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Oświadczenie skierowane do głównego inspektora ochrony środowiska Pawła Ciećki
Szanowny Panie Inspektorze!
Realizując prośbę samorządów gmin Gózd, Tczów oraz Przyłęk w powiecie zwoleńskim o objęcie szczególnym nadzorem i stałą kontrolą już istniejących oraz planowanych do realizacji hodowlanych ferm drobiu
na tym terenie, zwracam się do Pana Inspektora w następującej kwestii.
Wójtowie wymienionych gmin podnoszą, że istniejące oraz planowane fermy drobiu stanowią istotne zagrożenie dla mieszkańców powiatu zwoleńskiego oraz znacząco negatywnie oddziałują na środowisko naturalne poprzez np. emitowanie zanieczyszczeń chemicznych (pyły, amoniak, podtlenek azotu, siarkowodór,
dwutlenek węgla, metan), jak również w zakresie fizycznym i mikrobiologicznym. Substancje te stanowią
poważny czynnik chorobotwórczy. Ponadto są źródłem odorów, które są substancją niemierzalną, nie podlegają badaniu i nie ma norm prawnych regulujących dopuszczalne poziomy, jednakże mogą być niezmiernie
uciążliwe dla człowieka, w szczególności gdy narażenie na nieprzyjemne odory jest długotrwałe.
Na terenie tych gmin jeden z inwestorów planuje powiększenie swoich ferm drobiu poprzez rozbudowę
istniejących lub budowę nowych kurników. Tereny, na których mają znajdować się planowane inwestycje, są
położone w niewielkiej odległości od najbliższej zabudowy mieszkaniowej, np. w miejscowości Brzezinki
Stare zaledwie 250 m od zabudowy jednorodzinnej. Zlokalizowanie wielkoprzemysłowej fermy w tak bliskiej odległości od budynków mieszkalnych niepokoi mieszkańców.
Władze samorządowe podnoszą, że organy opiniujące wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach opierają się jedynie na dokumentach przedłożonych przez inwestora, nie biorąc pod uwagę kwestii
pozaprawnych, szczególnie protestów społecznych oraz braku zgody pozostałych stron postępowania, zwykle
uzasadnionej obawami o zdrowie i warunki sanitarno-higieniczne.
Należy zauważyć, że intensyfikacja chowu i hodowli zwierząt przyczynia się do przekształcenia i niszczenia naturalnych siedlisk wielu gatunków dzikich zwierząt. W województwie mazowieckim obserwuje się
najwyższy wzrost liczby inwestycji w zakresie ferm i chlewni w porównaniu z innymi województwami.
W związku z omówionymi kwestiami uprzejmie proszę Pana Inspektora o kontrolę istniejących ferm drobiu na terenie gmin Gózd, Tczów oraz Przyłęk w zakresie zagrożenia chemicznego i mikrobiologicznego.
Proszę również o nadzór nad inwestycjami planowanymi, będącymi na etapie wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, planowanymi w miejscowościach Kłonów w gminie Gózd oraz Brzezinki
Stare w gminie Tczów celem zapobieżenia niebezpieczeństwom wynikającym z ekspansji przemysłowych
takich inwestycji.
Z poważaniem
Stanisław Karczewski

