Radzanów, 27.09.2018r.
RIN.6220.27.2018

PROTOKÓŁ Z ROZPRAWY
Pan Piotr Siemianowski złożył w dniu 30 kwietnia
2018r. wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
polegającego na budowie 8 budynków inwentarskich do
chowu drobiu – brojlera kurzego o łącznej obsadzie
początkowej powyżej 210 DJP, budowie 18 naziemnych
zbiorników do magazynowania gazu płynnego o łącznej
pojemności powyżej 10 dm3, budowie zespołu urządzeń
umożliwiających pobór wód podziemnych o zdolności
poboru wody powyżej
10 dm3/h, w obrębie
projektowanej Fermy Drobiu w m. Bońkowo Podleśne,
gmina Radzanów na działce o nr ew. 28/4, powiat
mławski;
Kierujący rozprawą
Pan Andrzej Wójcik – Wójt Gminy Radzanów;
Protokolant
Pani Joanna Rymer – pracownik referatu infrastruktury;
Data przeprowadzenia rozprawy
24 września 2018 roku;
Rozprawę rozpoczęto
o godz. 10:00;
Obecność na rozprawie
Ustalono zgodnie z załączoną do protokołu listą
obecności – załącznik 1;
Pan Andrzej Wójcik – Wójt Przywitał
przybyłych
i
otworzył
rozprawę;
poinformował zebranych, że jednym z celów jest dojście
Gminy Radzanów
stron konfliktu do ugody;
Pani Joanna Rymer – pracownik
Przedstawiła zasady dotyczące rozprawy oraz
referatu infrastruktury
dotychczasowy przebieg postępowania;
Pan Andrzej Wójcik – Wójt
Poprosił inwestora aby przybliżył zebranym na czym
Gminy Radzanów
polegać będzie planowane przedsięwzięcie;
Pan Piotr Siemianowski –
Wyjaśnił, że inwestycja polegać będzie na budowie
8 kurników. Realizacja podzielona będzie na 4 etapy
inwestor
po
2
obiekty.
Lokalizacja
przedsięwzięcia
umiejscowiona jest na terenie o zabudowie kolonijnej,
o odległości 2km i 1 km od zwartej zabudowy wsi.
Najbliżej sąsiadująca zabudowa to ferma pana
Koźlakiewicza;
Pani Anna Mihułka –
Poinformowała, że planowana ferma, będzie spełniała
najnowsze wymogi i normy. Przy planowanej wielkości
pełnomocnik inwestora
produkcji Inwestor zobligowany będzie do uzyskania
pozwolenia zintegrowanego, który nałoży na niego m.
in. obowiązek zastosowania środków na obniżenie
poziomu amoniaku. Zastosowana będzie bardzo droga
technologia dezodoryzacji, aby obniżyć uciążliwości
odorowe. Etapowanie realizacji również sprzyjać będzie
Rozprawa w ramach
postępowania administracyjnego
dotycząca wniosku
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Pan Andrzej Wójcik – Wójt
Gminy Radzanów
Pan Piotr Siemianowski –
inwestor

Pani
Anna
KlepaczewskaTwardowska
–
uczestnik
rozprawy
Pani
Anna
Mihułka
–
pełnomocnik inwestora

Pan Mariusz Gesek – uczestnik
rozprawy

Pani Anita Ziółkowska –
uczestnik rozprawy
Pani
Jolanta
Krzewska
uczestnik rozprawy
Pani
Anna
Twardowska
rozprawy

–

Klepaczewska–
uczestnik

Pani
Anna
Mihułka
pełnomocnik inwestora

–

ograniczeniu uciążliwości wynikających z budowy
przedmiotowych kurników. Odbiór obornika odbywać
się będzie na podstawie umów, a nawożenia
wykonywane będzie zgodnie z planami nawożenia.
Zmienione zostały przepisy dotyczące nawożenia.
Zmuszają one do wykonywania badań zawartości azotu
w glebie. Istniejące fermy również zobowiązane są do
dostosowania się do najnowszej konkluzji BAT. Zostały
one wezwane do zmiany pozwoleń zintegrowanych.
Pomimo braku ustawy odorowej konkluzje BAT
wprowadziły obowiązki ograniczenia emisji azotu
i związków odorotwórczych;
Zapytał w jaki sposób zagospodarowany będzie obornik
pochodzący z planowanej fermy;
Odpowiedział, że pomiot zagospodarowany będzie
rolniczo, zgodnie z harmonogramem, na obszarach
rolnych umiejscowionych poza terenem gminy
Radzanów, w okolicach Płocka;
Powiedziała, że obecnie obornik z istniejących ferm jest
wywożony drogą biegnącą przez wieś, pod oknami
domów mieszkańców;
Przepisy i normy zawozowe będą obowiązywały
zarówno hodowcę jak i rolnika odbierające go od niego
pomiot. Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska
będzie kontrolował rolników, którzy zobowiązani będą
przechowywać stosowne dokumenty przez okres 5 lat.
Wprowadzono szczegółowe rozporządzenia narzucające
ścisłą kontrolę azotowania gleb ;
Zwrócił uwagę, że zarówno Bońkowo Podleśne jak
i Bońkowo Kościelne są otoczone kurnikami z każdej
strony. Dodatkowo planowana jest wielka ferma we
Wróblewie;
Powiedziała, że społeczeństwo ma dosyć kurników.
Te, które już istnieją niech zostaną, ale nikt nie chce
kolejnych takich obiektów;
Przypomniała zebranym w ciągu ostatnich 3 lat na
terenie gminy Radzanów wydano decyzje środowiskowe
dla 139 kurników i 19 chlewni;
Powiedziała, że być może nowe kurniki będą musiały
być wyposażone w urządzenia chroniące przed
zanieczyszczeniem środowiska. Jednak dotychczas
budowane tych urządzeń nie mają. Smrody z kurników
wypuszczane są porze wieczorami lub nocą;
Powiedziała, że jeśli mieszkańcy odnotowują
uciążliwości pochodzące z kurników można złożyć
skargę do wójta gminy. Jeśli są to obiekty o obsadzie
powyżej 210 DJP wówczas jest ona przesyłana
do Marszałka, który obligatoryjnie przeprowadzi
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Pani
Jolanta
Krzewska
uczestnik rozprawy

–

Pan Mariusz Gesek – uczestnik
rozprawy

Pani
Jolanta
Krzewska
–
uczestnik rozprawy
Pan Przemysław Pakuszewski –
uczestnik spotkania

Pan Andrzej Wójcik – Wójt
Gminy Radzanów

Pani
Jolanta
Krzewska
–
uczestnik rozprawy
Pani Bogumiła Waślicka-Balińska
– uczestnik rozprawy
Pan Andrzej Wójcik – Wójt
Gminy Radzanów

Pani

Teresa

Omiecińska

–

kontrolę obiektu. Po otrzymaniu skargi Marszałek musi
wszcząć postępowanie kontrolne i zobowiązać
właściciela fermy do sporządzenia planu ograniczenia
uciążliwości odorowych;
Wyjaśniła, że nikt z obecnych na rozprawie nie jest
przeciwko panu Siemianowskiemu. Uczestnictwo
w rozprawie jest buntem przeciwko kurników w ogóle;
Zwrócił uwagę, że transport związany z eksploatacją
kurników doprowadził do zniszczenia dróg na terenie
gminy. Te inwestycje wpływają również na wysoką
cenę zakupu ziemi. Rolników nie stać na dokupowanie
gruntów i rozwijanie gospodarstw;
Powiedziała, że ludzie pobudowali sobie domy,
zainwestowali w przyszłość, a tu nie da się żyć;
Powiedziała, że osamotniony walczył z bakutilem.
Doprowadził do zaprzestania spalania w zakładzie
utylizacyjnym. Jednak przez długi czas ani interwencje
policji czy inne kontrole nie wnosiły nić do sprawy.
Weterynaria twierdziła, że nie ma możliwości
przeprowadzenia kontroli tego zakładu. Niestety znowu
czasami śmierdzi z zakładu utylizacyjnego. Obiektów
odorogennych jest za dużo. Ludzie, którzy chcą
mieszkać w gminie Radzanów nie chcą, aby ich
nieruchomości traciły ma wartości z powodu sąsiedztwa
kurników czy chlewni;
Wyjaśnił, że według informacji otrzymanych kilka lat
temu zakład utylizacyjny w Radzanowie zaprzestał
działalności. Obecnie prowadzona tam jest jedynie
działalność transportowa. Natomiast zawsze instytucje
kontrolujące bakutil deklarowały, że zlikwidowanie
zakładu utylizacyjnego jest niemożliwe. Wracając do
tematu kurników to oprócz ustawy odorowej są inne
możliwości regulacji tej kwestii. Powinny być przepisy
określające
dopuszczalną
lokalizację
obiektów
produkcyjnych, wielkopowierzchniowych obiektów
hodowlanych czy też zabudowy mieszkaniowej tak jak
określono to w przypadku elektrowni wiatrowych.
Gmina Radzanów ma studium na podstawie, którego
można blokować tego typu inwestycje odcinkowo;
Zapytała po co blokować odcinkowo, skoro można
zrobić to dla całej gminy;
Zapytała dlaczego przez 20 lat nie uchwalono planu dla
całej gminy;
Odpowiedział, że przestarzałe, nieżyciowe przepisy
dotyczące planu zagospodarowania przestrzennego nie
pozwalają na sprawne przeprowadzenie procedur
uchwalenia planu zagospodarowania przestrzennego;
Zapytała dlaczego w innych gminach nie mają takiego
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uczestnik spotkania
Pan Andrzej Wójcik – Wójt
Gminy Radzanów

Pan Marcin Ziółkowski
uczestnik rozprawy

–

Pani
Anna
Mihułka
pełnomocnik inwestora

–

Pani Bogumiła Waślicka-Balińska
– uczestnik rozprawy

Pani
Anna
Mihułka
pełnomocnik inwestora

–

Pani Beata Kanclerz – uczestnik
spotkania
Pan Andrzej Wójcik – Wójt
Gminy Radzanów

Pani Karolina Ziółkowska
uczestnik rozprawy

–

Pan Andrzej Wójcik – Wójt
Gminy Radzanów

Pan Przemysław Pakuszewski –

problemu i zablokowano tam budowę kurników dawno
temu;
Odpowiedział, że inne gminy też nie mają planu
zagospodarowania przestrzennego obejmującego całą
gminę. Problem gminy Radzanów to również kwestia
kumulacji kapitału drobiarskiego na jej terenie. Do tego
rolnicy sami oferują sprzedaż ziemi wiedząc, że będzie
ona przeznaczona pod budowę kurników;
Zauważył, że na innych gminach Cedrob wybudował
drogi, place zabaw, remizy. A w gminie Radzanów
przez tyle lat nic nie zrobiono. Nikt nigdy nie
egzekwował od firmy, że dokonała jakichś inwestycji na
terenie naszej gminy;
Przypomniał, że mieszkańcy mają prawo pisemnie
zgłaszać skargi na uciążliwości odorowe powodowane
przez kurniki do Wojewódzkiego Inspektora Ochrony
Środowiska i Wójta. Po przekazaniu skargi
do Marszałka ten będzie miał obowiązek wszcząć
postepowanie i przeprowadzić kontrolę obiektu. Jest to
nowe narzędzie dające wiele możliwości;
Powiedziała, że dotychczasowe kontrole nić nie
wnosiły, nie powodowały, ze uciążliwości malały.
Fermy otrzymywały protokoły z zaleceniami, czasem
jakieś kary finansowe. Nie przekładało się to niestety na
zmniejszenie emisji odorów;
Zauważyła, że konkluzje BAT weszły w życie
w 2017 roku. Jest to nowość, z której można efektywnie
korzystać. Zostały również określone tereny wrażliwe
np. mieszkalne;
Zapytał czy nie lepiej byłoby zapobiegać nie pozwalając
budować, zamiast walczyć z istniejącymi obiektami;
Wyjaśnił, że ustawa na podstawie, której wydawane
są
decyzje
środowiskowe
zapewnia
udział
społeczeństwa w postepowaniu, ale nie daje podstawy
aby odmówić wydania decyzji z uwagi na sprzeciw
społeczny
przeciwko
danemu
przedsięwzięciu.
Odmowne decyzje trafiają do Samorządowego
Kolegium Odwoławczego, które uchyla te decyzje i
wydaje w ich miejsce decyzje uzgadniające realizację
przedsięwzięcia;
Zapytała dlaczego w gminie Siemiątkowo wprowadzono
przepisy zabraniające budowy kurników, a w gminie
Radzanów takich ograniczeń nie ma;
Powiedział, że istotą problemu jest kumulacja kapitału
jaka występuje w gminie Radzanów. Rolnicy chętnie
sprzedają ziemia nawet jeśli zdają sobie sprawę,
że powstaną tam kurniki;
Poinformował, że w miejscowości Chamsk, gmina
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Żuromin udało się zablokować inwestycję planem
zagospodarowania przestrzennego. U nas też tak trzeba.
Jeden taki plan blokujący inwestycję uchwalono, ale
trzeba działać dalej, dyskutować i uchwalać kolejne.
Tylko w ten sposób można skutecznie blokować
niechciane inwestycje;
Klepaczewska- Zapytała czy jest możliwość uchwalenia planu dla
–
uczestnik Bońkowa Podleśnego i czy są na to pieniądze;

uczestnik rozprawy

Pani
Anna
Twardowska
rozprawy
Pan Andrzej Wójcik – Wójt Odpowiedział, że można podjąć taką uchwałę, jest to
w gestii rady gminy. Kolejna sesja będzie na początku
Gminy Radzanów
października;
Pan Krzysztof Nyklewicz – Wyraził opinię, że w tym spotkaniu nie chodzi
konkretnie o tę inwestycje, która będzie zrealizowana
uczestnik rozprawy
zgodnie z najnowszymi wymogami i technologiami.
Problemem jest to , że wójt stworzył klimat sprzyjający
budowie kurników. Zwrócił się z prośbą do wójta, aby
do końca kadencji nie wydawał żadnych decyzji
środowiskowych. Niech o tych planowanych inwestycja
zdecyduje nowy wójt. Należałoby zadać sobie pytanie
co stanie się z naszą gmina za 30 lat;
Pani Bogumiła Waślicka-Balińska Powiedziała, że wkrótce małe wsie staną się enklawami
wśród kurników. Radzanów jako wieś gminne będzie
– uczestnik rozprawy
istnieć, obroni się. Natomiast małe miejscowości
wkrótce przestaną istnieć ;
Pan Piotr Siemianowski – Powiedział, że miał okazję kupić ziemię w gm. Iłowo
Osada. W zamian za te 5 ha, na których planowana jest
inwestor
przedmiotowa inwestycja mógłby kupić tam 15 ha.
Bardzo tego chciał niestety przepisy o handlu ziemią
rolną nie pozwoliły na realizację tej transakcji. W kilka
dni pojawiło się kilku inwestorów chętnych
na odkupienie tych 5 ha w Bońkowo Podleśnym,
zapewniających, że postawią tam kurniki dużo szybciej
niż on. Przekonywali żeby się nie szarpał, bo oni to
załatwią szybciej. Z uwagi na wysokie spożycie czeka
nas zwiększenia o 50% dotychczasowej ilości kurników
w kraju. Należy porzucić mrzonki o tym , że Państwo
wprowadzi ustawę odorową i nałoży ograniczenia
na tego typu inwestycje;
Pani Karolina Ziółkowska – Zapytała dlaczego wójt nie powstrzymał tego już dano
temu. Dlaczego „kapitał” nie wniósł nic dla ludzi, gdzie
uczestnik rozprawy
drogi, gdzie place zabaw;
Pan Marcin Ziółkowski – Zapytał dlaczego w gminie Siemiątkowo wójt potrafił
zakazać planem zagospodarowania przestrzennego
uczestnik rozprawy
budowy kurników, a tu prze tyle lat nic się z tym nie
robiło;
Pani
Jolanta
Krzewska
– Powiedziała o tym, że statystyki wskazują na wzrost
zachorowalności mieszkańców gminy Radzanów
uczestnik rozprawy
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Pan Przemysław Pakuszewski –
uczestnik rozprawy
Pani Teresa Omiecińska
uczestnik rozprawy

–

Pan Andrzej Wójcik – Wójt
Gminy Radzanów

Pani Karolina Ziółkowska
uczestnik spotkania

–

Pan Andrzej Wójcik – Wójt
Gminy Radzanów
Pan Piotr Siemianowski –
inwestor

Pani Karolina Ziółkowska
uczestnik spotkania

–

Pan Piotr
inwestor

–

Siemianowski

na choroby nowotworowe. W ciągu ostatnich 3 lat
liczba zachorowań była taka sama jak w poprzednich
latach przez okres 10 lat. Przypadki zachorowań
w ostatnich latach nie mają podłoża genetycznego,
nie są dziedziczne. Najwięcej przypadków choroby
odnotowano w grupie wiekowej około 45 roku życia;
Powiedział, że Cedrob wprowadza inwestycje w postaci
chlewni, które należy absolutnie zablokować
i powstrzymać;
Zapytała dlaczego Cedrob nie zbuduje w gminie
Radzanów zakładu produkcyjnego, który zatrudniłby
na przykład 200 osób. Społeczność lokalna miałaby
zatrudnienie. W kurnikach zatrudnieni jest niewielkie
a wywołują one ogromne niezadowolenie i sprzeciwy;
Poinformował zgromadzonych, że sam fakt złożenia
wniosku o wydanie decyzji środowiskowej dla jakiejś
inwestycji nie przesądza, że dojdzie do jej realizacji.
Oprócz decyzji środowiskowej potrzebna jest jeszcze
decyzja o warunkach zabudowy i pozwolenia
na budowę. Na każdym etapie postępowania można
skarżyć i blokować przedsięwzięcie;
W gminie Radzanów jest największa kumulacja
kurników. Gminy sąsiednie nie mają tego problemu.
Tam wójtowie skutecznie zablokowali realizację takich
inwestycji dawno temu;
Zapytał czy inwestor nie zmieni zdania i nie zrezygnuje
z realizacji inwestycji;
Odpowiedział, że chciałby się stąd wyprowadzić,
ale regulacje dotyczące obrotu ziemią rolną
uniemożliwiają mu zakup ziemi na terenie innej gminy.
Nawet jeśli zrezygnowałby z tej budowy musiałby
sprzedać tę działkę. Oznaczałoby to, że na chwilę
byłaby kolejna rozprawa w sprawie budowy kurników
na tym terenie tyle, że z innym inwestorem. Tak jak
mówił Pan Wójt tu zakorzenił się kapitał. Należy też
wziąć pod uwagę, że Cedrob nie jest firmą wiodącą
na rynku, są jeszcze większe. Planowane jest w bliskiej
przyszłości utworzenie w całym kraju 2,5 mln stanowisk
uboju dziennie. Oznacza to, że kurniki będą nadal
budowane;
Powiedziała, że mieszkańcom chodzi o gminę
Radzanów, a nie rozwiązanie problemu w skali całego
kraju. Kurników u nas jest zdecydowanie za dużo
i należy kategorycznie powstrzymać ten proces;
Wyjaśnił, że Pan Wójt nie ma narzędzi żeby to zrobić.
Samorządowe Kolegium Odwoławcze i inne sądy
uchylają decyzje odmawiające i wydają decyzje
na korzyść inwestorów;
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Pani Joanna Rymer – pracownik Poinformowała zebranych, że w gminie Radzanów
wydawanych jest dużo decyzji odmownych. W żadnej
referatu infrastruktury
innej gminie nie ma tylu decyzji na niekorzyść
inwestorów;
Pan Andrzej Wójcik – Wójt Stwierdził, że jest to niewątpliwie temat trudny, gdzie
zachodzi konflikt interesów. Takie problemy powinny
Gminy Radzanów
być
rozwiązywane
przez
odgórne
regulację
obowiązujące w całym kraju;
Pani
Jolanta
Krzewska
– Zapytał czy gmina odwoływała się kiedykolwiek
uczestnik rozprawy
od decyzji SKO;
Pan Andrzej Wójcik – Wójt Odpowiedział, że aby to zrobić muszą zaistnieć
podstawy prawne, których nigdy nie było. Ponadto
Gminy Radzanów
inwestorzy w przypadku bezzasadnego odwołania
i przedłużania procedur mogą ubiegać się
o odszkodowanie od gminy;
Pani
Anna
Mihułka
– Powiedziała, że jest członkiem Krajowej rady ocen
oddziaływania na środowisko. Ma wiedzę, że przed
pełnomocnik inwestora
użytkowaniem obiektu należy zgłosić odbiór inwestycji
do Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska.
Niestety wielu inwestorów tego nie wie. Obecnie wiele
ferm trzody chlewnej nie jest zgłoszonych do WIOŚ.
Problemem nie są duże fermy, dla którym obowiązkowe
jest uzyskanie pozwolenia zintegrowanego i które
znajdują się pod ścisła kontrolą różnych instytucji.
Większym problemem są fermy trzody do 2000 sztuk
obsady, które pozostają bez kontroli i nie są nigdzie
zgłaszane. Zaostrzone kryteria obowiązują bowiem dla
instalacji obsadzie powyżej 2000 sztuk trzody chlewnej
i 40000 sztuk drobiu. Mieszkańcy mają obecnie duże
możliwości wymuszania kontroli, wynikające z nowej
konkluzji BAT;
Pan Przemysław Pakuszewski – Zapytał ile na terenie gminy Radzanów jest odebranych
i oddanych do użytkowania kurników. Czy gmina
uczestnik rozprawy
posiada takie dane;
Pani Joanna Rymer – pracownik Odpowiedziała, że takie dane posiada nadzór budowlany
referatu infrastruktury
i powiatowy lekarz weterynarii;
Pani Teresa Omiecińska – Stwierdziła, że kontrole kurników nic nie dają. Na czas
prowadzenia inspekcji smrody po prostu nie są
uczestnik rozprawy
wypuszczane z budynków. Gdy tylko kontrola jest
zakończona proceder rozpoczyna się od nowa;
Pani
Anna
Mihułka
– Powiedział,
że
kontrole
interwencyjne
są
niezapowiedziane.
Przeprowadzane
są
przez
pełnomocnik inwestora
Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska,
Głównego Inspektora Ochrony Środowiska oraz
Marszałka. Jeśli wpłynąłby wniosek od wójta
postępowanie kontrolne musiałoby być wszczęte;
Pani Beata Kanclerz – uczestnik Powiedziała, że wygląda na to, że każdy urząd ma
związane ręce. Ani Wojewódzki Inspektor Ochrony
rozprawy
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Środowiska, Wójt czy inne organy i instytucje nie mogą
nic zrobić. Może należałoby zwrócić się do Komisji
Europejskiej o pomoc w rozwiązaniu problemu
z budową kurników;
Pan Andrzej Wójcik – Wójt Powiedział, że wprawdzie nie jest prawnikiem, ale Rada
wydaje dyrektywy i zalecenia. Natomiast prawo
Gminy Radzanów
tworzone jest w każdym państwie przez jego władze,
jedynie zgodnie z zaleceniami i dyrektywami;
Na tym zakończono rozprawę administracyjną;

Protokolant: Joanna Rymer
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