
Szanowni Państwo Senatorowie,  

zwracam się do Państwa z prośbą o uwzględnienie głosu mieszkańców wsi, którzy cierpią 

z powodu sąsiedztwa ferm zwierząt futerkowych. W ponad 200 gminach odbywały się lub 

odbywają protesty przeciwko budowie lub funkcjonowaniu takich ferm. I nie jest to, jak 

chcieliby sądzić niektórzy panowie, występujący na forum Senatu, wrażliwość na "wiejskie 

zapachy", bo odoru, który unosi się w pobliżu ferm futerkowych, nie da się pomylić 

z czymkolwiek innym. Niebywały smród, który muszą znosić ci ludzie przez większą część 

roku, towarzyszy im bez względu na to, czy akurat są na zewnątrz czy w mieszkaniu. 

Intensywny, powalający wręcz odór zwłok zwierzęcych rozkładających się pod kratami 

klatek, odór resztek jedzenia, zwierzęcych odchodów i innych odpadów, które zmieszane, 

tworzą osobliwy fetor, w którym nie sposób żyć. Do tego rzecz jasna plagi much i innych 

insektów, które wdzierają się do domostw i gospodarstw, zanieczyszczone cieki wodne i 

spadające na łeb na szyję ceny gruntów, a co za tym idzie - niemożność opuszczenia tego 

miejsca (nikt nie zechce kupić ziemi w takim miejscu). Co istotne, fermy działają często jako 

kilkadziesiąt podmiotów (tak są zarejestrowane), a w istocie - jest to jedna wielka ferma, 

która znacząco oddziałuje na środowisko. Ze względu na to, że oficjalnie funkcjonuje jako 

kilkadziesiąt małych, nikt nie wykonuje w związku z tym, raportu oddziaływania na 

środowisko, który byłby w tej sytuacji miażdżący dla inwestorów. Nie wspominając o 

ucieczkach zwierząt, które - szczególnie w przypadku norek - są nagminne.  

To ogrom cierpienia nia tylko milionów zwierząt, ale właśnie ludzi, których powinniśmy 

bronić i jak najszybciej ulżyć im, zamykając fermy.  

Roczne vacatio legis, które zaproponował autor nowelizacji, to skuteczne przeciwdziałanie 

przeniesienia działalności bazującej na ogromnym cierpieniu zwierząt do krajów, gdzie prawo 

jeszcze tego nie zabrania. Nadto pozwoli uniknąć rodzenia się kolejnych pokoleń zwierząt, 

które zostaną zabite w okrutny sposób.  

 

Bardzo dziękuję za pozytywne rozpatrzenie mojej prośby.  
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