażenia na zapach, oszacowanie skutków takiego
narażenia), można wykorzystać normy ISO, normy
krajowe lub inne międzynarodowe normy zapewniające
uzyskiwanie danych o równorzędnej jakości naukowej.
Zastosowanie
BAT 26 ma zastosowanie jedynie w przypadkach, w
których oczekuje się, że obiekty wrażliwe odczują
dokuczliwość zapachu lub gdy jego występowanie
zostało stwierdzone.

Zalecenia i ocena spełniania
Możliwe metody monitorowania
1. Eksploatujący instalacje monitoruje emisje
zapachu
stosując
normy
EN
(np.
z
wykorzystaniem
olfaktometrii
dynamicznej
zgodnie z normą PN-EN 13725:2007 w celu
określenia stężenia zapachu na terenie
wrażliwym).
2. Eksploatujący instalację prowadzi monitoring
zapachu
stosując
metodę
alternatywną
polegającą na pomiarze zgodnie z BAT 25 b w
powiązaniu
z metodą modelowania rozprzestrzeniania się
zanieczyszczeń w powietrzu.
Wartość graniczną wyczuwalności zapachowej
proponuje się przyjąć dla amoniaku na poziomie
0,5 ppm 9

3.2.8.4. BAT 27 Monitorowanie emisji pyłu do powietrza z każdego budynku
W powietrzu budynków inwentarskich znajdują się drobne cząstki pochodzenia organicznego
i nieorganicznego tworzące pył. Wyróżnia się zasadniczo trzy frakcje cząstek pyłu
o ziarnach: powyżej 10 µm, które opadają grawitacyjnie na podłoże stosunkowo szybko,
poniżej 10 µm (pył zawieszony PM10) oraz frakcja poniżej 2,5 µm (pył zawieszony PM2,5).
Stężenie zapylenia powietrza w pomieszczeniach dla drobiu, w zależności od rodzaju
i technologii chowu kształtuje się na poziomie:
- woliery z odprowadzeniem obornika – od 0,30 do 0,42 mg/m3
- chów klatkowy z odprowadzeniem obornika – od 0,10 do 0,14 mg/m3
- głęboka ściółka – od 1-6 mg/m3 do 5,8 mg/m3 w 6 tygodniu chowu.
Na poziomie krajowym brak jest ujednoliconych wskaźników obliczania emisji pyłów
z procesu chowu i hodowli drobiu. Brakuje także metodyk pomiarów pyłów możliwych do
zastosowania w budynkach inwentarskich do chowu drobiu bez uszczerbku dla dobrostanu
zwierząt i bez spowodowania dodatkowych upadków zwierząt.

9

„Odory” Joanna Kośmider + zespół , Wydawnictwo naukowe PWN
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Do czasu opracowania metodyk oceny emisji pyłu z budynków inwentarskich proponuje się
stosowanie (wybranej przez prowadzącego instalację) metody szacowania z uwzględnieniem
udokumentowanych wskaźników. Przykłady wskaźników podano w tabeli 3.2.8.4.-1
BAT 27. W ramach BAT należy monitorować emisje pyłu do powietrza z każdego budynku dla
zwierząt przy użyciu jednej z następujących technik co najmniej z częstotliwością podaną
poniżej.

a

Technika wg BAT 27 i zastosowanie

Częstotliwość

Zalecenia
spełniania

Oszacowanie za pomocą pomiaru stężenia pyłu i
współczynnika wentylacji przy zastosowaniu metod
zawartych w normach EN lub innych standardowych
metod (ISO, krajowych lub międzynarodowych)
zapewniających dane o równoważnej jakości
naukowej.

Raz na rok

Eksploatujący instalację
dokona raz do roku
szacunku
wielkości
emisji
za
pomocą
udokumentowanych
wskaźników

i

ocena

Ma zastosowanie wyłącznie w odniesieniu do emisji
pyłu z każdego budynku dla zwierząt. Nie ma
zastosowania
do
zespołów
urządzeń
z
zamontowanym systemem oczyszczania powietrza.
W takim przypadku ma zastosowanie BAT 28. Ze
względu na koszty pomiarów technika ta może nie
mieć ogólnego zastosowania.
b

Szacunki z wykorzystaniem wskaźników emisji.

Raz na rok

Ze względu na koszty pomiarów emisji technika ta
może nie mieć ogólnego zastosowania.

W stosunku do pyłu nie jest przypisany jakikolwiek limit emisyjny powiązany z BAT, ale jest
wymagane monitorowanie.
W zakresie monitoringu emisji pyłów dopuszczalne jest do czasu opublikowania wskaźników
krajowych zastosowanie wskaźników emisji aplikowanych w innym kraju, pod warunkiem, że
zastosowane wskaźniki odpowiadają wymogom najlepszej dostępnej techniki, a sposób
chowu jest reprezentatywny dla danej instalacji uwzględniając typ chowu, wiek i rodzaj
instalacji oraz stosowane techniki ograniczania emisji.
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Tabela 3.2.8.4-1.Przykładowe możliwe do zastosowania wskaźniki
z budynków inwentarskich na terenach wielkoprzemysłowych ferm drobiu.
Źródło danych
IOŚ w Warszawie,
Krajowe Centrum
Inwentaryzacji Emisji

Drób
Brojlery kurze

IOŚ w Warszawie,
Krajowe Centrum
Inwentaryzacji Emisji
BAT10

pyłu

Substancja
Pył ogółem
Pył PM10
Pył PM2,5
PM10

Wskaźnik
0,0083 kg/szt/rok
0,0037 kg/szt/rok
0,0008 kg/szt/rok
0,004*-0,025 kg/stanowisko/rok

Młoda kurka
(klatka, ściółka)
Nioska ściółka
Nioska klatka
Nioska woliery
Hodowlane kury
brojlery(rodzic)

Pył PM10

0,008* - 0,078 kg/stanowisko/rok

Brojlery kurze

BAT10

emisyjne

Pył PM10
Pył PM10

0,02*- 0,15 kg/stanowisko/rok
0,01*- 0,04 kg/stanowisko/rok

Pył PM10

0,016*- 0,049kg/stanowisko/rok

Indyki

Pył ogółem
Pył PM10
Pył PM2,5

0,554 kg/szt/a
0,250 kg/szt/a
0,0055 kg/szt/a

Indyki samice
(cały okres chowu)
Indyki samce (cały
okres chowu)

Pył PM10

0,09* – 0,5 kg/stanowisko/rok

Pył PM10

0,24* – 0,9 kg/stanowisko/rok

Kaczki

Pył PM10

0,01*-0,084 kg/stanowisko/rok

*Przy zastosowaniu instalacji do redukcji pyłów
3.2.8.5. BAT 28 Monitorowanie emisji do powietrza z każdego budynku wyposażonego
w system oczyszczania powietrza
BAT 28. W ramach BAT należy monitorować emisje amoniaku, pyłu i/lub zapachu do powietrza
z każdego budynku dla zwierząt wyposażonego w system oczyszczania powietrza przy użyciu
wszystkich następujących technik, co najmniej z częstotliwością podaną poniżej.

a

b

10

Technika wg BAT 28 i zastosowanie

Częstotliwość

Weryfikacja
skuteczności
systemu
oczyszczania powietrza za pomocą pomiaru
amoniaku,
zapachu
i/lub
pyłu
w praktycznych warunkach gospodarstwa i
zgodnie z określonym protokołem pomiarowym
oraz przy zastosowaniu metod zawartych
w normach EN lub innych standardowych
metod (ISO, krajowych lub międzynarodowych)
zapewniających dane o równoważnej jakości
naukowej.
Nie
ma
zastosowania,
jeżeli
system
oczyszczania powietrza został zweryfikowany
w odniesieniu do podobnego sposobu
utrzymania zwierząt i warunków.
Kontrolowanie skutecznego działania systemu
oczyszczania powietrza (np. poprzez stałe
rejestrowanie parametrów operacyjnych lub
przy użyciu systemów alarmowych).

Raz po
uruchomieniu
instalacji

Zalecenia i ocena
spełniania
Aktualnie nie są znane
w Polsce instalacje do
chowu drobiu wyposażone
w system oczyszczania
powietrza.

Codziennie

BAT Reference Dokument for the IRPP 2017
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3.2.8.6. BAT 29 Monitorowanie parametrów procesu
B
A
a
T
2
9
.
W
r
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m
a
c
h
B
A
b
T
n
a
l
e
ż
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m
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n
it
o
r
o
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p
u
j
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c
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e
p
a
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m
e
tr
y
p
r
o
c
e
s
u
c
o
n
a
j
m
n
i
e

Parametr
Zużycie wody

Opis i zastosowanie
Rejestrowanie
za
pomocą
np.
odpowiednich liczników lub faktur.
Główne
procesy,
w których zużywana jest woda
w pomieszczeniach
dla
zwierząt
(sprzątanie pomieszczeń, podawanie
paszy itp.) mogą być monitorowane
oddzielnie.
Oddzielne monitorowanie głównych
procesów zużywania wody może nie
mieć zastosowania do istniejących
gospodarstw,
w
zależności
od
konfiguracji sieci wodociągowej.

Zalecenia i ocena
spełniania
Rejestrowanie zużycia wody
do
pojenia
za
pomocą
liczników wody na kurnikach.
Całość
zużycia
wody
monitorowana za pomocą
odczytów
z
wodomierza
i faktur.

Zużycie energii
elektrycznej

Rejestrowanie
za
pomocą
np.
odpowiednich liczników lub faktur.
Zużycie
energii
elektrycznej
w
pomieszczeniach
dla
zwierząt
monitoruje się oddzielnie od innych
zespołów urządzeń znajdujących się
w gospodarstwie. Można monitorować
oddzielnie główne procesy, w których
zużywana jest energia elektryczna
w pomieszczeniach
dla
zwierząt
(ogrzewanie, wentylacja, oświetlenie
itp.).
Oddzielne monitorowanie głównych
procesów zużywania energii elektrycznej
może nie mieć zastosowania do
istniejących gospodarstw, w zależności
od konfiguracji sieci dostaw energii.
Rejestrowanie za pomocą np.
odpowiednich liczników lub faktur.

Rejestrowanie za pomocą
odczytów
z
liczników
i faktur.

Liczba
przybywających
i ubywających
zwierząt, w tym w
stosownych
przypadkach
urodzeń i zgonów
Spożycie paszy

Rejestrowanie za pomocą np.
istniejących rejestrów.

Rejestrowane zasiedleń, ew.
ubiórek i upadków.

Rejestrowanie za pomocą np. faktur lub
istniejących rejestrów.

Rejestr dobowego zużycia
paszy na kurnik, łączny za
pomocą faktur.

Produkcja
obornika

Rejestrowanie
za
istniejących rejestrów.

Rejestr
obornika.

Zużycie paliwa

pomocą

np.

Rejestrowanie
faktur.

za

pomocą

przekazanego
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3.3. Konkluzje powiązane z poziomem emisji
O ile nie stwierdzono inaczej, poziomy emisji związane z najlepszymi dostępnymi technikami
(BAT-AEL) dla emisji do powietrza, podane w niniejszych konkluzjach dotyczących BAT,
odnoszą się do wartości emisji amoniaku do powietrza z każdego budynku dla kur niosek oraz
dla brojlerów, przypadającej na stanowisko dla ptaka w odniesieniu do wszystkich cyklów
chowu odbytych w ciągu jednego roku (tj. kg substancji/stanowisko dla zwierzęcia/rok).
Emisja amoniaku z pomieszczeń do chowu i hodowli drobiu
Amoniak obok odorów jest głównym zanieczyszczeniem powstającym w wyniku chowu
i hodowli drobiu. Źródłem emisji jest:





proces chowu drobiu w budynkach inwentarskich
magazynowanie obornika (płyta lub magazyn),
przetwarzanie obornika
aplikacja i wprowadzanie do gruntu.

Najczęściej w obszarze instalacji emisja amoniaku następuje z budynku inwentarskiego oraz
bardzo rzadko (ze względu na zagrożenie bakteriologiczne) z magazynowania obornika.
Przykładowe poziomy emisji amoniaku z budynków inwentarskich w publikowanych
materiałach krajowych zawiera załącznik 4 do wytycznych.

3.3.1. BAT 31 Emisje amoniaku pochodzące z pomieszczeń dla kur niosek,
hodowlanych kur brojlerów i młodych kur
BAT 31. Aby ograniczyć emisje do powietrza z każdego pomieszczenia dla kur niosek,
hodowlanych kur brojlerów i młodych kur, w ramach BAT należy stosować jedną z poniższych
technik lub ich kombinację.
Wymagania BAT związane z emisją amoniaku z pomieszczeń dla kur niosek związane są
z wartościami dopuszczalnymi BAT- AEL dla emisji amoniaku do powietrza z każdego
budynku dla kur niosek określonej w kgNH3/stanowisko dla zwierzęcia/rok.
W przypadku dotrzymywania dopuszczalnej wielkości BAT- AEL należy wykazać stosowanie
jednej z wymienionej technik lub innej zapewniającej co najmniej równoważny poziom ochrony
środowiska.
W przypadku niespełniania wymagania należy zastosować kombinację technik, które pozwolą
na spełnianie BAT ̶ AEL.
Zgodność z wymaganiami BAT ̶ AEL należy udokumentować stosując powiązane z BAT
monitorowanie amoniaku opisane w BAT 25.
Wymagania BAT związane z emisją amoniaku z pomieszczeń dla hodowlanych kur brojlerów
i młodych kur nie są związane z wartościami dopuszczalnymi BAT ̶ AEL, a więc dla spełnienia
BAT wystarczy udokumentowane stosowanie jednej z wymienionych technik ograniczających
emisję lub innej zapewniającej co najmniej równoważny poziom ochrony środowiska.
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Technika (wg treści BAT 31 i zastosowanie)

Zalecenia i ocena
spełniania
Eksploatujący
instalację
stosuje
jedną
z wymienionych technik.
Systemy
klatek
wzbogaconych nie mają
zastosowania do młodych
kur
i
hodowlanych
kur
brojlerów.
Systemy
klatek
niewzbogaconych nie mają
zastosowania
do
kur
niosek.

a

Usuwanie obornika za pomocą taśmociągów (w przypadku
systemów klatek wzbogaconych lub niewzbogaconych) co
najmniej:
- jedno usunięcie na tydzień z suszeniem powietrzem; lub
- dwa usunięcia na tydzień bez suszenia powietrzem.

b

W przypadku systemów bezklatkowych:
0. System wymuszonej wentylacji i niezbyt częste usuwanie
obornika (w przypadku głębokiego ściółkowania z
wydzielonym kanałem gnojowicowym) jedynie w połączeniu
z dodatkowym środkiem zmniejszającym ryzyko, np.:
- osiągnięcie wysokiej zawartości masy suchej w oborniku;
- system oczyszczania powietrza.
Nie ma zastosowania w nowych zespołach urządzeń, chyba
że w połączeniu z systemem oczyszczania powietrza.
1. Przenośnik taśmowy gnojowicy lub zgarniacz do
usuwania
obornika
(w
przypadku
głębokiego
ściółkowania z wydzielonym kanałem gnojowicowym).
Możliwość zastosowania w istniejących zespołach urządzeń
może być ograniczona z uwagi na wymóg gruntownej zmiany
systemu pomieszczeń.
2. Wymuszone suszenie obornika za pomocą wymuszonej
wentylacji
aplikowanej
przez
rury
(w przypadku głębokiego ściółkowania z wydzielonym
kanałem gnojowicowym)
Technika ta może być stosowana tylko w zespołach
urządzeń o wystarczającej przestrzeni pod podestami
szczelinowymi.
3. Suszenie obornika za pomocą wymuszonej wentylacji
aplikowanej przez rury (w przypadku głębokiego
ściółkowania z wydzielonym kanałem gnojowicowym).
Ze względu na wysokie koszty realizacji możliwość
zastosowania w istniejących zespołach urządzeń może być
ograniczona.
4. Przenośniki taśmowe gnojowicy (w przypadku ptaków).
Zastosowanie w odniesieniu do istniejących zespołów
urządzeń zależy od szerokości kurnika.

Systemy
nie
mają
powszechnego
zastosowania w Polsce.

5. Wymuszone osuszanie ściółki z wykorzystaniem
powietrza
wewnętrznego
(w przypadku podłóg pełnych z głęboką ściółką).

Eksploatujący
instalację
stosuje
wymienioną
technikę.
Najczęściej
stosowany
system
w
Polsce.
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Technika (wg treści BAT 31 i zastosowanie)
Wykorzystanie jednego z wymienionych poniżej systemów
oczyszczania powietrza:
1. Płuczka kwaśna mokra;
2. Dwu- lub trzystopniowy system oczyszczania
powietrza;
3. Płuczka biologiczna (lub biofiltr ze zraszanym
złożem).
Może nie mieć powszechnego zastosowania ze względu na
wysokie
koszty
realizacji.
W przypadku istniejących zespołów urządzeń wyłącznie
wówczas, gdy wykorzystuje się scentralizowany system
wentylacji.

c

Zalecenia i ocena
spełniania
Technika
trudna
do
zastosowania
w istniejących instalacjach
z uwagi na stosowany
powszechnie
system
wentylacji
(brak
scentralizowanego
systemu wentylacji). Dla
nowych instalacji może nie
mieć
powszechnego
zastosowania ze względu
na
wysokie
koszty
realizacji.

Wskazane w tabeli 3.3.1-1 poniżej wartości BAT ̶ AEL muszą być spełnione w instalacji
prowadzącej chów kur niosek.
Tabela 3.3.1-1 BAT ̶ AEL dla emisji amoniaku do powietrza z każdego budynku dla kur niosek.
Parametr

Rodzaj pomieszczenia

Amoniak wyrażony
jako NH3

Chów klatkowy:
Chów bezklatkowy:

BAT ̶ AEL (kg NH3/stanowisko dla
zwierzęcia/rok)
0,02–0,08
0,02–0,13 (1)

(1) W przypadku istniejących zespołów urządzeń wykorzystujących system wymuszonej wentylacji i
niezbyt częste usuwanie obornika (w przypadku głębokiego ściółkowania z wydzielonym kanałem
gnojowicowym) w połączeniu ze środkiem, który prowadzi do osiągnięcia wysokiej zawartości masy
suchej w oborniku, górna granica zakresu BAT-AEL wynosi 0,25 kg NH3/miejsce dla zwierzęcia/rok.

Powiązane monitorowanie określono w BAT 25. Wartości BAT-AEL mogą nie mieć zastosowania
do ekologicznej produkcji zwierzęcej.
Określenie rzeczywistego BAT ̶ AEL dla emisji amoniaku do powietrza z każdego
budynku dla kur niosek w kg NH3/stanowisko dla zwierzęcia/rok

𝐸𝐵𝐴𝑇−𝐴𝐸𝐿 𝑛𝑖𝑜𝑠𝑘𝑎 =

𝐸𝑁𝐻3𝑏𝑛
𝑆𝑛𝑏

gdzie:
Skrót
𝐸𝑁𝐻3𝑏𝑛
𝑆𝑛𝑏

Objaśnienie
emisja amoniaku obliczona dla każdego budynku dla kur niosek
ilość stanowisk dla nioski w każdym budynku 11

Jednostka
miary
kg/rok
̶

Dla określenia wielkości emisji amoniaku z każdego budynku inwentarskiego należy
zastosować wzory podane z opisie BAT 25.

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 lutego 2010r. w sprawie wymagań
i sposobu postępowania przy utrzymaniu gatunków zwierząt gospodarskich, dla których normy ochrony
zostały określone w przepisach Unii Europejskiej (Dz.U.2010. 56 poz. 344 z późniejszymi zmianami)
11
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3.3.2. BAT 32 Emisje amoniaku pochodzące z pomieszczeń dla brojlerów
BAT 32. Aby ograniczyć emisje do powietrza z każdego pomieszczenia dla brojlerów,
w ramach BAT należy stosować jedną z poniższych technik lub ich kombinację.
Wymagania BAT odnoszące się do emisji amoniaku z pomieszczeń dla brojlerów powiązane
jest z wartościami dopuszczalnymi BAT- AEL dla emisji amoniaku do powietrza z każdego
budynku dla brojlerów o końcowej masie do 2,5 kg określonej w kgNH3/stanowisko dla
zwierzęcia/rok.
W przypadku dotrzymywania dopuszczalnej wielkości BAT ̶ AEL należy wykazać stosowanie
jednej z wymienionej technik lub innej zapewniającej co najmniej równoważny poziom ochrony
środowiska. W przypadku niespełniania wymagania należy zastosować kombinację technik,
które pozwolą na spełnianie BAT ̶ AEL.
Zgodność z wymaganiami BAT ̶ AEL należy udokumentować stosując powiązane z BAT
monitorowanie amoniaku opisane w BAT 25.
Technika (wg BAT 32 i zastosowanie)
Wymuszone
osuszanie
ściółki
a i niewyciekowy system pojenia (w przypadku podłóg
pełnych z głęboką ściółką).
System
wymuszonego
osuszania
ściółki
z wykorzystaniem
powietrza wewnętrznego
(w przypadku podłóg pełnych z głęboką ściółką).
W przypadku istniejących zespołów urządzeń
możliwość zastosowania systemu wymuszonego
b
osuszania powietrzem zależy od wysokości pułapu.
Systemy wymuszonego osuszania powietrzem
mogą nie mieć zastosowania w rejonach o ciepłym
klimacie,
w zależności od temperatury pomieszczenia.

Zalecenia i ocena spełniania

Eksploatujący instalację stosuje wymienioną
technikę.
Wentylacja
mechaniczna
z nagrzewnicami do ogrzewania powietrza
stosowana w początkowej fazie chowu.
Pojenie ptaków odbywa się za pomocą poideł
smoczkowo-miseczkowych zapobiegających
wyciekaniu wody.

Naturalna wentylacja i niewyciekowy system Naturalna wentylacja może nie mieć
c pojenia (w przypadku podłóg pełnych z głęboką zastosowania w intensywnym chowie
brojlerów.
ściółką).
Usuwanie gnojowicy przenośnikiem taśmowym i
wymuszone
osuszanie
powietrzem Warstwowy system podłogowy nie jest
d
(w
przypadku
warstwowych
systemów stosowany w intensywnym chowie brojlerów.
podłogowych).
W
przypadku
istniejących
instalacji
możliwość
zastosowania
zależy
od
Podłoga ogrzewana lub chłodzona ściółką możliwości
wybudowania
zamkniętego
e
(w przypadku systemu „combideck”).
podziemnego magazynu krążącej wody.
Może nie mieć powszechnego zastosowania
ze względu na wysokie koszty realizacji.
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f

Technika (wg BAT 32 i zastosowanie)
Wykorzystanie jednego z wymienionych poniżej
systemów oczyszczania powietrza:
1. Płuczka kwaśna mokra;
2. Dwulub
trzystopniowy
system
oczyszczania powietrza;
3. Płuczka biologiczna (lub biofiltr ze
zraszanym złożem).

Zalecenia i ocena spełniania
Technika
trudna
do
zastosowania
w istniejących instalacjach z uwagi na
stosowany powszechnie system wentylacji
(brak scentralizowanego systemu wentylacji).
Dla nowych instalacji może nie mieć
powszechnego zastosowania, ze względu na
wysokie koszty realizacji.

Tabela 3.3.2-1 BAT ̶ AEL dla emisji amoniaku do powietrza z każdego budynku dla brojlerów
o końcowej masie do 2,5 kg
Tabela 3.3.2-1 BAT ̶ AEL dla emisji amoniaku do powietrza z każdego budynku dla brojlerów
o końcowej masie do 2,5 kg
BAT ̶ AEL (1) (2)
(kg NH3/stanowisko dla zwierzęcia/rok)

Parametr
Amoniak wyrażony jako NH3

0,01–0,08

(1) BAT-AEL może nie mieć zastosowania do następujących typów hodowli: ekstensywnego
chowu ściółkowego, chowu wybiegowego, tradycyjnego chowu wybiegowego i chowu
wybiegowego bez ograniczeń, zdefiniowanych w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 543/2008.
(2) Dolna granica zakresu związana jest ze stosowaniem systemu oczyszczania powietrza.
Wartości BAT-AEL mogą nie mieć zastosowania do ekologicznej produkcji zwierzęcej.

BAT ̶ AEL dla emisji amoniaku do powietrza z każdego budynku dla brojlerów w kg
NH3/miejsce dla zwierzęcia/rok.
Dla chowu brojlerów o końcowej masie powyżej 2,5 kg NH3/stanowisko dla zwierzęcia/rok
liczonej jako średnia końcowa masa brojlerów można zastosować współczynnik zwiększający
WNH3b.

EBAT−AEL brojler = WNH3b ·

ENH3b
Sbb

gdzie:
Objaśnienie

Skrót
𝐸𝑁𝐻3𝑏

𝑆𝑏𝑏

ilość stanowisk dla brojlera w każdym budynku12

𝑊𝑁𝐻3𝑏

WNH3b =

emisja amoniaku z każdego budynku
współczynnik zwiększający stosowany w przypadku, gdy
średnia końcowa masa brojlerów w budynku jest wyższa niż
2,5 kg/ptaka

Jednostka
miary
kg/rok
szt.
-

MK śr
2,5

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 lutego 2010r. w sprawie wymagań
i sposobu postępowania przy utrzymaniu gatunków zwierząt gospodarskich, dla których normy ochrony
zostały określone w przepisach Unii Europejskiej (Dz.U.2010. 56 poz. 344 z późniejszymi zmianami)
12
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gdzie:
Objaśnienie

Skrót
𝑀𝐾ś𝑟

MK śr =

średnia końcowa masa brojlerów

Jednostka
miary
kg/ptaka

(Ms + Mp )
Iw

gdzie:
Skrót

Objaśnienie

Jednostka
miary
kg/rok

𝑀𝑠

masa brojlerów sprzedanych z każdego budynku

𝑀𝑝

masa sztuk padłych w każdym budynku

kg/rok

𝐼𝑤

ilość ptaków wstawionych w każdym budynku

szt./rok

Iw = Sbb · C
gdzie:
Skrót
𝐶

Objaśnienie
ilość cykli w roku

Jednostka
miary
̶

Dla określenia wielkości emisji amoniaku z każdego budynku inwentarskiego należy
zastosować wzory podane z opisie BAT 25.

3.3.3 BAT 33 Emisje amoniaku pochodzące z pomieszczeń dla kaczek
Wymagania BAT związane z emisją amoniaku z pomieszczeń dla kaczek nie są związane
wartościami dopuszczalnymi BAT ̶ AEL, a więc dla spełnienia BAT wystarczy

z

udokumentowane stosowanie jednej z wymienionych technik ograniczających emisję lub innej
zapewniającej co najmniej równoważny poziom ochrony środowiska.
BAT 33.

Aby ograniczyć emisje do powietrza z każdego pomieszczenia dla kaczek,

w ramach BAT należy stosować jedną z poniższych technik lub ich kombinację.

a

Technika wg BAT 33 i zastosowanie
Przy użyciu jednej z następujących
technik z wykorzystaniem naturalnej lub
wymuszonej wentylacji:

Zalecenia i ocena spełniania
Eksploatujący
instalację
stosuje
jedną
z wymienionych technik, uwzględniając ograniczenia
w stosowaniu.
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b

Technika wg BAT 33 i zastosowanie
1.Częste
dodawanie
ściółki
(w
przypadku
pełnej
podłogi
z głęboką ściółką lub podłogi rusztowej
w
połączeniu
z głęboką ściółką).
W przypadku istniejących zespołów
urządzeń wykorzystujących głęboką
ściółkę w połączeniu z podłogą rusztową
możliwość zastosowania zależy od
konstrukcji istniejącego obiektu.
2.Częste
usuwanie
obornika
(w przypadku, gdy podłoga jest
w pełni rusztowa).
Ma zastosowanie wyłącznie do hodowli
kaczek piżmowych (Cairina moschata) z
powodów zdrowotnych.
Wykorzystanie
jednego
z wymienionych poniżej systemów
oczyszczania powietrza:
1. Płuczka kwaśna mokra;
2. Dwu - lub trzystopniowy system
oczyszczania powietrza;
3. Płuczka biologiczna (lub biofiltr ze
zraszanym złożem).
Może
nie
mieć
powszechnego
zastosowania ze względu na wysokie
koszty
realizacji.
W przypadku istniejących zespołów
urządzeń wyłącznie wówczas, gdy
wykorzystuje
się
scentralizowany
system wentylacji.

Zalecenia i ocena spełniania

Technika
trudna
do
zastosowania
w istniejących instalacjach z uwagi na stosowany
powszechnie
system
wentylacji
(brak
scentralizowanego systemu wentylacji).
Dla nowych może nie mieć powszechnego
zastosowania ze względu na wysokie koszty
realizacji.

3.3.4 BAT 34 Emisje amoniaku pochodzące z pomieszczeń dla indyków
Wymagania BAT związane z emisją amoniaku z pomieszczeń dla indyków, podobnie jak dla
kaczek, nie są związane z wartościami dopuszczalnymi BAT AEL, a więc dla spełnienia BAT
wystarczy udokumentowane stosowanie jednej z wymienionych technik ograniczających
emisję lub innej zapewniającej co najmniej równoważny poziom ochrony środowiska.
BAT 34.

Aby ograniczyć emisje amoniaku do powietrza z każdego pomieszczenia dla

indyków, w ramach BAT należy stosować jedną z poniższych technik lub ich kombinację:
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Technika (wg treści BAT 34 i zastosowanie)

a

b

Naturalna
lub
wymuszona
wentylacja
i niewyciekowy system pojenia (w przypadku podłóg
pełnych z głęboką ściółką).
Naturalna wentylacja nie ma zastosowania w
przypadku
wykorzystania
scentralizowanego
systemu wentylacji. Naturalna wentylacja może nie
mieć zastosowania w początkowej fazie hodowli lub
ze względu na ekstremalne warunki klimatyczne.
Wykorzystanie jednego z wymienionych poniżej
systemów oczyszczania powietrza:
1. Płuczka kwaśna mokra;
2.Dwu- lub trzystopniowy system oczyszczania
powietrza;
3.Płuczka biologiczna (lub biofiltr ze zraszanym
złożem).
Może nie mieć powszechnego zastosowania ze
względu
na
wysokie
koszty
realizacji.
W przypadku istniejących zespołów urządzeń
wyłącznie wówczas, gdy wykorzystuje się
scentralizowany system wentylacji.

Zalecenia i ocena spełniania
Eksploatujący
instalację
stosuje
wymienioną
technikę.
Wentylacja
mechaniczna z nagrzewnicami do
ogrzewania powietrza w początkowej
fazie chowu.
Pojenie ptaków odbywa się za pomocą
systemu niewyciekowego.

Technika trudna do zastosowania
w istniejących instalacjach z uwagi na
stosowany
powszechnie
system
wentylacji
(brak
scentralizowanego
systemu wentylacji).
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