Odlegtosc zbiornikow na odchody
ZWIGrZ^CG od magazynow srodkow spozywczych
Odpowiada mgr inz. Anna Sas-Micuii - Stowarzyszenie Nowoczesne Budynki
Mam pytanie dotyczace rozporzqdzenia Ministra Rolnictwa
i Gospodarki Zywnosciowej w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budowle rolnicze i ich
usytuowanie. Zwracam sie z prosbq o interpretacje art. 6
ust. 4 pkt 2 rozporzqdzenia Ministra Rolnictwa i Gospodarki Zywnosciowej w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac budowle rolnicze i ich usytuowanie.
„Odlegtosc zamknietych zbiornikow na plynne odchody
zwierzece oraz zamknietych zbiornikow na produkty pofermentacyjne w postaci ptynnej, mierzone od pokryw i wlotdw wentylacyjnych, powinny wynosid co najmniej: (...)
2) 15 m od magazynow srodkow spozywczych, a takze od
obiektow budowlanych sluzqcych przetworstwu artykutow
rolno-spozywczych".
Jestesmy w trakcie projektowania obory dla krow mlecznych. Pod ca/a oborq maja bye kanafy gnojowe, a na nich
ruszty zelbetowe (azurowe). Wydaje mi sie, ze takq konstrukeje nalezy zakwalifikowac jako zamkniety zbiornik na
plynne odchody zwierzece wedfug tego samego rozporzadzenia art. 6 ust. 2 pkt 2. Jesli tak zakwalifikujemy kanaty
gnojowe, to powinnismy je odsunqc 15 m od magazynow
srodkow spozywczych, a takze od obiektow budowlanych
sluzqcych przetworstwu artykutow rolno-spozywczych (art.
6 ust. 4 pkt 2). Czy w takim razie pomieszczenie „chtodnia
mleka" - do ktorego trafia mleko zarazpo udoju, musi sie
znajdowac 15 m od kanatow gnojowych?
Pomieszczenie chlodnia mleka jest wydzielonym pomieszczeniem w tym samym budynku (oborze), mleko jest
tarn przechowywane w specjalnym szczelnym zbiorniku
chiodzqeym mleko, a mleko nie lezy w chlodni dtuzej niz
24 godziny.

pod budynkiem inwentarskim, stanowia.ee technologiczne
wyposazenie budynku inwentarskiego, maja. do nich zastosowanie ust. 4 tego paragrafu. Ustala on wymagane minimalne
odlegtosci zamknietych zbiornikow na plynne odchody zwierzece, mierzone od pokryw i wylotow wentylacyjnych, w tym
odlegtosc od magazynow srodkow spozywczych, a takze od
obiektow budowlanych sluzacych przetworstwu artykutow rolno-spozywczych. Tak sformutowane wymaganie oznacza, ze
sa. to dopuszczalne minimalne odlegtosci (w tym przywotane
w ust. 4 pkt 2 [1 ] - 1 5 m) miedzy odrebnymi obiektami - zbiornikiem, zlokalizowanym pod budynkiem inwentarskim (oboraj i magazynem lub innym obiektem budowlanym stuzacym
przetworstwu artykutdw rolno-spozywczych, a nie odlegtosci
zbiornikow, zlokalizowanych pod budynkiem inwentarskim
(oboraj, od pomieszczeh stuza.cych takim celom i zlokalizowanych w tym budynku.

Do tego przypadku ma zastosowanie § 10 [1], ktory stanowi, ze odlegtosci miedzy budowlami rolniczymi a budowlami
i budynkami zwiazanymi z nimi technologicznie nie ogranicza
sie, chyba ze przepisy szczegolne stanowia. inaczej. Wynika
z tego nakaz uwzglednienia uwarunkowaii odlegtosciowych
dla pomieszczen chtodni mleka, jesli takie sa. przedmiotem
odrebnych uregulowaii.
W uzupetnieniu nalezy wskazac, ze do budowli rolniczych dla
potrzeb rolnictwa i przechowywania ptodow rolnych, ktore sa.
przedmiotem regulacji ww. rozporzadzenia, zgodnie z § 3 [1],
oprocz zamknietych zbiornikow na ptynne odchody zwierzece zalicza sie rowniez takie budowle, jak: ptyty do sktadowania obornika, silosy na kiszonki, silosy na zboze, komory fermentacyjne i zbiorniki biogazu rolniczego.
Projektujac budynek gospodarczy czy inwentarski, nalezy takze miec na wzgledzie potrzebe spetnienia wymagan rozporzadzenia w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
Projektujac budynek inwentarski wraz z technologicznym odpowiadac budynki i ich usytuowanie [2]. Paragraf 3 pkt 8
wyposazeniem budynku, nalezy miec na wzgledzie spet- tego rozporzadzenia ustala definicje budynku gospodarczego,
nienie wymagari rozporzadzenia w sprawie warunkow tech- przez ktory w odniesieniu do zabudowy zagrodowej nalezy ronicznych, jakim powinny odpowiadac budowle rolnicze i ich zumiec budynek przeznaczony rowniez do przechowywania
usytuowanie, oraz wymagan rozporzadzenia w sprawie wa- srodkow produkeji rolnej i sprzetu oraz ptodow rolnych. Defirunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki nicje budynku inwentarskiego, do ktorego odwoluja, sie przepisy bezpieczehstwa pozarowego, znalezc mozna w § 209
i ich usytuowanie.
ust.
1 pkt 3. Przez budynki inwentarskie nalezy rozumiec
Rozporzadzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Zywnosciowej z dnia 7 pazdziernika 1997 r. w sprawie warunkow tech- budynki stuza.ee do hodowli inwentarza, okreslane jako IN.
nicznych, jakim powinny odpowiadac budowle rolnicze i ich W § 12 [2] ustalone zostaty warunki sytuowania budynku
usytuowanie [1] ustala w rozdziale 2 szczegotowe warunki gospodarczego i inwentarskiego na dziatce w odniesieniu
usytuowania budowli rolniczych, przez ktore zgodnie z § 3 na- do granicy dziatki budowlanej, budynku o innym przeznalezy rozumiec m.in. zamkniete zbiorniki na ptynne odchody czeniu. I tak w mysl m.in. ust. 8 § 12 budynek inwentarski
zwierzece. W swietle ustalen § 6 ust. 1 [1] do usuwania i prze- lub budynek gospodarczy, uwzgledniajac odlegtosciowe
chowywania odchodow zwierzecych powinny bye zastosowa- przepisy odrebne oraz zawarte w § 13 i 60 (usytuowanie
ne urzadzenia i budowle rolnicze odpowiednie do systemow ze wzgledu na higiene i zdrowie) i § 271-273 (usytuowautrzymywania zwierzat. A zatem jesli zastosuje sie zbiorniki nie z uwagi na bezpieczeiistwo pozarowe), nie moze bye
na ptynne odchody znajduja.ee sie catkowicie lub czesciowo sytuowany sciana. z oknami lub drzwiami w odlegtosci
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mniejszej niz 8 m od sciany istniejacego na sa_siedniej dziatce budowlanej m.in. budynku mieszkalnego lub takiego, dla
ktorego istnieje ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowe, z zastrzezeniem ustaleii ust. 4 pkt 3 w zakresie usytuowania budynku gospodarczego o dtugosci nie wiekszej niz
6,5 m i wysokosci nie wifkszej niz 3 m bezposrednio przy
granicy dziatki budowlanej lub w odlegtosci nie mniejszej niz
1,5 m sciana. bez okien i drzwi. Zbiornik na ptynne odchody zwierzece znajdujacy sie pod budynkiem inwentarskim,
w swietle ustaleii § 6 ust. 4 pkt 1 i 3 [1], powinien bye oddalony 10 m od pomieszczeh przeznaczonych na pobyt ludzi na
dziatkach sasiednich, jednak nie mniej niz 15 m od otworow
okiennych i drzwiowych w tych pomieszczeniach, a 4 m od
granicy dziatki sasiedniej. Z kolei w § 47 [2] ustalone zostaty
warunki wyposazenia technicznego budynkow gospodarczych i inwentarskich, wskazujac, ze wyposazenie takich
budynkow w instalacje wodocia.gowa. wymaga zastosowania
odprowadzenia sciekow. Wymagania bezpieczehstwa pozarowego dla budynkow inwentarskich zawarte sa. w § 282-285
[2], a wymagania oszczednosci energii dla budynkow gospodarczych, magazynowych i produkcyjnych w § 328 i 329
[2]. Przy czym w § 328 [2] ustalono wymog spetniania przez
budynki, w tym takze gospodarcze, wymagan w zakresie
wartosci wskaznika rocznego zapotrzebowania na nieodna-

wialna. energie pierwotna., wymog spetnienia przez przegrody oraz wyposazenie techniczne wymagan w zakresie izolacyjnosci cieplnej okreslonych w zataczniku nr 2. W § 329
[2] ustalono maksymalna. wartosc wskaznika rocznego zapotrzebowania na nieodnawialna. energie pierwotna. dla budynku gospodarczego, ktorej nie mozna przekroczyc, projektujac budynek gospodarczy, magazynowy lub produkcyjny.
Podsumowujac, spetnienie przedstawionych wymagan powinno bye poprzedzone zakwalifikowaniem projektowanego budynku, ze wzgledu na jego planowane przeznaczenie i sposbb
uzytkowania, do okreslonego typu. Z kwalifikacji tej wynikaja.
dalsze konsekwencje przestrzegania przywotanych wymagan
technicznych ustalonych dla budynkbw, budowli rolniczych
i ich usytuowania oraz przepisow odrebnych, ktore powinny
bye ta,cznie spetniane.
1. Rozporzadzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Zywnosciowej
z dnia 7 pazdziernika 1997 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budowle rolnicze i ich usytuowanie (Dz.U.
z 2 0 1 4 r . poz. 81).
2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2015 r. poz. 1422 i z 2017 r.
poz. 2285). <
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