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Radzanów, 15.03.2018r. 
 
 
RIN.6220.55.2017                                 
 

PROTOKÓŁ Z ROZPRAWY 
 

Rozprawa w ramach 
postępowania administracyjnego 
dotycząca wniosku 

Pan Sebastian Sieradzki złożył w dniu 27 grudnia 2017r. 
wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia 
polegającego na budowie 2 chlewni rusztowych                  
do tuczu świń o liczbie stanowisk 1950 szt. każda wraz 
z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w m. Bojanowo 
gm. Radzanów dz. Nr ew. 75; 

Kierujący rozprawą Pan Andrzej Wójcik – Wójt Gminy Radzanów; 

Protokolant Pani Joanna Rymer – Pracownik Referatu 
Infrastruktury; 

Data przeprowadzenia rozprawy 15 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; 
poinformował zebranych, że jednym z celów jest dojście 
stron konfliktu do ugody; 

Pani Joanna Rymer – Pracownik 
Referatu Infrastruktury 

Przedstawiła zasady dotyczące rozprawy oraz 
dotychczasowy przebieg postępowania; 

Pan Andrzej Wójcik – Wójt 
Gminy Radzanów 

Wyjaśnił zebranym konieczność uzyskania opinii                        
i uzgodnień od odpowiednich organów podczas 
postepowania w sprawie uzyskania decyzji                                
o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia. 
Na ich podstawie i w oparciu o zebrany materiał 
dowodowy w postępowaniu podejmowana jest decyzja; 

Pan Mariusz Bednarski – 
uczestnik rozprawy 

Podniósł kwestię uciążliwości zapachowych 
emitowanych przez takie obiekty jak chlewnie.  
Teściowie Pana Bednarskiego mieszkają                                    
w miejscowości gdzie znajduje się chlewnia, więc wie                  
z doświadczenia jak ogromny smród emitują takie 
obiekty. Ponadto ma wątpliwości czy inwestycja 
skończy się na dwóch obiektach, ponieważ teren,                       
na którym inwestor planuje budowę jest duży i istnieje 
możliwość w przyszłości budowy kolejnych chlewni. 
Tak samo było w przypadku kurników, zaczynało się             
od dwóch, trzech. Obecnie jest ich bardzo dużo. 
Wracając do odorów to nieprzyjemny zapach czuć 
nawet w Żurominie. Śmierdzi tam chlewniami chociaż 
nawet nie widać tych obiektów. Pan Bednarski 
powiedział, że nie wyprowadzi się z Bojanowa i będzie 
walczył o godne warunki życia dla siebie i swoich 
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dzieci;     

Pan Piotr Liszewski – uczestnik 
spotkania  

Zapytał gdzie inwestor będzie wylewał  gnojowicę; 

Pan Mariusz Bednarski – 
uczestnik rozprawy 

Powiedział, że chlewnie są obiektami, które emitują 
odory cały czas. Nie tylko wtedy, gdy wylewana jest 
gnojowica; 

Pani Aldona Liszewska – 
uczestnik spotkania 

Powróciła do pytania o zagospodarowanie gnojowicy; 

Pan Sebastian Sieradzki – 
inwestor  

Odpowiedział, że zamierza przekazywać gnojowicę                      
do biogazowni; 

Pani Aldona Liszewska – 
uczestnik spotkania 

Wyraziła obawy, że z uwagi na wysokie koszty 
przekazywania gnojowicy do biogazowni tylko część 
będzie w ten sposób zagospodarowana. Reszta 
natomiast wylewana będzie do rowów; 

Pan Marek Kaza – uczestnik 
rozprawy 

Zwrócił uwagę na to, że planowane do budowy 
chlewnie znajdować się będą zaledwie 150 m od jego 
budynków, w tym mieszkalnego. Podniósł kwestię 
lokalizacji inwestycji na terenie obszaru Natura 2000 
oraz na wejście w życie nowych przepisów dotyczących 
ochrony wód gruntowych. Zwrócił uwagę na istniejące 
ograniczenia w kwestii gromadzenia obornika, 
wylewania gnojowicy w odpowiedniej odległości                     
od rowów. Przypomniał o ograniczeniach OSN                        
w związku ze zbyt wysoką zawartością azotanów                      
w glebie; 

Pan Andrzej Wójcik – Wójt 
Gminy Radzanów 

Zauważył, że ma terenie gminy Radzanów jest obecnie 
zbyt duża ilość obiektów wielkopowierzchniowych – 
kurników. Budowa chlewni jest tematem początkującym 
i jest tych obiektów bardzo mało w naszej gminie                    
w stosunku do innych terenów. Aby zapewnić 
zrównoważony rozwój terenu powinny powstać plany 
rozwoju regionu na szczeblu rządowy. Tak jak to miało 
miejsce z wiatrakami. Odgórnymi przepisami na cały 
kraj ograniczono lokalizację takich obiektów. Sejm 
uchwalił ustawę określającą kryteria lokalizacyjne dla 
elektrowni wiatrowych. Niestety dla obiektów takich jak 
kurniki czy chlewnie przepisów takich nie ma. Owszem 
takie budynki inwentarskie muszą powstawać                         
na terenach wiejskich, ale ich lokalizacja i ilość 
powinny być normowane. Podkreślić należy 
jednocześnie, że dzięki rozwojowi drobiarstwa Polska 
stała się potentatem w produkcji drobiu i jaj, co przynosi 
również państwu zyski;  

Pan Mariusz Bednarski – 
uczestnik rozprawy 

Zapytał  dlaczego w takim razie nie ma pieniędzy                                          
na remonty dróg skoro na terenie gminy Radzanów jest 
tyle kurników. Dlaczego w gminie Siemiątkowo nie 
buduje się tylu kurników?;  

Pan Andrzej Wójcik – Wójt Zauważył, że rzeczywiście w tym roku drogi                              
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Gminy Radzanów są wyjątkowo bardzo zniszczone, zapewne z powodu 
dużej ilości wody. Będzie to sukcesywnie naprawiane;  

Pan Mariusz Bednarski – 
uczestnik rozprawy 

Powiedział, że podczas poprzedniego remontu dróg                         
w Bojanowie wywieziono część ziemi z dróg                               
i nawieziono tam żwir. Wybraną warstwę gleby 
wyrzucono zamiast zagospodarować na innych drogach;  

Pan Andrzej Wójcik – Wójt 
Gminy Radzanów 

Wyjaśnił, że ta ziemia nie nadawała się                                       
do wykorzystania w celu wyrównania nawierzchni 
innych dróg; 

Pani Irena Liszewska – uczestnik 
spotkania 

Powiedziała, że gmina powinna wiedzieć gdzie                       
jest potrzeba naprawy dróg; 

Pan Andrzej Wójcik – Wójt 
Gminy Radzanów 

Wyjaśnił, że dochody z działalności kurników są,                       
ale w skali kraju. Na poziomie gminy są one jedynie 
źródłem podatku rolnego;  

Pani Irena Liszewska – uczestnik 
spotkania 

Powiedziała, że drogi gruntowe są nieprzejezdne, pełne 
wody i dołów. W obecnym stanie niemożliwy jest 
dojazd do pól; 

Pan Andrzej Wójcik – Wójt 
Gminy Radzanów 

Wyraził opinię, że na terenie gminy Radzanów jest                    
za dużo kurników;  

Pani Irena Liszewska – uczestnik 
spotkania 

Powiedziała, że droga do Bojanowa na zakręcie jest 
podmyta i zniszczona przez bobry. Powinna być w tym 
miejscu podniesiona i poszerzona; 

Pan Mariusz Bednarski – 
uczestnik rozprawy 

Zwrócił się do Wójta Gminy Radzanów z pytaniem                  
czy jest w stanie pomóc mieszkańcom w kwestii 
chlewni;  

Pan Tadeusz Kiełbowicz – 
uczestnik rozprawy 

Powiedział, że gdyby chlewnia miała powstać w miejscu 
planowanej lokalizacji, to nie chciałby mieszkać tam 
gdzie Pan Marek Kaza. Ponadto należy zwrócić uwagę 
na ochronę przyrody w szczególności z uwagi                     
na występowanie obszaru Natura 2000; 

Pan Andrzej Wójcik – Wójt 
Gminy Radzanów 

Stwierdził, że wprowadzenie ograniczeń realizacji 
większych inwestycji spowodowałoby wyhamowanie 
rozwoju gminy. Chcąc wprowadzić zakaz budowy 
budynków inwentarskich należałoby również zabronić 
budowania obór. Istnieje możliwość zablokowania 
konkretnej inwestycji odcinkowym planem 
zagospodarowania przestrzennego gminy. Należałoby 
jedynie podjąć uchwałę rady gminy dla konkretnego 
terenu; 

Pan Marek Kaza – uczestnik 
rozprawy 

Powiedział, że miejscowość Bojanowo otoczona jest 
kurnikami, których wentylatory skierowane są                           
w kierunku wsi; 

Pan Mariusz Bednarski – 
uczestnik rozprawy 

Zapytał czy gdyby mieszkańcy wsi Bojanowo                                 
i Bębnowo złożyli petycję w sprawie zakazu realizacji 
przedmiotowej inwestycji odniosłoby to  pożądany 
skutek;  

Pan Andrzej Wójcik – Wójt Odpowiedział, że tak jeśli rada gminy podejmie 
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Gminy Radzanów odpowiednią uchwałę; 

Pan Mariusz Bednarski – 
uczestnik rozprawy 

Zapytał czy występowanie obszar Natura 2000                          
nie nakłada ograniczeń co do lokalizacji inwestycji; 

Pan Andrzej Wójcik – Wójt 
Gminy Radzanów 

Odpowiedział, ze na terenie gminy Radzanów występują 
dwie formy ochrony przyrody, mianowicie: obszar 
Natura 2000 oraz Nadwkrzański Obszar Chronionego 
Krajobrazu. Ograniczenia związane z ich 
występowaniem nie dotyczą obiektów rolniczych;   

Pani Aldona Liszewska – 
uczestnik spotkania 

Powiedziała, że w gminie Siemiątkowo nie można 
dowolnie budować dużych obiektów inwentarskich, 
gdyż ich lokalizację ogranicza plan zagospodarowania 
przestrzennego gminny; 

Pan Andrzej Wójcik – Wójt 
Gminy Radzanów 

Wyjaśnił, że w gminie sąsiedniej inwestycje blokowane 
są odcinkowymi planami zagospodarowani 
przestrzennego. W gminie Radzanów także próbowano 
w poprzedniej kadencji rady gminy uchwalić studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego nakładające ograniczenia w kwestii 
lokalizacji kurników. Niestety radni wycofali się                      
i nie uchwalili tego studium; 

Pan Marek Kaza – uczestnik 
rozprawy 

Powiedział, że cała wieś sprzeciwia się budowie chlewni 
w Bojanowie. Uczestników rozprawy byłoby więcej. 
Ale sołtys nie poinformował mieszkańców o terminie 
spotkania. Zauważył, że wczesna pora rozprawy też nie 
jest sprzyjająca dla rolników, którzy o tej porze dnia  
zajęci są pracą w gospodarstwie ;  

Pan Mariusz Bednarski – 
uczestnik rozprawy 

Zasugerował, że należałoby wyremontować budynek                  
po sklepie, aby stał się miejscem spotkań mieszkańców. 
Można byłoby powiesić tam tablicę ogłoszeń;  

Pani Irena Liszewska – uczestnik 
spotkania 

Powiedziała, ze Wójt nie zrobił nic dla Bojanowa przez 
tyle lat. Nie ma dróg ani remizy. Inne miejscowości                 
są doinwestowane, dba się o nie. W Bojanowie nic się 
nie dzieje; 

Pan Andrzej Wójcik – Wójt 
Gminy Radzanów 

Zwrócił się do inwestora o zajęcie stanowiska wobec 
prowadzonej dyskusji; 

Pan Sebastian Sieradzki – 
inwestor  

Inwestycja powinna być prowadzona zgodnie z prawem. 
Jeśli w jakiejkolwiek kwestii nie będą przestrzegane 
wymogi i przepisy, wówczas jej realizacja nie będzie 
możliwa. Powiedział, że kiedy sąsiad budował wielką 
oborę tuż obok jego domu to nie protestował. Rozumie, 
że to jest wieś i takie obiekty będą tu powstawały. 
Nikomu nie skarżył się, że będzie mu śmierdziało; 

Pan Mariusz Bednarski – 
uczestnik rozprawy 

Powiedział, że nikt nie jest osobiście przeciwko 
inwestorowi, ale chlewnie śmierdzą. Gdyby chodziło                  
o budowę obory nikt nie sprzeciwiałby się; 

Pan Marek Kaza – uczestnik 
rozprawy 

Wyraził obawę, że z chlewniami będzie jak z kurnikami, 
na początku tylko dwie a po jakimś czasie więcej; 
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Pan Sebastian Sieradzki – 
inwestor 

Powiedział, że nie planuje budowy kolejnych chlewni, 
ale nikt mu nie wierzy; 

Pan Andrzej Wójcik – Wójt 
Gminy Radzanów 

Zapytał inwestora czy istnieje możliwość zmiany 
lokalizacji inwestycji; 

Pan Sebastian Sieradzki – 
inwestor 

Odpowiedział, że musiałby zamienić się działkami                        
z Panem Markiem Kazą by móc zmienić lokalizację 
planowanego przedsięwzięcia; 

Pan Grzegorz Dąbrowski – 
uczestnik rozprawy 

Wyraził obawę, że zawsze zaczyna się od dwóch, trzech 
budynków, a później jest ich bardzo dużo; 

Pan Jarosław Waślicki – 
uczestnik rozprawy 

Powiedział inwestorowi, że do jego domu też smród 
dotrze; 

Pan Andrzej Wójcik – Wójt 
Gminy Radzanów 

Powiedział, że najrozsądniej byłoby zmienić lokalizację 
inwestycji, aby wygasić zaistniały konflikt; 

Pan Marek Kaza – uczestnik 
rozprawy 

Powiedział, że jak wejdzie w życie ustawa odorowa                 
to ograniczy odległość takich obiektów do 1 km                        
od budynków mieszkalnych;   

Pan Andrzej Wójcik – Wójt 
Gminy Radzanów 

Powiedział, że prace nad ustawą odorową trwają już 
wiele lat i do dzisiaj nie została ona uchwalona. 
Ponownie zwrócił się do inwestora o rozważenie zmiany 
lokalizacji planowanych chlewni. Tego typu obiekty 
najlepiej gdy są sytuowane z dala od budynków 
mieszkalnych, w otoczeniu lasów i zadrzewień,                      
które stanowią naturalna barierę dla ewentualnych 
uciążliwości zapachowych. W przypadku gruntów 
ornych kwestia zagospodarowania  obornika                                     
i gnojowicy nie jest problematyczna. Wystarczy tylko 
szybko zaorać. Gorzej sytuacja wygląda, gdy nawozy 
naturalne wywożone są na łąki; 

Pani Irena Liszewska – uczestnik 
spotkania 

Wyraziła obawę, że sztuki padłe nie będą regularnie 
odbierane; 

Pan Grzegorz Dąbrowski – 
uczestnik rozprawy 

Powiedział, że regularny odbiór padliny można 
wymusić na właścicielu chlewni zgłaszając tego typu 
zaniedbania do odpowiednich instytucji; 

Pan Andrzej Wójcik – Wójt 
Gminy Radzanów 

Po raz ostatni zaapelował do inwestora o zmianę 
lokalizacji inwestycji; 

 
 
Protokolant: Joanna Rymer 


