projekt
OŚWIADCZENIE
Rady Miejskiejw Orzyszu
z dnia ........................2019 r.
zawierające stanowisko w sprawie realizacji planowanej inwestycji pn.: „Budowa sześciu
budynków inwentarskich – kurników o łącznej maksymalnej obsadzie 1320 DJP wraz z
infrastrukturą towarzyszącą na działce o numerze ewidencyjnym nr 200/1 w miejscowości Sumki
gmina Orzysz.

Na podstawie § 17 ust. 2 pkt 2 Statutu Gminy Orzysz stanowiący załącznik do Uchwały Nr
XLI/293/17 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu
Gminy Orzysz Rada Miejska w Orzyszu oświadcza, co następuje:
§1
Rada Miejska w Orzyszu zajmuje negatywne stanowisko dotyczące planowanej inwestycji pn.:
„Budowa sześciu budynków inwentarskich – kurników o łącznej maksymalnej obsadzie 1320 DJP
wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o numerze ewidencyjnym nr 200/1 w miejscowości
Sumki gmina Orzysz. Uzasadnienie stanowi załącznik do niniejszego oświadczenia
§2
Zobowiązuje się Przewodniczacego Rady Miejskiej w Orzyszu do przekazania niniejszego
oświadczenia Burmistrzowi Orzysza.
Przewodniczaca Rady
Anna Pilarczyk

UZASADNIENIE

Załącznik
do Oświadczenia
Rady Miejskiej w Orzyszu
z dnia …………...

W związku z toczącym się postępowaniem administracyjnym nr WIG.6220.2.47.2018.DGA
prowadzonym przez Burmistrza Orzysza w sprawie wydania decyzji o uwarunkowaniach
środowiskowych dla przedsięwzięć pn.: Budowa sześciu budynków inwentarskich – kurników o
łącznej maksymalnej obsadzie 1320 DJP wraz z infrastruktura towarzyszącą na działce o
numerze ewidencyjnym nr 200/1 w miejscowości Sumki gmina Orzysz., powiat piski,
województwo warmińsko-mazurskie”
Rada Miejska w Orzyszu składa stanowczy protest dotyczący lokalizacji oraz zakresu
projektowanych inwestycji.
Do Burmistrza Orzysza wpłynął wniosek inwestora w sprawie budowy w/w inwestycji, celem
uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
W ramach planowanej inwestycji na działce o numerze ewidencyjnym 200/1 i powierzchni łącznej
5,31 ha planuje się:
- budowę sześciu obiektów inwentarskich (kurników), silosów paszowych, kontenerowego budynku
socjalnego, stacji gazowych do magazynowania i odparowania gazu propan – butan, szczelnych
zbiorników na ścieki technologiczne i socjalno–bytowe, studni, stacji uzdatniania wody i stacji
transformatorowej.
Przedmiotowa inwestycja została zaplanowana w bezpośredniej bliskości obszarów objętych
formami ochrony przyrody w tym Obszaru Chronionego Krajobrazu Jezior Orzyskich. Planowane
kurniki znajdą się w bliskiej odległości istniejących zabudowań wsi Sumki i Pianki. Najbliższe
istniejące budynki są położone w odległości około 400 metrów od planowanej inwestycji.
Planowana inwestycja biorąc pod uwagę jej sąsiedztwo z terenami mieszkaniowymi i rolnymi może
mieć negatywny wpływ na ludzi i środowisko oraz może spowodować pogorszenie warunków
zdrowia i życia mieszkańców.
W szczególności zagrożeniem jest nadmierny hałas, a także zanieczyszczenie powietrza w związku
z emisją do powietrza trujących gazów i pyłów: szkodliwego dla zdrowia amoniaku i siarkowodoru.
Przemysłowa hodowla zwierząt wiąże się z chęcią minimalizowania kosztów przy maksymalizacji
zysków, co oznacza niepotrzebne obciążenie środowiska emisją gazów cieplarnianych oraz
znaczącymi ładunkami azotu i fosforu, co w rezultacie wpływa na zanieczyszczenie środowiska
wodnego oraz generuje do środowiska duże ilości związków chemicznych w postaci substancji
odorowych. Związki te działają drażniąco na organizm ludzki, co może być przyczyną pogorszenia
zdrowia ludzi narażonych na te czynniki. Ponadto inwestycja może spowodować zagrożenie dla
środowiska, w szczególności zanieczyszczenie gruntów i wody w wyniku wytwarzania ścieków i
odpadów. Duża koncentracja odchodów zwierzęcych stanowi zagrożenie mikrobiologiczne. Wśród
bakterii, jakie mogą przedostawać się do wód lub przemieszczać wraz z powietrzem są: gronkowce,
pałeczki z grupy Coli, streptokoki fekalne, laseczki różycy, prątki gruźlicy, chorobotwórcze
gronkowce i paciorkowce, wirusy pryszczycy oraz różnorakie grzyby i organizmy pasożytnicze (np.
tasiemce). Należy również wskazać, że w przypadku wystąpienia zagrożenia epidemiologicznego
strefa ochrony sanitarnej obejmie obszar ścisłej zabudowy mieszkaniowej i usługowej w promieniu
nawet do 3 km.
Powstanie przedmiotowych inwestycji może negatywnie wpłynąć na rozwój Gminy Orzysz, a w
szczególności miejscowości Pianki Sumki, Aleksandrowo, Ublik,
i Orzysz. Realizacja
przedmiotowych inwestycji może spowodować spadek zainteresowania nabywaniem gruntów
położonych w sąsiedztwie inwestycji. W efekcie przedmiotowej inwestycji może dojść do spadku
wartości nieruchomości na terenie Gminy Orzysz i utraty atrakcyjności nieruchomości
przeznaczonych pod inwestycje. Powyższe może wpłynąć na obniżenie dochodów gmin z tytułu
podatków i opłat adiacenckich. Z powstaniem dużych ferm wiążą się ograniczenia rozwoju
gospodarczego gminy. Przemysłowa hodowla zwierząt to nie tylko zespół budynków, ale również
uciążliwe odory i znaczące przekształcenia krajobrazu ze względu na konieczność
zagospodarowywania odchodów na stosunkowo dużych areałach. Są to czynniki, które skutecznie
blokują możliwość rozwoju agroturystyki lub rolnictwa ekologicznego. Inwestycje tego rodzaju
niszczą wizerunek gminy atrakcyjnej dla turystów. Tymczasem coraz więcej osób opowiada się

przeciwko przemysłowej hodowli, wybierając czyste środowisko i produkty dobrej jakości.
Ponadto, przedmiotowa inwestycja wpłynie na dostępność do wody we wsiach sąsiednich.
Mieszkańcy Pianek, Sumek, Aleksandrowa, częściowo Grądów korzystają do poboru wody z
własnych studni. Budowa studni głębinowych o wysokiej wydajności do obsługi inwestycji może
doprowadzić do zaniku wody w studniach mieszkańców.
Wobec powyższego Rada Miejska w Orzyszu, reprezentując interes mieszkańców Gminy Orzysz
stanowczo protestuje przeciwko przedmiotowej inwestycji zaplanowanej na terenie bezpośrednio
przylegającym do miasta Orzysz. Należy także wskazać, iż zasadnym byłoby podjęcie uchwały w
sprawie opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obowiązującego na
terenie obrębów Pianki, Aleksandrowo, Grądy tak, aby uniemożliwić powstawanie inwestycji
polegających na produkcji zwierzęcej na skalę przemysłową oraz inwestycjach o podobnym
przeznaczeniu i oddziaływaniu na tereny sąsiednie. Uchwalenie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego pozwoliłoby ochronić przedmiotowy, bardzo atrakcyjny dla
mieszkańców, teren przed dysharmonizacją krajobrazu oraz utratą atrakcyjności turystycznej. Bez
wątpienia okolice terenu inwestycji charakteryzują się wyjątkowymi walorami krajobrazowymi,
które warto chronić. Należy wskazać, iż Rada Miejska w Orzyszu ma możliwość podjęcia uchwały
w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego tak,
aby w przyszłości inwestycje na tym terenie nie zdegradowały środowiska przyrodniczego oraz nie
oddziaływały negatywnie na mieszkańców sąsiednich miejscowości.

