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Radzanów, 14.03.2018r. 
 
 
RIN.6220.3.2018                                 
 

PROTOKÓŁ Z ROZPRAWY 
 

Rozprawa w ramach 
postępowania administracyjnego 
dotycząca wniosku 

SAPERE Sp. z o. o. złożyła w dniu 21 stycznia 2018r. 
wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia 
polegającego na budowie fermy drobiu w Luszewie            
pn. Ferma Drobiu Luszewo II działka nr 238, obręb 
0010 Luszewo; 

Kierujący rozprawą Pan Andrzej Wójcik – Wójt Gminy Radzanów; 

Protokolant Pani Joanna Rymer – Pracownik Referatu 
Infrastruktury; 

Data przeprowadzenia rozprawy 14 marca 2018 roku; 

Rozprawę rozpoczęto o godz. 09:00; 

Obecność na rozprawie  Ustalono zgodnie z załączoną do protokołu listą 
obecności – załącznik 1; 

Pan Andrzej Wójcik – Wójt 
Gminy Radzanów 

Przywitał przybyłych i otworzył rozprawę;  

Pani Joanna Rymer – Pracownik 
Referatu Infrastruktury 

Przedstawiła zasady dotyczące rozprawy oraz 
dotychczasowy przebieg postępowania; 

Pan Andrzej Wójcik – Wójt 
Gminy Radzanów 

Poprosił Inwestora o przedstawienie przedmiotowej 
inwestycji; 

Pan Andrzej Śliwiński – Inwestor  W 2011 roku została wydana decyzja o środowiskowych 
uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia 
polegającego na budowie i eksploatacji 3 zespołów                   
po 2 kurniki stanowiących instalację do ściółkowego 
chowu kur rodzicielskich o łącznej obsadzie                       
100 000 szt./cykl (400 DJP) wraz z infrastrukturą 
techniczną na terenie planowanej Fermy Drobiu                         
w miejscowości Luszewo, gmina Radzanów, powiat 
mławski na działce o nr ew. 238, obręb Luszewo.                     
W międzyczasie w niedalekim sąsiedztwie (w odległości 
około 300m) powstała ferma brojlera Pana 
Błażkiewicza. W związku z powyższym zostaliśmy 
niejako zmuszeni do zmiany sposobu użytkowania 
przedmiotowych obiektów. Chów kur rodzicielskich                  
ze względów sanitarno-epidemiologicznych nie 
powinien być prowadzony w sąsiedztwie obiektów                     
z hodowlą brojlera. Ponadto obsada brojlera po ubiórce 
wynosić będzie 39 kg/m2. Zatem obciążenie dla 
środowiska nie będzie większe w tym względzie niż 
przy hodowli kury reprodukcyjnej. Różnicą jest fakt, że 
kura występuje w jednym cyklu produkcyjnym na rok, 
natomiast brojler ma ich 6 w tym samym czasie.              
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Wiąże się to z większym natężeniem ruchu pojazdów              
z powodu dowozu i wywozu drobiu oraz usuwania 
obornika. Ruch ten jednak prowadzony będzie od strony 
Ratowa, aby nie obciążać drogi w Luszewie. Istnieje 
również droga przez las i gruntowa (boczna w polach),           
z których również będzie można korzystać na potrzeby 
dostaw do planowanych obiektów inwentarskich.                 
Nie planuje się zwiększenia liczby obiektów. Brak 
protestów mieszkańców Luszewa podczas poprzedniej 
procedury uzyskania decyzji środowiskowej                            
w 2011 roku pozwala sądzić, że lokalizacja 
przedmiotowego przedsięwzięcia jest korzystna z uwagi 
na otoczenie przez lasy. Dzięki temu ograniczony będzie 
wpływ ewentualnych uciążliwości zapachowych                    
i innych, które mogą powstawać podczas eksploatacji 
kurników. Również Inwestor ze swej strony 
zadeklarował nasadzenia w takich miejscach,                        
aby w możliwie największym stopniu zamknąć 
inwestycję w otoczeniu zadrzewienia. Ponadto 
wentylacja w planowanych obiektach zwrócona będzie 
w kierunku lasu;       

Pan Marcin Śliwiński – Inwestor  Zapewnił, że obornik nie będzie wywożony na pola 
uprawne w otoczeniu Luszewa. Pomiot zostanie 
zagospodarowany na terenach położonych poza 
granicami gminy Radzanów;   

 
Rozprawę zakończono o godz. 09:40. 
 
 
Protokolant: Joanna Rymer 


