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InformacjeInformacje ogólneogólne
►► Fermy przemysłoweFermy przemysłowe (IPPC) – instalacjewymaga-

jące uzyskania POZWOLENIA ZINTEGROWANEPOZWOLENIA ZINTEGROWANE--
GOGO, czyli o obsadzie ponad 40 000 osobników –
drób, 2 000 świń (tuczników) o wadze ponad 30 
kg i/lub 750 macior (Dyrektywa Rady Unii Dyrektywa Rady Unii EuroEuro--
pejskiejpejskiej 96/61/EC z 24 września 1996 r. 96/61/EC z 24 września 1996 r. dotydoty--
czącacząca zintegrowanego zapobiegania zintegrowanego zapobiegania zanieczyzanieczy--
szczeniomszczeniom i ich kontrolii ich kontroli –– Dyrektywa IPPCDyrektywa IPPC).

► Jako emitenci dużych ilości zanieczyszczeń 
HELCOM (Sekretariat Konwencji Helsińskiej) 
uznał fermy wielkotowarowe za punkowe źródła 
zanieczyszczeń ze źródeł rolniczych (agricultural
point sources Hot Spots).



►► Definicja ferm wielkoprzemysłowych Definicja ferm wielkoprzemysłowych HELCOM’uHELCOM’u
uwzględnia również uwzględnia również fermy bydła o obsadzie fermy bydła o obsadzie 
równej 400 AUrównej 400 AU, a także , a także instalacje do instalacje do intensywintensyw--
negonego chowu owiec, kóz, koni i zwierząt chowu owiec, kóz, koni i zwierząt futerkofuterko--
wychwych o obsadzie równoważnej wielkości.o obsadzie równoważnej wielkości.

► Fermy wielkotowarowe charakteryzuje wysoce 
zindustrializowany i skoncentrowany profil 
produkcji zwierzęcej, o znaczącym jednostko-
wym oddziaływaniu na środowisko, głównie ze 
względu wytwarzanie dużych ilości nawozów 
naturalnych.

► Najbardziej niekorzystny jest chów bezściół-
kowy, generujący powstawanie ogromnych 
ilości gnojowicy.



Dane statystyczneDane statystyczne
► 18 812 200 świń w Polsce (listopad 2006) – na 

ok. 50 000 000 w całym obszarze zlewni Bałtyku;

► w Polsce na 100ha użytków rolnych przypada 
100 świń;

► ok. 103 przemysłowych fermy trzody chlewnej 
(w zlewni ok. 300);

► 8 686 ferm o obsadzie 200 i więcej świń (2006);

► ok. 50 gospodarstw ekologicznych utrzymujących 
trzodę chlewną (regulacja EEC No 2092/91, wg 
CDR w Brwinowie).

► 13 ferm tuczu trzody chlewnej, 2 fermy drobiu 
oraz 4 fermy o mieszanym charakterze produkcji 
w Europejskim Rejestrze Emisji ZanieczyszczeńEuropejskim Rejestrze Emisji Zanieczyszczeń
(EPER).



Lokalizacja 
istniejących 
(czerwone 
punkty) i pla-
nowanych (nie-
bieskie punkty) 
przemysłowych 
ferm trzody 
chlewnej
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Ilość pozwoleń zintegrowanych wydanych dla ferm trzody chlewnej 
i drobiu w poszczególnych województwach (na podst. 

http://ippc.mos. gov.pl/preview/pl/wnioski.html) 



Problemy związane z wielkoProblemy związane z wielko--
towarową produkcją zwierzęcątowarową produkcją zwierzęcą

A)A) Problemy środowiskowe:Problemy środowiskowe:

►► ZANIECZYSZCZENIE WÓDZANIECZYSZCZENIE WÓD – przenawożenie i od-
pływ nawozów organicznych (gł. biogenów– azotu
i fosforu)zpóldowódgruntowych,powierzchnio-
wych i w rezultacie do wód Bałtyku;

►► EUTROFIZACJAEUTROFIZACJA (przeżyźnienie) wódśródlądowych 
i morskich (zakwity glonów, zmniejszanie popula-
cji cennych gatunków ryb, modyfikacja ekosyste-
mów, utrata dennej fauny, przyducha);

►► ZANIECZYSZCZENIE MIKROBIOLOGICZNEZANIECZYSZCZENIE MIKROBIOLOGICZNE–zagro-
żenie sanitarne wynikające z zawartości patoge-
nów (np. Staphyloccocus sp., fekalne streptokoki, 
Escherichia coli, wirus różyczki i pryszczycy, larwy 
i jaja robaków pasożytniczych)wgnojowicyprodu-
kowanej przez fermy (gł. trzody chlewnej);



► pośredni i drugorzędny wpływ na tworzenie tworzenie KWAKWA--
ŚNYCHŚNYCH DESZCZYDESZCZY (emisja tlenków azotu i tlenków 
siarki) i zwiększenie EFEKTU CIEPLARNIANEGOEFEKTU CIEPLARNIANEGO
(emisja gazów cieplarnianych uszkadzających 
warstwę ozonową).
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312,5 x 0,18 = 56,25 [kgN/dzień]
312,5 x 0,053 = 16,56 [kgP/dzień]

założywszy, że tucznik (>30 kg) 
daje mniej więcej 3x więcej odcho-

dów niż człowiek…

Ferma IPPC 
o obsadzie 

2500 
tuczników

= 312,5 AU 1 AU dla 
tuczników =

0,18 kgN/dzień 
oraz 

0,053 kgP/dzień

20,53 MgN/rok 
oraz 

6,04 MgP/rok

miejscowości z 830
mieszkańcami, bez 

oczyszczalni ścieków

porównać 
można do

Fermę IPPC 
o obsadzie 

2500 
tuczników

1 kg azotu zrzucony do 1 kg azotu zrzucony do 
odbiornika daje, po odbiornika daje, po 
wbudowaniu go w wbudowaniu go w 

komórki roślinne, ok. 16 komórki roślinne, ok. 16 
kg biomasy, która kg biomasy, która 

obumierając powoduje obumierając powoduje 
zwiększenie ładunku zwiększenie ładunku 

ChZTChZT o prawie 20 kg Oo prawie 20 kg O22

►► Dla przykładu:Dla przykładu:



Gnojowica na polu koło fermy w Byszkowie, 
Zachodniopomorskie (2005)



Olbrzymie Olbrzymie obob--
szaryszary Bałtyku Bałtyku 
pokryte pokryte sinisini--
camicami –– eutrofieutrofi--
zacjazacja (lipiec (lipiec 
2005 r.)2005 r.)



B)    Problemy ekonomicznoB)    Problemy ekonomiczno--społeczne:społeczne:

►► ODORYODORY –– wśród odorów gnojowicy zidentyfikowa-
no 100-200 substancji zapachowych, z których co 
najmniej 30 to związki szczególnie cuchnące i 
szkodliwe dla zdrowia (np. merkaptany, siarczki 
organiczne, aminy, kwasy organiczne, aldehydy, 
ketony),

►► UTRATA MIEJSC REKREACJIUTRATA MIEJSC REKREACJI – np. gnojowica z 
ferm w pobliżu uzdrowiska Gołdapskiego (2006),

►► WYSOKIE KOSZTY OCZYSZCZANIA WODY PITNEJWYSOKIE KOSZTY OCZYSZCZANIA WODY PITNEJ,

►► INFEKCJE, CHOROBY I ALERGIEINFEKCJE, CHOROBY I ALERGIE,,

►► DEGRADACJA GRUNTÓW ROLNYCHDEGRADACJA GRUNTÓW ROLNYCH,,

► lokalizacja ferm w bezpośrednim sąsiedztwie lub 
na terenie obszarów NATURA 2000NATURA 2000 oraz OBSZAOBSZA--
RACHRACH SZCZEGÓLNIE NARAŻONYCH NA ODPŁYW SZCZEGÓLNIE NARAŻONYCH NA ODPŁYW 
AZOTU ZE ŹRÓDEŁ ROLNICZYCHAZOTU ZE ŹRÓDEŁ ROLNICZYCH..



Emisja Emisja amoniaamonia--
kuku w Europie w Europie 
(kg N/ha/rok)(kg N/ha/rok)



Krew i resztki poubojowe na polach Agrofirmy Witkowo – okres 
zimowy, pokrywa śniegowa, Zachodniopomorskie (2009)



C)   Problemy prawne:C)   Problemy prawne:
►► Posiadanie odpowiedniego areału do Posiadanie odpowiedniego areału do zagospodazagospoda--

rowaniarowania nawozu naturalnego oraz planu nawozu naturalnego oraz planu nawożenawoże--
niania nie stanowi warunku do wydania pozwolenia nie stanowi warunku do wydania pozwolenia 
zintegrowanegozintegrowanego.

►► Brak implementacji Konwencji HelsińskiejBrak implementacji Konwencji Helsińskiej (pow-
szechne nie przestrzeganie Aneksu III).

►► Rozbieżności w definicji instalacji w prawie Rozbieżności w definicji instalacji w prawie PolPol--
skimskim i Unijnymi Unijnym – Prawo Polskie zakłada, iż insta-
lacja przynależy do danego właściciela, a nie do 
miejsca (możliwość notarialnego podziału mają-
tku i unikania tym samym konieczności uzyskania 
pozwolenia zintegrowanego).

►► Plany nawożenia nie są ogólnie dostępną Plany nawożenia nie są ogólnie dostępną informainforma--
cjącją o o środowiśrodowi--skusku i jego ochronie, ani informacją i jego ochronie, ani informacją 
publicznąpubliczną udostępnianą przez stacje chemiczno-
rolnicze.

►► Brak „regulacji Brak „regulacji odorowychodorowych””(projektustawyoprze-
ciwdziałaniu uciążliwości zapachowej powietrza).



Padłe zwie-
rzęta w zbior-
niku przeciw-
pożarowym –
ferma w Ża-
binie, Zacho-
dniopomor-
skie (2005)



Przeciwdziałanie negatywnym Przeciwdziałanie negatywnym 
skutkom tuczu przemysłowegoskutkom tuczu przemysłowego

►► dotrzymanie obowiązujących standardów dotrzymanie obowiązujących standardów prawpraw--
nychnych,,

►► zwiększenie udziału władz samorządowych w zwiększenie udziału władz samorządowych w 
kontroli i egzekucji przepisów ustawy Prawo kontroli i egzekucji przepisów ustawy Prawo 
ochrony środowiskaochrony środowiska,

►► upublicznienie informacjiupublicznienie informacji o instalacjach wyma-
gających uzyskania pozwolenia zintegrowanego 
(aktualizacja i rozszerzenie internetowej bazy 
danych Ministerstwa Środowiska i Europejskiego 
Rejestru Emisji Zanieczyszczeń (EPER),

►► promocja i zwiększenie liczby gospodarstw promocja i zwiększenie liczby gospodarstw ekoeko--
logicznychlogicznych utrzymujących trzodę chlewną (364 w 
Dani) i drób,



►► wykorzystanie biotechnologicznej „obróbki” wykorzystanie biotechnologicznej „obróbki” 
gnojowicygnojowicy (zmniejszenie emisji odorów, biolo-
giczna dezynfekcja i sanitaryzacja, mineralizacja 
materii organicznej, produkcja biogazu, oczy-
szczanie w przygospodarskich oczyszczalniach 
biologicznych – kontrolowana fermentacja, 
wykorzystanie „efektywnych mikroorganizmów”),

► ustanowienie dobrze skonstruowanych i sku-
tecznych regulacji prawnych dotyczących jakości regulacji prawnych dotyczących jakości 
zapachowej powietrzazapachowej powietrza,

►► pełna implementacja ratyfikowanej Konwencji pełna implementacja ratyfikowanej Konwencji 
HelsińskiejHelsińskiej,

► zwiększenie znaczenia Kodeksu Dobrej Praktyki Kodeksu Dobrej Praktyki 
RolniczejRolniczej oraz Najlepszych Dostępnych Technik Najlepszych Dostępnych Technik 
Intensywnej Hodowli Drobiu i Trzody ChlewnejIntensywnej Hodowli Drobiu i Trzody Chlewnej
(BAT) oraz opracowań Agendy 21Agendy 21 w sektorze 
wielkotowarowej produkcji zwierzęcej.



Więcej informacji na:Więcej informacji na:
www.gajanet.plwww.gajanet.pl

Dziękuję za uwagęDziękuję za uwagę


