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ROZPORZ=DZENIE 
MINISTRA ROLNICTWA I żOSPODARKI bYWNOVCIOWEJ 

z dnia 7 paadziernika 1997 r. 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle rolnicze i ich 
usytuowanie. 

(Dz. U. z dnia 28 paadziernika 1997 r.) 

Na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 
414, z 1996 r. Nr 100, poz. 465 i Nr 106, poz. 496 oraz Nr 146, poz. 680, z 1997 r. Nr 88, poz. 554 i Nr 
111, poz. 726) zarz>dza siC, co nastCpuje: 

Rozdział 1 

Przepisy ogólne 

§ 1. 1. Rozporz>dzenie ustala warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budowle rolnicze i 
zwi>zane z nimi urz>dzenia budowlane oraz ich usytuowanie. 

2. Rozporz>dzenie okreWla warunki, które przy zachowaniu przepisów prawa budowlanego oraz 
odrCbnych przepisów, a takce ustaleM Polskich Norm zapewniaj>: 
 1) bezpieczeMstwo konstrukcji, 
 2) bezpieczeMstwo pocarowe, 
 3) bezpieczeMstwo ucytkowania, 
 4) odpowiednie warunki higieniczne i zdrowotne oraz ochronC Wrodowiska, 
 5) ochronC przed hałasem i drganiami, 
 6) oszczCdnoWć energii i odpowiedni> izolacyjnoWć ciepln> przegród, 
 7) odpowiednie warunki ucytkowe, 
 8) ochronC uzasadnionych interesów osób trzecich, 
 9) trwałoWć budowli, 
10) ochronC dóbr kultury. 

§ 2. Przepisy rozporz>dzenia stosuje siC przy projektowaniu, budowie, odbudowie, rozbudowie, 
nadbudowie, przebudowie, modernizacji i zmianie sposobu ucytkowania budowli rolniczych lub ich czCWci, 
a takce zwi>zanych z nimi urz>dzeM budowlanych. 

§ 3. Ilekroć w rozporz>dzeniu jest mowa o budowlach rolniczych - rozumie siC przez to budowle dla 
potrzeb rolnictwa i przechowalnictwa produktów rolnych, w szczególnoWci  takie jak: zbiorniki na płynne 
odchody zwierzCce, płyty do składowania obornika, silosy na kiszonkC, silosy na zboce i pasze, komory 
fermentacyjne i zbiorniki biogazu. 

Rozdział 2 

Zabudowa i zagospodarowanie terenu 

§ 4. Usytuowanie budowli rolniczych i projekt zagospodarowania działki lub terenu powinny być 
zgodne z decyzj> o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. 



§ 5. 1. Do budowli rolniczych i urz>dzeM budowlanych z nimi zwi>zanych nalecy zapewnić dojWcia i 
dojazdy przystosowane do sposobu ich ucytkowania, w tym drogi pocarowe, okreWlone w przepisach o 
ochronie przeciwpocarowej. 

2. SzerokoWć zorganizowanych ci>gów dojazdowych do budowli rolniczych powinna wynosić co 
najmniej 3 m. 

3. Ukształtowanie niwelety podłucnej i przekrojów poprzecznych dojazdów oraz dojWć do budowli 
rolniczych powinny zapewniać spływ wód opadowych. 

4. Stanowiska postojowe i dojazdy do budowli rolniczych powinny posiadać nawierzchniC 
utwardzon>, zapewniaj>c> odpływ wód opadowych. 

§ 6. 1. Do usuwania i magazynowania odchodów pochodzenia zwierzCcego powinny być 
przewidziane urz>dzenia i zbiorniki dostosowane do systemów technologicznych utrzymywania zwierz>t, 
zwane dalej "zbiornikami na płynne odchody zwierzCce". 

2. 
(1)

 Zbiorniki na płynne odchody zwierzCce powinny mieć dno i Wciany nieprzepuszczalne; zbiorniki 
zamkniCte powinny być szczelnie przykryte oraz zaopatrzone w otwór wentylacyjny i zamykany otwór 
wejWciowy. 

3. OdległoWci zamkniCtych zbiorników na płynne odchody zwierzCce, mierzone od pokryw i wylotów 
wentylacyjnych powinny wynosić co najmniej: 
 1) od otworów okiennych i drzwiowych pomieszczeM przeznaczonych na pobyt ludzi na działkach 

s>siednich - 15 m, 
 2) od magazynów Wrodków spocywczych, a takce obiektów budowlanych przetwórstwa rolno-

spocywczego - 15 m, 
 3) od granicy działki s>siedniej - 4 m, 
 4) od budynków magazynowych ogólnych - 5 m, 
 5) od silosów na zboce i pasze - 5 m, 
 6) od silosów na kiszonki - 5 m. 

4. OdległoWć otwartych zbiorników na płynne odchody zwierzCce o pojemnoWci do 200 m3
 oraz płyt 

gnojowych powinna wynosić co najmniej: 
 1) od otworów okiennych i drzwiowych pomieszczeM przeznaczonych na pobyt ludzi na działkach 

s>siednich - 30 m, 
 2) od budynków przetwórstwa rolno-spocywczego i magazynów Wrodków spocywczych 
 - 50 m, 
 3) od budynków magazynowych pasz i ziarna - 10 m, 
 4) od granicy działki s>siedniej - 4 m, 
 5) od silosów na zboce i pasze - 5 m, 
 6) od silosów na kiszonki - 10 m. 

5. Dopuszcza siC sytuowanie zbiorników na płynne odchody zwierzCce w odległoWciach mniejszych 
nic okreWlone w ust. 3 pkt 3 i ust. 4 pkt 4 lub na granicy działek, w wypadku gdy bCd> przylegać do tego 
samego rodzaju zbiorników na działce s>siedniej. 

6. OdległoWć otwartych zbiorników na płynne odchody zwierzCce o pojemnoWci wiCkszej nic 200 m3
 

od obiektów budowlanych wymienionych w ust. 4 i od granicy działki s>siedniej okreWla siC indywidualnie 
w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w uzgodnieniu z właWciwym paMstwowym 
wojewódzkim inspektorem sanitarnym. 

§ 7. 1. OdległoWci komór fermentacyjnych i zbiorników biogazu o pojemnoWci do 100 m3
 powinny 

wynosić co najmniej: 
 1) od otworów okiennych i drzwiowych pomieszczeM przeznaczonych na pobyt ludzi oraz od budynków 

inwentarskich - 15 m, 
 2) od innych budynków - 8 m, 
 3) od granicy działki s>siedniej - 5 m, 
 4) od składu wCgla i koksu - 15 m, 
 5) od innych komór fermentacyjnych i zbiorników biogazu - 15 m, 
 6) od silosów na zboce i pasze o pojemnoWci wiCkszej nic 100 ton - 15 m, 
 7) od innych obiektów budowlanych nie bCd>cych budynkami - 5 m. 



2. Zbiorniki biogazu i komory fermentacyjne o pojemnoWci wiCkszej nic 100 m3
 powinny być 

lokalizowane na działkach przeznaczonych wył>cznie dla biogazowni, a odległoWci, o których mowa w ust. 
1, powinny być co najmniej dwukrotnie wiCksze. 

§ 8. OdległoWć silosów na zboce i pasze o pojemnoWci wiCkszej nic 100 ton powinna wynosić co 
najmniej: 
 1) od otworów okiennych i drzwiowych pomieszczeM przeznaczonych na pobyt ludzi oraz od budynków 

inwentarskich - 15 m, 
 2) od innych budynków - 8 m, 
 3) od biogazowni - 15 m, 
 4) od składu wCgla i koksu - 15 m, 
 5) od granicy działki s>siedniej - 5 m. 

§ 9. OdległoWci myjni urz>dzeM ochrony roWlin powinny wynosić co najmniej: 
 1) od budynków przeznaczonych na pobyt ludzi, silosów na kiszonki, magazynów pasz i ziarna, 

magazynów ogólnych i obiektów budowlanych 
przetwórstwa rolno-spocywczego - 30 m, 

 2) od granicy działki s>siedniej - 5 m. 

§ 10. OdległoWci pomiCdzy budowlami rolniczymi a budowlami i budynkami zwi>zanymi z nimi 
technologicznie nie ogranicza siC, chyba ce przepisy szczególne stanowi> inaczej. 

§ 11. Usytuowanie budowli rolniczych uci>cliwych dla otoczenia, w szczególnoWci z uwagi na 
zapylenie, zapachy, wydzielanie siC substancji toksycznych, powinno uwzglCdniać przewacaj>ce kierunki 
wiatrów, tak ceby przez jak najdłucsz> czCWć roku znajdowały siC one po stronie zawietrznej wzglCdem 
obiektów budowlanych przeznaczonych na pobyt ludzi oraz wzglCdem obszarów chronionych. 

§ 12. Budowle rolnicze uci>cliwe dla otoczenia powinny być odizolowane od przyległych terenów 
pasami zieleni Wrednio- i wysokopiennej. 

Rozdział 3 

Budowle rolnicze i urz>dzenia budowlane z nimi zwi>zane 

§ 13. 1. Budowle rolnicze i urz>dzenia budowlane z nimi zwi>zane powinny być zaprojektowane i 
wykonane w sposób zapewniaj>cy w fazie budowy i eksploatacji zachowanie stanów granicznych 
noWnoWci i ucytkowania konstrukcji. 

2. W stalowych elementach konstrukcyjnych budowli rolniczych naraconych na korozjC nalecy, 
niezalecnie od zabezpieczenia antykorozyjnego, stosować naddatki. 

§ 14. Posadowienie budowli rolniczych powinno: 
 1) być dostosowane do warunków hydrogeologicznych i innych cech podłoca gruntowego, 
 2) być dostosowane do rodzaju konstrukcji oraz sposobu ucytkowania budowli rolniczych i urz>dzeM 

budowlanych z nimi zwi>zanych, 
 3) zapewniać zachowanie stanów granicznych noWnoWci i ucytkowania. 

§ 15. 1. WystCpuj>ce w budowlach rolniczych urz>dzenia techniczne powoduj>ce wstrz>sy i wibracje 
powinny być wykonane na oddzielnych fundamentach, z zachowaniem odstCpów dylatacyjnych, w sposób 
uniemocliwiaj>cy przenoszenie wstrz>sów i wibracji na fundamenty obiektu. 

2. Żundamenty budowli rolniczych i urz>dzeM budowlanych z nimi zwi>zanych powinny być 
zabezpieczone przed: 
 1) negatywnymi skutkami oddziaływania wód gruntowych, 
 2) skutkami przemarzania podłoca gruntowego, jeceli podłoce stanowi> grunty wysadzinowe, 
 3) uszkodzeniami umocliwiaj>cymi przenikniCcie do gruntu szkodliwych substancji znajduj>cych siC w 

budowli. 



§ 16. Przegrody budowlane budowli rolniczych powinny być projektowane i wykonywane z 
zapewnieniem bezpieczeMstwa i odpornoWci ogniowej konstrukcji, przy doborze materiałów 
zapewniaj>cych walory ucytkowe i trwałoWć budowli. 

§ 17. W budowlach rolniczych przeznaczonych do magazynowania produktów spocywczych i pasz 
oraz komponentów przeznaczonych do ich produkcji zabronione jest stosowanie materiałów toksycznych i 
charakteryzuj>cych siC stCceniem naturalnych izotopów promieniotwórczych wiCkszym od przewidzianego 
w przepisach w sprawie dopuszczalnych stCceM i natCceM czynników szkodliwych dla zdrowia, 
wydzielanych przez materiały budowlane, urz>dzenia i elementy wyposacenia w pomieszczeniach 
przeznaczonych na pobyt ludzi. 

§ 18. Przegrody budowlane podziemnych budowli rolniczych oraz zagłCbione w gruncie czCWci 
przegród pozostałych budowli rolniczych powinny być zabezpieczone przed negatywnymi skutkami 
oddziaływania Wrodowiska gruntowo-wodnego oraz przed zawilgoceniem i przenikaniem wilgoci do 
wnCtrza budowli. 

§ 19. 1. Przegrody budowlane budowli rolniczych naracone na negatywne oddziaływanie Wrodowiska 
wewnCtrznego, niezalecnie od szczelnoWci ich wykonania, powinny być osłoniCte od wewn>trz powłokami 
zabezpieczaj>cymi. 

2. Przegrody budowlane, o których mowa w ust. 1, powinny być zaprojektowane i wykonane w 
sposób umocliwiaj>cy wymianC elementów zniszczonych lub uszkodzonych. 

§ 20. Przykrycia podziemnych budowli rolniczych przenosz>ce obci>cenie zewnCtrzne stałe lub 
zmienne powinny być oznakowane tablicami ostrzegawczymi zawieraj>cymi informacje o wielkoWci 
dopuszczalnych obci>ceM i ich rozmieszczeniu. 

§ 21. 1. W biogazowniach powinny być stosowane niskociWnieniowe zbiorniki biogazu metalowe, 
celbetowe lub z tworzyw elastycznych. 

2. Zbiorniki powłokowe z tworzyw elastycznych powinny być zabezpieczone ogrodzeniem o 
wysokoWci co najmniej 1,8 m. 

3. OdległoWć ogrodzenia od płaszcza zbiornika biogazu powinna wynosić co najmniej 0,85 m. 
4. Dopuszcza siC odległoWć mniejsz> od okreWlonej w ust. 3, pod warunkiem wykonania ogrodzenia w 

sposób uniemocliwiaj>cy siCgniCcie do płaszcza zbiornika. 
5. Zbiorniki biogazu metalowe i celbetowe mog> być nie obudowane. 
6. Podziemne zbiorniki biogazu mog> być obci>cone jedynie znajduj>cym siC nad nimi gruntem. 

§ 22. Komory fermentacyjne i zbiorniki biogazu powinny być zaprojektowane i wykonane w sposób 
zabezpieczaj>cy przed: 
 1) pocarem lub wybuchem, 
 2) zamarzniCciem przewodów doprowadzaj>cych i odprowadzaj>cych gaz, 
 3) kondensacj> gazu, 
 4) korozj> powodowan> przez substancje zawarte w gazie, a w szczególnoWci przez amoniak i 

siarkowodór. 

§ 23. 1. Komory fermentacyjne powinny być wykonywane z materiałów niepalnych. 
2. Izolacja cieplna komór fermentacyjnych i przewodów biogazu powinna być wykonana w sposób 

zapewniaj>cy nierozprzestrzenianie ognia. 

§ 24. 1. Komory fermentacyjne i zbiorniki biogazu powinny być wyposacone w instalacje odgromowe 
i chronione od elektrycznoWci statycznej. 

2. Instalacje elektryczne powinny być prowadzone w rurach o stopniu ochrony nie nicszym nic IP-54; 
w wypadku stosowania mieszadeł nurkowych stopieM ochrony powinien wynosić IP-68. 

§ 25. Tworzywa elastyczne przeznaczone do budowy zbiorników biogazu powinny charakteryzować 
siC: 
 1) wytrzymałoWci> na rozrywanie co najmniej 15 N/cmb, 



 2) przepuszczalnoWci> metanu nie wiCksz> nic 10 cm3
/m

2
h bar, 

 3) odpornoWci> na działanie temperatur w granicach od -30°C do +50°C, 
 4) mocliwoWci> odprowadzania ładunków elektrostatycznych. 

§ 26. 1. W pomieszczeniach, w których znajduj> siC zbiorniki biogazu, nalecy zapewnić wentylacjC 
grawitacyjn>. 

2. Otwory nawiewne w pomieszczeniach, o których mowa w ust. 1, powinny znajdować siC 
bezpoWrednio nad posadzk>, a kanały wywiewne powinny być wyprowadzone ponad dach. 

3. W pomieszczeniach ze zbiornikami biogazu otwory nawiewne i wywiewne powinny mieć 
powierzchniC przekroju dla zbiorników o pojemnoWci: 
 1) do 50 m

3
 - 400 cm

2
, 

 2) powycej 50 m3
 do 100 m

3 
- 700 cm

2
, 

 3) powycej 100 m3
 do 200 m

3
 - 1.000 cm

2
, 

 4) powycej 200 m3
 - 1.500 cm

2
. 

§ 27. Pomieszczenia sterowni znajduj>ce siC obok komór fermentacyjnych powinny być 
wentylowane. 

§ 28. 1. Konstrukcja otwartych zbiorników na płynne odchody zwierzCce powinna zapewniać warunki 
ich ucytkowania poprzez: 
 1) umocliwienie dojazdu oraz oprócnienia gromadz>cych siC osadów, 
 2) wykonanie spadków w dnie w kierunku komory czerpalnej gnojowicy, 
 3) wykonanie spadków na zewn>trz dla odpływu wód opadowych. 

2. 
(2)

 ZamkniCte zbiorniki na płynne odchody zwierzCce zaopatrzone w przykrycie inne nic sztywne i 
odporne na uszkodzenia mechaniczne oraz otwarte zbiorniki na płynne odchody zwierzCce, o wysokoWci 
mniejszej nic 1,8 m, powinny być zabezpieczone ogrodzeniem o wysokoWci co najmniej 1,8 m. 

3. 
(3)

 Pomosty obsługowe i dojWcia dla obsługi zamkniCtych zbiorników na płynne odchody zwierzCce 
zaopatrzonych w przykrycie inne nic sztywne i odporne na uszkodzenia mechaniczne oraz otwartych 
zbiorników na płynne odchody zwierzCce powinny być zabezpieczone barierkami ochronnymi o wysokoWci 
co najmniej 1,1 m z poprzeczk> umieszczon> w połowie ich wysokoWci i na wysokoWci 0,15 m nad 
pomostem. 

4. Izolacja wodoszczelna dna i skarp zbiorników ziemnych na płynne odchody zwierzCce powinna 
być wykonana z trwałych materiałów izolacyjnych. 

§ 29. Płyty do składowania obornika powinny mieć dno i Wciany nieprzepuszczalne. 

§ 30. 1. Składy otwarte wCgla, koksu i cucla powinny być połocone w terenie, w którym nie gromadz> 
siC wody opadowe. 

2. Skład powinien mieć dojazd dla pojazdów mechanicznych. 
3. Podłoce składu powinno być utwardzone ze spadkiem nie mniejszym nic 3%. 
4. Skład wCgla brunatnego powinien być przykryty. 

§ 31. 1. Myjnie płytowe dla pojazdów i urz>dzeM rolniczych powinny posiadać utwardzon> 
nawierzchniC z betonu szczelnego ze spadkami dla odpływu wód opadowych oraz szczelne osadniki błota 
i tłuszczu, a takce studzienki zbiorcze. 

2. Myjnie urz>dzeM do ochrony roWlin powinny być wyposacone w szczelne zbiorniki Wcieków. 

Rozdział 4 

TrwałoWć budowli rolniczych 

§ 32. 1. Budowle rolnicze naracone na działanie korozji powinny mieć konstrukcjC ukształtowan> w 
sposób zmniejszaj>cy negatywne skutki oddziaływania Wrodowiska; w budowlach tych nalecy stosować 
wyroby odporne na oddziaływanie Wrodowiska. 

2. PrzyjCty sposób ochrony przed korozj> powinien uwzglCdniać przewidywany okres eksploatacji 
budowli rolniczej. 



§ 33. 1. Sposób ochrony powierzchniowej budowli rolniczych naraconych na działanie korozji 
powinien: 
 1) być dostosowany do rozwi>zaM materiałowych, 
 2) spełniać wymagania higieniczne, 
 3) umocliwiać konserwacjC i naprawy. 

2. Rozwi>zania technologiczne, architektoniczne, instalacyjne i konstrukcyjne powinny uniemocliwiać 
zniszczenie budowli rolniczej w razie uszkodzenia korozyjnego niektórych elementów. 

3. Do elementów wymagaj>cych okresowej kontroli i konserwacji nalecy zapewnić dostCp. 

§ 34. Konstrukcje budowli rolniczych naraconych na działanie korozji powinny być zabezpieczone 
przed powstawaniem odkształceM i rys powoduj>cych naruszenie szczelnoWci powłoki ochronnej. 

§ 35. Konstrukcja silosów na kiszonkC powinna zapewniać nalecyt> ochronC przed oddziaływaniem 
soków oraz ich przenikaniem do otaczaj>cego Wrodowiska poprzez wykonanie odpowiednich spadków i 
kanalików do odprowadzania soków do szczelnych studzienek. 

§ 36. W dnie i Wcianach zbiorników przy ciWnieniu hydrostatycznym do 0,05 MPa moce być 
stosowany beton zwykły; przy ciWnieniu wycszym powinien być stosowany beton hydrotechniczny. 

§ 37. 1. belbetowe elementy budowli rolniczych naracone na działanie korozji powinny być wykonane 
z betonu szczelnego klasy co najmniej B20, zbrojonego stal> wCglow> o nie podwycszonej wytrzymałoWci. 

2. W elementach, o których mowa w ust. 1, nalecy stosować zbrojenie z naddatkiem na korozjC. 
3. Zł>cza elementów budowlanych, dla których beton nie stanowi dostatecznej ochrony, nalecy 

zabezpieczać powłokami ochronnymi lub wykonywać ze stali nierdzewnej. 
4. Minimalna otulina zbrojenia w elementach budowlanych, o których mowa w ust. 1, powinna 

wynosić: 
 1) 50 mm od strony Wrodowiska powoduj>cego korozjC w silosach na kiszonki, 
 2) 30 mm w Wcianach i dnach leja silosów na zboca i pasze, w których beton powinien spełniać 

dodatkowo warunek podwycszonej WcieralnoWci. 
5. Składniki betonu nie powinny powodować korozji zbrojenia. 

§ 38. źlementy stalowe w konstrukcjach i przegrodach budowlanych naraconych na działanie korozji 
nalecy zabezpieczać powłokami ochronnymi lub wykonywać ze stali nierdzewnej. 

Rozdział 5 

BezpieczeMstwo pocarowe i zabezpieczenie przed wybuchem 

§ 39. Budowle rolnicze powinny być zabezpieczone przed pocarem lub wybuchem, w szczególnoWci 
przez zapewnienie: 
 1) noWnoWci konstrukcji przez załocony czas, 
 2) warunków ewakuacji, 
 3) bezpiecznych odległoWci miCdzy obiektami budowlanymi, 
 4) dróg pocarowych, 
 5) rozwi>zaM technicznych i materiałowych dostosowanych do wystCpuj>cego zagrocenia pocarowego 

lub zagrocenia wybuchem, 
 6) instalacji i urz>dzeM elektrycznych o stopniu bezpieczeMstwa odpowiadaj>cym wystCpuj>cemu 

zagroceniu pocarowemu lub zagroceniu wybuchem, 
 7) wody do celów przeciwpocarowych, 
 8) podrCcznego sprzCtu gaWniczego i urz>dzeM ratowniczych, 
 9) oznakowania znakami bezpieczeMstwa. 

§ 40. Budowle rolnicze powinny być wykonane z elementów budowlanych nie rozprzestrzeniaj>cych 
ognia. 



§ 41. OdległoWci stanowisk postojowych dla pojazdów samochodowych i samojezdnych maszyn 
rolniczych od biogazowni rolniczych powinny wynosić co najmniej 10 m. 

§ 42. 1. Dla budowli rolniczych, w których lub wokół których mog> tworzyć siC mieszaniny 
niebezpieczne palnych gazów lub palnych pyłów z powietrzem, nalecy wyznaczyć strefy zagrocenia 
wybuchem. 

2. Wymiary stref zagrocenia wybuchem dla budowli rolniczych i urz>dzeM budowlanych z nimi 
zwi>zanych okreWla zał>cznik do rozporz>dzenia. 

3. Dopuszcza siC przyjmowanie innych wymiarów stref zagrocenia wybuchem nic okreWlone w 
zał>czniku, o którym mowa w ust. 2, w wypadku zastosowania rozwi>zaM technicznych uzasadniaj>cych 
ich przyjCcie zgodnie z zasadami okreWlonymi w przepisach o ochronie przeciwpocarowej. 

§ 43. 1. W biogazowniach wokół zewnCtrznych Wcian komór fermentacyjnych i zbiorników biogazu 
ustala siC strefy bezpieczeMstwa w zalecnoWci od ich pojemnoWci: 
 1) do 50 m

3
 - 3 m, 

 2) ponad 50 m
3
 do 100 m

3
 - 5 m, 

 3) ponad 100 m
3
 - 8 m. 

2. Strefa bezpieczeMstwa powinna być oddzielona ogrodzeniem o wysokoWci co najmniej 1,5 m oraz 
oznakowana tablicami ostrzegawczymi: "Biogazownia. Zagrocenie wybuchem. Ucywanie ognia otwartego 
i palenie tytoniu zabronione". 

§ 44. Budowle rolnicze powinny być chronione przed wyładowaniami atmosferycznymi. 

Rozdział 6 

Higiena i zdrowie 

§ 45. 1. Budowle rolnicze i urz>dzenia budowlane z nimi zwi>zane powinny być projektowane i 
wykonane w sposób zabezpieczaj>cy przed wydzielaniem szkodliwych substancji. 

2. W wypadku gdy nie mocna unikn>ć wydzielania siC szkodliwych substancji, nalecy przewidzieć 
właWciw> wentylacjC, aby stCcenia tych substancji nie przekraczały dopuszczalnych norm, okreWlonych w 
odrCbnych przepisach. 

§ 46. W budowlach rolniczych, wewn>trz których wydzielaj> siC szkodliwe dla zdrowia substancje i 
zapachy, nalecy przewidzieć skuteczny system wentylacji na czas doraanego pobytu obsługi, 
zapewniaj>cy wykonywanie czynnoWci zwi>zanych z czyszczeniem, napraw> i konserwacj>, zgodnie z 
odpowiednimi przepisami dotycz>cymi bezpieczeMstwa i higieny pracy. 

§ 47. 1. DojWcia i przejWcia do urz>dzeM technicznych w budowlach rolniczych, niezbCdne na czas 
konserwacji i remontów, powinny zapewniać bezpieczne wykonywanie czynnoWci remontowych. 

2. Przy projektowaniu przejWć i dojWć przepisy o warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie, stosuje siC odpowiednio. 

§ 48. Instalacje i urz>dzenia budowli rolniczych słuc>ce do odprowadzania zucytych wód, soków 
kiszonkowych, a takce innych nieczystoWci i zanieczyszczeM, powinny być projektowane i wykonane w 
sposób zabezpieczaj>cy przed przenikaniem szkodliwych substancji do wód i gruntu. 

Rozdział 7 

Przepisy przejWciowe i koMcowe 

§ 49. Przepisów rozporz>dzenia nie stosuje siC do budowli rolniczych, jeceli przed dniem wejWcia w 
cycie rozporz>dzenia została wydana decyzja o pozwoleniu na budowC lub został złocony wniosek o 
wydanie takiej decyzji lub jeWli budowC nie wymagaj>c> pozwolenia rozpoczCto przed dniem wejWcia w 
cycie rozporz>dzenia. 



§ 50. Rozporz>dzenie wchodzi w cycie po upływie 6 miesiCcy od dnia ogłoszenia. 

ZAŁ=CZNIK 

wymiary stref zagrocenia wybuchem dla budowli rolniczych i urz>dzeM budowlanych z nimi 
zwi>zanych 

1. Biogazownie 
 1) komory fermentacyjne - ZO w całej komorze nad osadem 
 gnilnym, w komorach  przelewowych i syfonach 
 2) wokół nie zapewniaj>cych gazoszczelnoWci włazów 

do komór - Z1 - 3 m 
 3) wokół poł>czeM kołnierzowych gwintowanych 

i Wciskanych ruroci>gów gazowych, dławic i gniazd 
zaworów przy ciWnieniach ponad 2 bary - Z2 - 0,5 m 

 4) aparatura kontrolno-pomiarowa 
filtry w pomieszczeniach - Z2 całe pomieszczenia 

 5) filtry w pomieszczeniach wyposaconych 
w eksplorymetry i wentylacjC mechaniczn> awaryjn> - nie wyznacza siC 

 6) wokół zaworów bezpieczeMstwa - Z1 - 5 m 
 7) wokół przewodów odpowietrzaj>cych 

i wydmuchowych - Z1 o promieniu 5 m, przy czym 
 1 m w dół, 10 m w górC 

 8) pomieszczenia sprCcarek biogazu - Z1 w całym pomieszczeniu 
 9) pomieszczenia sprCcarek biogazu wyposacone 

w eksplorymetry i wentylacjC mechaniczn> awaryjn> - Z1 - 0,5 m wokół mocliwych 
 aródeł wydzielania 

2. Suszarnie, wytwórnie pasz, silosy zbóc i pasz, punkty przyjCciowe zbóc 
 1) silosy i urz>dzenia technologiczne, w tym obudowane 

urz>dzenia transportowe - Z10 wewn>trz urz>dzeM 
 i zbiorników zamkniCtych 

 2) urz>dzenia rozładowcze i pakuj>ce - Z11 w promieniu 3 m od miejsca 
 pakowania worków lub zasypu 
 zbiorników, przyczep 
 ci>gnikowych i samochodów 
 ciCcarowych 
 3) kosze zasypowe sypkich palnych produktów rolnych - Z11 w objCtoWci kosza 
 i dodatkowo 3 m w kacdym 
 nieograniczonym szczelnymi 
 przegrodami kierunku. 
Przypisy: 
1)

 § 6 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporz>dzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 czerwca 
2009 r. (Dz.U.09.108.907) zmieniaj>cego nin. rozporz>dzenie z dniem 23 lipca 2009 r. 
2)

 § 28 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporz>dzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 
czerwca 2009 r. (Dz.U.09.108.907) zmieniaj>cego nin. rozporz>dzenie z dniem 23 lipca 2009 r. 
3)

 § 28 ust. 3 zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporz>dzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 
czerwca 2009 r. (Dz.U.09.108.907) zmieniaj>cego nin. rozporz>dzenie z dniem 23 lipca 2009 r. 
 

 


