
Oświadczenie złożone przez senatorów  

Andrzeja Pająka i Bogdana Pęka 

na 71. posiedzeniu Senatu 

w dniu 5 marca 2015 r. 

Oświadczenie skierowane do urzędów wojewódzkich, do urzędów marszałkowskich, do głównego inspek-

tora ochrony środowiska Jerzego Kulińskiego oraz do głównego inspektora nadzoru budowlanego Roberta 

Dziwińskiego 

Szanowni Państwo! 

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informacje w zakresie trybu wydawania pozwoleń zintegrowanych na 

prowadzenie działalności przemysłowej dla ferm hodowli zwierząt, polegającej na prowadzeniu wysokoin-

tensywnego tuczu. W szczególności prosimy o podanie informacji o przeprowadzaniu tego rodzaju inwestycji 

i skali prowadzenia tego rodzaju produkcji od momentu wprowadzenia konieczności uzyskiwania pozwoleń 

zintegrowanych. Dodatkowo prosimy o informacje w zakresie procesu kontroli wymiaru i rodzaju produkcji, 

a dokładnie: czy jest weryfikowane to, czy aktualnie prowadzona produkcja jest zgodna z wydanym pozwo-

leniem; jak są realizowane opłaty środowiskowe z dużych ferm z prowadzonej produkcji? Ponadto prosimy o 

informacje – zgodnie z kompetencjami – o tym, jak wygląda proces zatwierdzania i uaktualniania planów 

miejscowych zagospodarowania przestrzennego pod kątem tego rodzaju inwestycji. 

Jako przykład powyższego problemu podać można lokalizacje ferm, co do których istnieje zagrożenie w 

zakresie rozbieżności pomiędzy wydanym pozwoleniem a prowadzoną produkcją Są to gmina Szreńsk i 

miejscowości: Przychód, Liberadz, Rochnia, Miączyn Duży; gmina Radzanów i miejscowości: Bońkowo, 

Ratowo, Grazanowo Włościańskie, Luszewo; gmina Strzegowo i miejscowość Mdzewo. 

Prosimy też o informacje, czy właściciele wyżej wymienionych ferm posiadają także inwestycje w innych 

gminach lub województwach oraz czy ci sami inwestorzy występują o pozwolenia w kilku miejscach jedno-

cześnie. 

Z góry dziękujemy za kompleksowe zbadanie problemu i przekazanie szczegółowych wyjaśnień, bowiem 

docierają do nas niepokojące informacje, iż wydawane pozwolenia dotyczą innego zakresu, na przykład pro-

dukcji zarodowej, a prowadzona jest produkcja towarowa, która znacznie bardziej obciąża środowisko, bo-

wiem taka koncentracja produkcji na danym obszarze powoduje duże problemy i zagrożenia ekonomiczne 

dla reszty produkcji w skali kraju. 

Z poważaniem 

Andrzej Pająk 

Bogdan Pęk 

 




