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PROTOKÓŁ Z ROZPRAWY
Panowie
Aleksander
Koźlakiewicz,
Ernest
Koźlakiewicz i Przemysław Koźlakiewicz złożyli
w dniu 20 czerwca 2018r. wniosek o wydanie decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie
i eksploatacji 39 kurników do ściółkowego chowu
drobiu – brojlera kurzego o maksymalnej łącznej
obsadzie
początkowej
2
474700
sztuk/cykl
(9898,8 DJP), w obrębie Fermy Drobiu w miejscowości
Wróblewo, gmina Radzanów, powiat mławski,
w granicach działek o nr ew. 183/2, 400/1, 400/2, 400/3,
400/4, 401/1, 401/2, 401/3, 401/4, 401/5;
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. 12:00;
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 Aleksander Koźlakiewicz –
Wyjaśnił, że nie będzie 39 nowych kurników. 12 sztuk
z planowanego inwestycji są to budynki już istniejące.
inwestor
Przedsięwzięcie usytuowane będzie na samym końcu
gminy przy granicy z gminą Szreńsk;
Pan Andrzej Dziura –
Opisał planowane przedsięwzięcie: 12 istniejących
kurników, po zakończeniu realizacji inwestycji łączna
pełnomocnik inwestora
liczba budynków – 39. Zamierzeniem inwestycji jest
m.
in.
Podniesienie
standardów
istniejących
12 kurników tak aby spełniały najnowsze wymogi
konkluzji BAT. Technologia chowu zostanie
dostosowana do najnowszych wymogów. Zainstalowane
zostaną filtry aby sprostać wymaganiom co do
odprowadzanych
pyłów
i
gazów.
Pomiot
zagospodarowany będzie jako nawóz naturalny na
polach będących własnością inwestora i przekazywany
do pieczarkarni;
Pani Jolanta Krzewska –
Wyjaśniła, że mieszkańcy nie chcą tych kurników, bez
względu na to kto jest inwestorem. Żadnych więcej
uczestnik spotkania
Rozprawa w ramach
postępowania administracyjnego
dotycząca wniosku
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Pan
Andrzej
Dziura
pełnomocnik inwestora

–

Pani Teresa Omiecińska –
uczestnik spotkania
Pan Aleksander Koźlakiewicz –
inwestor
Pani
Jolanta
Krzewska
–
uczestnik spotkania
Pan
Andrzej
Dziura
pełnomocnik inwestora

–

Pan Marcin Ziółkowski –
uczestnik spotkania
Pan
Andrzej
Dziura
pełnomocnik inwestora

Pan Jan
rozprawy

Tofel

–

–

uczestnik

Pani Bożena Kuźbik – uczestnik
rozprawy
Pan Marcin Ziółkowski –
uczestnik spotkania

Pan Andrzej
inwestor

Koźlakiewicz

–

kurników w gminie Radzanów;
Powiedział,
że
należy
pamiętać
o
prawie
do dysponowania własnością. Duże inwestycje są pod
kontrolą, wyposażone w najnowsze technologie
i rozwiązania. Kontrole przeprowadzane są w nich
regularnie według harmonogramu. Oprócz tego bywają
niezapowiedziane kontrole interwencyjne. Właściciel
zatem musi ściśle i sposób ciągły monitorować
i nadzorować duże hodowle. Kontrolować ich parametry
takie jak: gazy i ich emisje, zadawanie pasz i inne;
Zapytał czy inwestorowi nie jest tak zwyczajnie
po ludzku wstyd, że „fundują” taką inwestycję ludziom;
Odpowiedział, że inwestycja umiejscowiona jest
na skraju gminy, blisko jego domu;
Zasugerowała inwestorowi, że skoro dom ma w gminie
Szreńsk to kurniki też tam powinien zbudować, a nie
w gminie Radzanów;
Przypomniał, że duże inwestycje są ściśle kontrolowane
przez różne instytucje. To małe instalacje
są problematyczne, gdyż nie podlegają nadzorowi
urzędów i nie przestrzegają norm;
Zwrócił się do inwestora czy jest w stanie zatrzymać
odory z kurników w granicach działki, na której one
stoją;
Odpowiedział, że odory nie są normowane w polskim
prawie. Natomiast są pewne zalecenia dla inwestycji,
które mają sprzyjać ograniczeniu emisji odorów
lub zapewnić emisję w granicach dopuszczalnych norm
np. lokalizacja wentylatorów;
Zwrócił uwagę na to, że w sąsiedztwie miejsca gdzie ma
powstać ferma na 39 kurników znajdują się już inne
kurniki w licznie 30 sztuk. Na sąsiednie tereny wokół
miejsca gdzie ma być planowana inwestycja poczynione
zostały kroki w kierunku zmiany sposobu użytkowania,
zapewne z zamiarem budowy kolejnych kurników.
Wobec takiego nasycenia okolicy kurnikami ludzie będą
się wyprowadzać. Nie będą chcieli mieszkać w takim
otoczeniu;
Zaprosiła do Wróblewo, żeby zobaczyć jaki we wsi jest
smród od kurników;
Zapytał
inwestora
czy
pomyślał
o
tym,
że nieruchomości we Wróblewie tracą ogromnie
na wartości. Czy inwestor wypłaci tym ludziom
odszkodowania by wyrównać ich straty ;
Odpowiedział, że planowana inwestycja sąsiaduje
bezpośrednio z działkami, które również są jego
własnością;
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Pani Karolina Ziółkowska – Zwróciła się do inwestora , aby budował kurniki gdzie
uczestnik rozprawy
indziej, byle nie w naszej gminie;
Pan Franciszek Wódkowski – Powiedział, że samorząd przez 20 lat nic nie zrobił
w kierunku ograniczenia budowy kurników na terenie
uczestnik spotkania
gminy Radzanów;
Pani Karolina Ziółkowska – Zapytała co firma Cedrob zrobiła dla gminy, czy
uczestnik rozprawy
pobudowała tu jakieś drogi;
Pan
Andrzej
Dziura
– Wyjaśnił, że przygotowując raport o oddziaływaniu
inwestycji na środowisko brane jest pod uwagę
pełnomocnik inwestora
skumulowane oddziaływanie. Żaden organ uzgadniający
czy opiniujący przedsięwzięcie nie zrobiłby tego bez
analizy czy oddziaływanie przedsięwzięcia zamyka się
w granicach działki inwestora;
Pan Jan Tofel – uczestnik Podsumował, że planuje się 39 kurników we Wróblewie
i 12 w Bońkowie Kościelnym. Na terenie naszej gminy
rozprawy
bardzo źle się dzieje. Za dużo jest tu kurników, a teraz
jeszcze planowane są budowy chlewni. Wobec
powyższego wioski się wyludnią. Już teraz jest smród,
który nie pozwala na spędzanie czasu na rekreacjach na
zewnątrz. Nie ma pasów zieleni wokół ferm. Jedynie w
miejscach gdzie są naturalne lasy. Kurniki użytkowane
są bez pozwoleń. Lokalizacji planowanych kurników
uniemożliwi
swobodne
korzystanie
z
terenu
rekreacyjnego we Wróblewie: zespołu boisk i stawu;
Pani
Jolanta
Krzewska
– Zauważyła, że mieszkańcy gminy Radzanów otoczenia
uczestnik rozprawy
są z każdej strony kurnikami i chlewniami;
Pan Jan Tofel – uczestnik Zwrócił uwagę, że gmina Radzanów położona jest na
rozprawy
zbiorniku Działdowskim;
Pan
Andrzej
Dziura
– Potwierdził, że gmina Radzanów położona jest w
zasięgu Głównego Zbiornika Wód Podziemnych
pełnomocnik inwestora
„Zbiornika Działdowo”. Ta informacja została zawarta
w raporcie ooś i będzie analizowana przez Wody
Polskie;
Pan Jan Tofel – uczestnik Powiedział, że biorąc pod uwagę dyrektywę azotanową i
jej normy, to już obecnie jest za dużo kurników. W linii
rozprawy
prostej od planowanej inwestycji znajdują się inne
kurniki;
Pan Franciszek Wódkowski – Powiedział, że firma Cedrob nic nie robi dla gminy
uczestnik spotkania
Radzanów, nie łozy na sport, ani nie sponsoruje OSP;
Pan Stefan Chrzanowski – Powiedział, że Pan Wódkowski nie mówi prawdy.
Cedrob zakupił umundurowanie dla OSP, doposażył
uczestnik rozprawy
OSP Radzanów, zakupił samochód dla OSP
Gradzanowo Włościańskie. To wszystko dzięki
Cedrobowi;
Pan Tadeusz Korpowicz – Przypomniał, że Pan Tofel powiedział, że ma powstać
nowa ferma Koźlakiewicza na działce o nr ew. 60/2.
uczestnik rozprawy
Jego zdaniem to wina rady gminy, bo przecież to
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Pan Przemysław Pakuszewski –
uczestnik spotkania
Pan Krzysztof Bruździak –
stowarzyszenie Bezpieczna 7-ka

Pan
Andrzej
Dziura
pełnomocnik inwestora

–

Pan Andrzej Wójcik – Wójt
Gminy Radzanów

Pan Jan Tofel – uczestnik
rozprawy
Pan
Andrzej
Dziura
–
pełnomocnik inwestora
Pan Jan Tofel – uczestnik
rozprawy
Pan Franciszek Wódkowski –
uczestnik spotkania
Pan Przemysław Pakuszewski –
uczestnik spotkania

właśnie rada decyduje o przeznaczeniu terenu;
Poprosił uczestników o zaniechanie kłótni, wzajemne
szanowanie się i nie podnoszenie głosu. Należy
rozmawiać, zadawać pytania i słuchać odpowiedzi;
Powiedział,
że
analizował
raport
ooś
dla
przedmiotowego przedsięwzięcia. Zauważył, że
w gminie Radzanów jest problem z opracowaniem
planistycznym. Ponadto w przedłożonym raporcie
należałoby wyjaśnić błędny wyrys z planu
zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości
Zgliczyn Glinki. Zapytał w jaki sposób będzie wzięta
pod uwagę petycja mieszkańców czy jako petycja czy
jedynie załącznik do akt sprawy. Co to jest firma Fedo
wymieniona w raporcie. Na koniec zauważył, że
w raporcie znajduje się informacja o podpisaniu umów
na odbiór obornika, ale nie zostały one załączone;
Powiedział, że Fedo to producent pieczarek. Na etapie
decyzji
środowiskowej
nie
ma
obowiązku
przedstawiania umów na odbiór obornika. Ponadto
inwestor ma własny areał, na którym będzie
zagospodarowywał pomiot pochodzący z jego
kurników. Natomiast jeśli Państwo nalegać to inwestor
oczywiście może pomyśleć o przygotowaniu umów
na zagospodarowanie obornika;
Zapytał czy zebrani mają jakieś pytania odnośnie
sprawy. Wyjaśnił, że protesty zawsze włączane są do akt
sprawy i brane pod uwagę przy rozstrzyganiu
postępowania;
Zapytał czy Wójt planuje wydanie pozytywnej decyzji
w przedmiotowej sprawie;
Odpowiedział, że aby wydać decyzje odmowną muszą
istnieć ku temu przesłanki. Jeśli brak jest podstawy
nie można wydać decyzji odmownej;
Powiedział, że jego nieruchomość znacznie straci
na wartości po wybudowaniu planowanej fermy;
Zasugerował, aby obecny wójt nie wydawał decyzji
środowiskowych odnośnie toczących się obecnie
postępowań. Niech zdecyduje nowy wójt po wyborach;
Powiedział, że jest kandydatem na wójta. Jego plan
i
program
umieścił
na
stronie
mediów
społecznościowych. Otrzymywał tam, zapytania od
osób, które wyjechały na studia i obawiają się powrotu
tutaj ze względu na smród z kurników. Zauważył, że bez
względu ma to kto wygra wybory będzie musiał
zmierzyć się z tym problemem. Zadeklarował, że ma
rodzinę i chciałby mieszkać w gminie Radzanów.
Zastanawia się jak zachęcić innych do powrotu tutaj. W
naszej gminie nie ma firm tak jak w gminach sąsiednich.
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Bardzo przydałyby się u nas inwestycje dające miejsca
pracy, dzięki którym ludzie zatrzymywaliby się tutaj by
żyć i mieszkać. Jeśli obecna tendencja będzie
utrzymywana już wkrótce tylko nieliczni tu zostaną,
ceny nieruchomości drastycznie spadną. Należy
powstrzymać inwestycje polegające na budowie
kurników;
Pan Andrzej Wójcik – Wójt Zapytał czy ktoś jeszcze chce zabrać głos. Zdecydował
o zakończeniu rozprawy. Poinformował, że wszystkie
Gminy Radzanów
wnioski zostaną uwzględnione w protokole;

Protokolant: Joanna Rymer
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