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Protok6l

z rozpraw5r administracyj nej poprzedzaj qcej wydanie decyzj

i

o Srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiqwziqcia polegaj4cego na :
,,Budotue dwoch kurnik6w o powierzchni zabudouy lqcznej ok. 4zoo m' i obsadzie lqcznej
Sgooo szt. brojler6w (t56 DJP) oroz 4 zbiornik6tu na gaz plynnA propon o pojemnoici
ok. 7 ms kazdy, zlokalizottsanych na dzialce o nr geodezAjrAm 5z/7, obrgb tusi Kolodziei:,
gm. Moftki"

W dniu ro lipca 2o1S r. o godzinie 12:oo, w sali konferencyjnej Urzqdu
Miejskiego w Morikach przeprowadzono rozprawQ administracyjn4 wpnaczon4
przez Burmistrza Moniek, poprzedzajqc4 wydanie decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach

dla przedsiqwzigcia polegaj4cego na ,,Budowa dw6ch kurnik6w o powierzchni zabudowy
Iqcznej ok. 4zoo m, i obsadzie l4cznej 39ooo szt. brojler6w (rS6 DJP) oraz 4 zbiornik6w
na gaz plynny propan o pojemno6ci ok. 7 m: kaidy, zlokalizowanych na dzialce
o nr geodezyjnym 5217, obrqb wsi Kolodziei, gm. Mofiki"
Obecni na rozprawie:
r. Przedstawiciele Gminy Mofki:
Andrzej Zdanovicz - Zastqpca Burmistrza Moniek - Kierui4cy rozprawq,
Marek Minkiewicz - Kierownik Referatu Gospodarki i Inwestycji w Urzqdzie Miejskim

.
.
.

w Morikach,
Ewelina Abramowicz - pracownik Referatu Gospodarki i Inwestycji, protokolant.

z.Wnioskodawca:
Pan Grzegorz Amonowicz, zam.: Kolodziez 23, 19-1oo Moriki,
3.

Strony postqpowania i inne osoby

(zal. Nr r)

-

wedlug listy obecno1ci, zal1czonej do protokolu

Zastqpca Burmistrza Moniek - Kierujqcy rozpraw4 oglosil jej rozpoczqcie, powital

wszystkich przybylych. Podal, i2 rozprawa jest protokolowana
jej porzqdek:

i nagrywana oraz przedstawil

r. Wyja6nienie co to jest rozprawa administracyjna i w jakim celu siq jq stosuje.
z. Zapoznanie z procedur4 administracyjn4 wydawania decyzji o 6rodowiskowych
uwarunkowaniach.
g. Przedstawienie dotychczasowego przebiegu postqpowania administracyjnego.
4. Prezentacja projektowanego przedsiqwziqcia.
s.

Wnioski uczestnik6w rozprawy. Dyskusja.

o.

Zakoficzenie.

Ad. r.
Kierurj4cy rozprawq odnoszqc siq do przepis6w prawnych wyja6nil c4rm jest rozprawa
administraryjna i jaki jest

cel

jej przeprowa&enia, powoluj4c siq na n/w przepisy:

Zgodnie z art. 36 ustawy o udostqpnianiu informacji o 6rodowisku i jego ochronie, udziale
spoleczefistwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na 6rodowisko organ
wla6ciwy do wydania decyzji moZe przeprowadzi6 rozprawQ administracylnQ otwart4
dla spoleczefistwa.
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Natomiast przl,r,volujqc artykuly Kodeksu Postqpotuania Administracyjnego:

fut. 89 Q I - Organ administracji publicznej prowadzi w toku postqpowania rozprawQ
w ka2dym przypadku, gdy zapewni to przy6pieszenie lub uproszczenie postqpowania
badi, osi4gniqcie celu wychowawczego albo gdy wymaga tego przepis prawa.

g z - Organ powinien przeprowadzit rozprawQ, gdy jest to potrzebne dla wyjaSnienia sprawy
przy udziale 6wiadk6w lub bieglych albo w drodze oglqdzin.

Art. q3 - Rozpraw4 kieruje vqtznaczony do przeprowadzenia rozprawy pracownik tego organu
administracji publicznej, przed kt6ryrm toczy siq postqpowanie.
Q r - Nieobecno66 na rozprawie stron naleZycie wennranych na rozprawQ nie stanowi
przeszkody do jej przeprowadzenia,

Art. oa

r - Na rozprawie

strony moge sklada6 wyja6nienia, zglaszat.Zqdania, propozycje
i zarzuly oraz przedstawia6 dowody na ich poparcie. Ponadto strony mog4 wypowiada6
sig co do wynik6w postqpowania dowodowego.

Art. 9s

Q

g z - Kierujgcy rozpraw4 moie uchyli6 zadawane 6wiadkom, bieglym i stronom pytania, je2eli
nie maj4 one istotnego z\aczenia dla sprawy. Jednakie na 2Edanie strony naleiy zamie6ci6
w protokole osnowQ treSci uchylonego pytania.

Art. g6 - Za niewla6ciwe zachowanie siq w czasie rozprawy strony, Swiadkowie, biegli i inne
osoby uczestnicz4ce w rozprawie mog4 by6, po uprzednim ostrze2eniu wydalone z miejsca
rozprawy przez kieruj4cego rozprawq oraz ukarane gr4rwn4 do roo zl. Na postanowienie
o ukaraniu grzywn4 sluzy zazalenie.

Ad. z.

Kierujqcy rozpraw4 przedstawil procedurq administracfnq wydawania decyzji
o Srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiqwziq6 mogqcych potencjalnie znacz4co
oddzialywa6 na Srodowisko (przedmiotouy przypadek)

:

Z wnioskiem o wydanie decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach wystqpuje Inwestor
b4di vtyznaczony przez niego pelnomocnik. Do wniosku zal4cza siq obowi4zkowo ponizsze
zal4czniki:

- po6wiadczona przez wla6ciwy organ kopia mapy ewidencyjnej obejmuj4cej przewid5,r,',rany
teren, na kt6rym bqdzie realizowane przedsiqwziqcie, oraz obejmuj4cej obszar, na kt6ry
bqdzie oddzialywa6 przedsiqwziqcie;

-

trzry egzemplarze karty informaryjnej przedsiqwziqcia wraz
elektronicznej na informatycznym no6niku danych;

z jej

zapisem

w formie

- wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;

- wypis z ewidencji grunt6w obejmuj4cy przewidywany teren, na kt6rym bqdzie realizowane
przedsiqwziqcie oraz obejmuj4cy obszar, na lt6rybqdzie oddzialywa6 przedsiqwziqcie;
- dow6d uiszczenia oplaty skarbowej w wysoko6cizo5zl.

Termin i spos6b zalatwienia:
-weryfi kacj a kompletno6ci zlo2onych dokument6w,
-ustalenie stron postqpowania,

str. 2

-\ryst+pienie do Paristwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz do Regionalnego
Dyrektora Ochrony Srodowiska o opiniq co do potrzeby przeprowadzenia oceny
oddziaiyrruania przedsiqwziqcia na Srodowisko.

- po uzyskaniu stosownych opinii, wydanie postanowienia nakladajEcego lub nie, obowiqzek
przeprowadzenia oceny oddzialyrvania na Srodowisko dla planowanego przedsiqwziqcia
- zgodnie z art. 85 ust. 3 w/w ustawy podanie do publicznej wiadomo6ci informacji o wydanej
decyzji i o mo2liwo6ci zapoznania siq z jej tre6ci4 oraz dokumentacj4 sprawy, w tym
uzgodnieniem dokonanyrn z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Srodowiska oraz opini4

Inspekcji Sanitarnej

Wydanie decyzji administracyjnej nastqpuje w terminach wskazanych
Postqpowania Administracyjnego tj.: do z miesiqcy, z moiliwoSciq przedlu2enia.

w

Kodeksie

Tryb odwolawczy:

Od decyzji przysluguje stronie prawo wniesienia odwolania do Samorz4dowego Kolegium
Odwolawczego, w terminie 14 dni od daty jej dorqczenia (odbioru).

Ad. s.

Kieruj4cy rozpraw4 przedstawil dotychczasowy przebieg postqpowania administraryjnego
w przedmiotowej sprawie:
Pan Grzegorz Amonowicz, zam. Kolodzie2 23, 19-1oo Moriki, wnioskiem z dnia 2T.oS.2orS r.,
wyst4pil o wydanie decyzji o 6rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacjq
przedsiqwziqcia polegajqcego na ,,Budowie dw6ch kurnik6w o powierzchni zabudowy l4cznej
ok. 4zoo m, i obsadzie lqcznej Bgooo szt. brojler6w (rS6 DJP) oraz 4 zbiornik6w na gaz
plynny propan o pojemno6ci ok. 7 mskazdy, zlokalizowanych na dzialce o nr geodezyjnym
5217, obrgb wsi Kolodzie2, gm. Mofki"

Tut. organ pismem znak GI.622o.6.2otS z dnia 2g.o4.2or1r. zawiadomil o

wszczqciu

postqpowanii oraz wystqpil do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska (zwanego dalej
RDOS)oraz do Pafstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego (zwanego dalej PPIS)
o opiniq w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na Srodowisko
dla planowanego przedsiqwzigcia.

Zar6wno Paristwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Morikach, opini4 nr NZ/OP-2LlLs
z dnia 1o.o4.2o15 r., znak: NZ.456t.zr.2o1S, jak r6wniez Regionalny Dy,reltor Ochrony
Srodowiska w Bialymstoku postanowieniem z dnia 2L.o4.2oLS r., znak:
WOOS-II.+24o.L2T.2or5.JC stwierdzily brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania
na Srodowisko

Wobec powlzszego dnia 2g.o4.2ot1 r. zostalo wydane postanowienie o nie naloieniu
na Inwestora obowi4zku przeprowadzenia oceny oddzialywania na Srodowisko, o crym
zostaly powiadomione pisemnie wszystkie strony postgpowania.
W wyniku przeprowadzonej procedury do tut. urzqdu wplynAl pisemny wniosek mieszkafrc6w
wsi Kolodziez, kt6rzy "sprzeciwiaj4 siQ realizacji przedsiqwziqcia" argumentuj4c swoje
stanowisko t),Tn, iZ w chwili obecnej na terenie wsi Kolodziei funkcjonuje jui osiem kurnik6w
Pana Biedrzyckiego i jeden Pana Bielskiego, a wybudowanie kolejnych negatywnie wplynie na
Srodowisko naturalne i komfort zycia mieszkaric6w wsi z powodu wydobywaj4cego siq z nich
odoru. Powstanie kurnik6w ma ponadto wplyna6 negatywnie na wizerunek wsi i spowodowa6
spadek warto6ci dzialek.
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zr,r.iEzku z pouy2szym shvierdzono konieczno66 przepro\vadzenia otwartej dla
spoleczeristn,a rozprauy administracyjnej i ustanon'iono ostateczny termin zakoriczenia
spra\ y wydaniem decyzji o 6rodowiskowych uwarunkowaniach do dnia 3o.o8.2o15r.

W

Ad.+.

Kieruj4cy rozpraw4 zadal pytanie Inwestorowi czy jest w stanie opisa6 planowane
przedsiqwziqcie. Pan GrzegorzAmonowiczzabralglos, podajAc og6lne informacje.

W zwi4zku z
p

pov,ryzszym

Kieruj4cy rozpraw4 przedstawil szczeg6lowy opis planowanego

rzedsiqwziqcia uj qty w karcie informacyj nej :

Przedmiotowe przedsiquziqcie bqdzie polega6 na budowie dw6ch budyTrk6w inwentarskich kurnik6w z przeznaczeniem do hodowli brojler6w o l4cznej obsadzie 39 ooo szt. L4czna
powierzchnia zabudowy u2fikowej to ok. 42oo m2. W ramach realizacji przedsiqwziqcia
planuje siq r6wniez instalacjg czterech zbiornik6w na Baz propan o pojemno6ci ok. 7 mzkazdy
v,r az przyl4czami do kurnik6w.
Inwestycja realizowana bgdzie na dzialce oznaczonej numerem geodezyjnym 5217 w obrqbie
wsi Kolodziel, gm. Moriki. Powierzchnia w/w dzialki wynosi ZBo ha. W chwili obecnej cala
powierzchnia dzialki jest wykorzystywana rolniczo jako pastwiska oraz grunty orne.
Powierzchnia dzialki planowana bezpo6rednio pod przedmiotow4 inwestycjq wl,nosi ok.
8ooomr. Planowana inwestycja jest zlokalizowana z dala od istnieiqcej zabudowy
siedliskowej w6r6d p6l rolnych. Najblizsze zabudowania mieszkalne znajduj4 siq w odleglo6ci
okolo 4oo m.
Nowo wybudowane kurniki bqd4 przeznaczone do hodowli drobiu rzelnego w cyklach 6/7 tygodniowych. Obiekt zasiedlany bqdzie pisklqtami jednodniowyTni z wylqgarni o 6redniej
wadze pisklqcia ok. 4og. Kurczaki bqd4 przebywaly w nich do 6-7 tygodnia zycia, tj. do
momentu osi4gniqcia wagi ptaka ok. 2,8 - g,2 kg. Przerwa miqdzy cyklami - ok. z tygodnie przeznaczona bgdzie na sprz4tnigcie i dezynfekcjq pomieszczeli.
io zakofrczeniu cyklu hodowlanego nastqpowa6 bqdzie wymiana ruzfiej 3ci6lki, kt6ra bqdzie
uprzqtana w czasie przerw technologicznych, wywoZona bezpo6rednio z budynku kurnika
wykorzysty"wana do nawoZenia grunt6w rolnych odbiorc6w zewnqtrznych na podstawie
zawartych um6w. Pomiot kurrA nie bqdzie mogozAnouonA na terenie gospodarshta.
Nastgpnie kurniki bqd4 czyszczone na sucho, po czym wykonywana bqdzie gorqc4 mgl4
dezpfekcja pomieszczeri inwentarskich.
W planowanych budynkach zostanie zastosowana wentylacja grawitacyjna oraz mechaniczna
poprzez wentylatory w5rwiewne. Ogrzewanie bqdzie realizowane przy pomocy nagrzewnic
gaiowych na gaz propan butan, natomiast pob6r wody bqdzie nastqpowal z wodociqgu
fuejskiego. Scieki bytowe bqd4 odprowadzane do szczelnego zbiornika o poj. ok. 4 m3
i wywoZone do oczyszczalni. Odpady material6w budowlanych bgdE selektywnie
magazlmowane w pojemnikach i przekaz),\ /ane firmom posiadajqcym zezr^/olenie w zakresie
gospodarki odpadami.
Fadte sztuki ptak6w do czasu ich przekazania do zutylizowania specjalistycznej firmie bqd4

przechowywine w specjalnych pojemnikach, a nastqpnie przekazywane firmom
utylizacyjnym. Wody opadowe bqd4 odprowadzane na teren dzialki bqd4cej wlasnoSciq
inwestora.
Na etapie realizacji inwestycji: prace budowlane bqd4 prowadzone w porze &iennej przy
uzyciu sprawnego sprzqtu poddawanego okresowym przegl4dom. Zostanq r6wniei
,aiho*ane 6rodki oitro2no6ci majqce na celu zabezpieczenie w6d i gruntu przed
zanieczyszczeniem.

W celu ograniczenia negatywnego oddzialy"wania zvi4zanego z emisj4 odor6w powstajqcych
w trakcie hodowli drobiu, inwestor bqdzie utrzymlnval wysoki poziom higieny
w pomieszczeniu inwentarskim i w jego otoczeniu.

W celu ograniczenia emisji amoniaku stosowane bqd4 dodatki do paszy!
str. 4
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Po ka2dym cyklu hodowlanym pomiot bqdzie zastqpor,r,any no\^r4 6ci6lkE, a pomieszczenie
dezynfekowane.
Po zakoficzeniu realizacji inwestycji teren zostanie otoczony pasem zieleni izolacyjnej.

Ad. s.

KieryiEcy ro4)raw4 otworzyl dyskusjq. Chcqcych zabra(.
z

glos poprosil o przedstawianie sig

imienia i nazwiska.

Pan Rlzszard Ku6

-

mieszkaniec wsi Kolodzie2. soltvs wsi

Zwr6cil sig do inwestora o udzielnie odpowiedzi co do lokalizacji wentylacji mechanicznej,
podnosz4c, iz we wsi Kolo&iez przewa2ajq wiatry z kierunku zachodniego i mimo tego,
i2 wentylatory zostan4 zrrrr6cone w kierunku przeciwn5rm do wsi to od6r bgdzie stanowi6
zrLaczn4 uciq2liwo66 mieszkaricomszczeg6lnie tym mieszkaj4cym w polowie wsi. Pan Ryszard
Ku6 stwierdzil ponadto, ii bior4c pod uwagq powyisz4 wypowiedf mieszkaricy nie zgadzajq
siQ na usy.tuowanie przedsigwziqcia w zaplanowanej przez inwestora lokalizacji,
argumentuj4c, i2 Inwestor posiada grunty w wiqkszej odlegloSci od wsi Kolodziez (ok. 8oo m)
i na nich m6glby budowa6 kurniki. Poinformowal, i2 w chwili obecnej w obrqbie wsi istnieje
rz kurnik6w (9 po jednej stronie wsi i 3 po drugiej), mieszkaricy uwaiaj4, 2e jest do duia ilo56
inie zgadzaj4 siq na budowg kolejnych.

OdpowiedZ:
Pan Grzegorz Amonowicz

-

Inwestor

Poinformowal, i2 zaproponowana przez mieszkaric6w lokalizacja nie jest dla niego korzystna
poniewa2 musialby siq liczy6 z bardzo duzymi kosztami dotycz4cymi uzbrojenia dzialki
w wodq oraz energiq eleltrycznq. Ponadto duiym utrudnieniem jest takie dojazd do dzialki samochody dowoi4ce pasze waz4ce z5 t musialyby przejeidLa(. przez ca}4 wie6, niszcz4c
nawierzchniq drogi, a takie stwarzaj4c niebezpieczeristwo mieszkafrcom wsi. Bior4c powyZsze
pod uwagq Inwestor nie zgodzil siq na zmiang lokalizacji inwestycji.
Pan Zygmunt Twardowski

-

mieszkaniecwsi Kolodzie2

Zaproponowal, aby zmieni6 spos6b przeprowadzania rozprawy
i na osobno6ci kaZdq zprzybylych na rozprawq os6b.

-

przesluchuj4c po kolei

OdpowiedZ:

Kieruj4cy rozprawA poinformowal, ii

rozprawa administracyjna

jest

otwarta
dla spoleczeristwa co warunkuj4 przepisy KPA i w zwi4zku z tym nie moZe zmienia6 sposobu
jej przebiegu.
Pan Zvemunt Twardowski

-

mieszkaniec wsi Kolodzie2

Poinformowal, i2 nie jest przeciwny budowie kurnik6w przez Inwestora, wyra2ajqc swoje
stanowisko zwr6cil siq do mieszkaric6w wsi Kolodziez, i2 nie potrafi zrozttmiet dlaczego
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nie sprzeciwiali siq budowie poprzednich rz kurnik6w powstalych we wsi. Ponadto zloiyl
pisemne oSwiadczenie kt6re stanowi zal4cznik nr z do niniejszego protokolu.
Kierui ac), rozprawE odczytal oSwiadczenie
Pan Grzegorz Amonowicz

-

P

ana Zygmu nta Twardowskie go.

Inwestor

Zadal pytanie mieszkaricom: ile metr6w od wsi wg nich powinien by6 postawiony kurnik?
Oraz dlaczego nie przeciwstawiali siq budowie poprzednich kurnik6w? Stwierdzaj4c, i2 Pan
Marek Zalewski - strona w postqpowaniu, piq6lat temu dostal zawiadomienie o planowanej
budowie kurnik6w przez Pana Biedrzyckiego i nie wni6sl sprzeciwu pomimo, i2 wentylacja
z przedmiotowych kurnik6w skierowana jest bezpo6rednio na jego grunty.
OdpowiedZ:
Pan R)rszard Ku6

-

mieszkaniec wsi Kolodziez. soltvs wsi:

Stwierdzil, i2 dopiero po wybudowaniu kurnik6w Pan Marek Zalewski stwierdzil,
z kurnika jest uci4Zliwy i dlatego nie chce , aby powstawaly kolejne.
Pan GrzegorzAmonowicz

-

ii

od6r

Inwestor

Poinformowal, iz planowane kurniki najprawdopodobniej bqd4 wybudowane r6wnolegle
do drogi prowadz4cej przez wie6 co nvigkszy odleglo66 od sqsiednich budynk6w nawet
do Soo m oraz podni6sl zarznt, ze poprzednie kurniki nie stanowily mieszkalicom
uciq2liwo6ci odorowych, poniewai nigdy nikt nie zglaszaltego faktu do Gminy.
Kierujqcy rozprawq zadal przybyl5rm na rozprawQ pytanie: czy gl6wnym powodem Paristwa
sprzeciwu jest od6r kt6.y bqdzie wydobln''ra} siq z kurnik6w? Stwierdzaj4c, i2 w rozumieniu
Kieruj4cego rozpraw4 mieszkaficy zgadzaj4 siq na budowq przedmiotowych kurnik6w,
ale w innej lokalizacji, oddalonej od wsi.
OdpowiedZ:
Pan Ryszard Ku6

-

mieszkaniec wsi Kolodziez. soltvs wsi:

Zgodzil siq ze stwierdzeniem Kierujqcego rozpraw4.
Pan GrzegorzAmonowicz

-

Inwestor

Stwierdzil, i2 niekt6re osoby sprzedawaly ziemiq pod planowane budowy poprzednich
kurnik6w i mieszkaricom nie przeszkadzalo, ze bqdzie sig to wi4zalo z uciq2liwo6ciami
odorowymi.
Pan Ryszard Ku6

-

mieszkaniec wsi Kolodzie2. soltvs wsi:

Stwierdzil, i2 kurniki Inwestora bqd4 budowane w mniejszej odlegloSci od istniejqcych.
Pan GrzegorzAmonowicz

-

Inwestor

Zaprzeczyl poprzedniej wypowiedzi.
Pan Ryszard Ku6

-

mieszkaniec wsi Kolodziei. soltvs wsi:

/l
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Przedstawil propozycjq, aby planowane kurniki byly wybudowane za istniejqcymi nale24cymi
do Pana Daniela Biedrzyckiego.
OdpowiedZ:
Pan Grzegorz Amonowicz

-

Inwestor

Nie zgodzil siq na zmianq lokalizacji inwestycji przedstawionej w powyzszej wypowiedzi,
podnosz4c poprzednio zacy,towane w protokole argumenty dotycz4ce zmiany lokalizacji.
Pan Ryszard Ku6

-

mieszkaniec wsi Kolodziez. soltvs wsi:

Stwierdzil, po raz kolejny, i2 mieszkaricy nie zgadzaj4 siq na zaplanowan4 przez Inwestora
lokalizacjq podaj4c jednocze6nie dwie lokalizacje do kt6rej mieszkaricy nie mieliby zastrzezeft
tzw. :,,purtowizna" Iub,,walerkowizna"
KierujEcy rozprawq zapytal przybylych, czy s4 jeszcze jakie6 zastrzezenia co do budowy
kurnik6w?
Pani Teresa Siemionkowicz

-

mieszkanka wsi Kolodziez

Potwierdzila poprzednie wypowiedzi co do sprzeciwu budowy kurnik6w w zaplanowanym
przez Inwestora miejscu, stwierdzaj4c, i2 ma on warunki do budowy w innym miejscu.
Pan GrzegorzAmonowicz

-

Inwestor

Zadal pytanie Pan Teresie Siemionkowicz oraz Panu Ryszardowi Ku6: ile metr6w od wsi
wg nich powinien by6 postawiony kurnik?r km -z km?
Pan Ryszard Ku6

-

mieszkaniecwsi Kolodziei. solBs wsi:

Stwierdzil,2e to pytanie nalezy zadat Panu Markowi Minkiewicz.
Pan Marek Minkiewicz
w Morikach:

-

Kierownik Referatu Gospodarki

i

Inwestycji UrzQdu Miejskiego

Poinformowal, i2 nie ma w obecnej chwili przepis6w, kt6re nakazywalyby zachowanie
konkretnych odleglo6ci od sEsiednich zabudowari, nadmieniaj4c ponadto, ie nie ma r6wniei
tzw. :,,ustawy odorowej"
Pan Wladyslaw Sokolowski

-

mieszkaniec wsi Kolodziei:

Stwierdzil, i2 z wentylator6w w5rwiewnych w istniej4cych kurnikach w trakcie ujemnych
temperatur powietrza, wydobywa siq mgla niosqca za sob4 od6r na caly obszar wsi. Zadal
r6wniei pytanie dlaczego w planie zagospodarowania przestrzennego nie ma zapisu
zakazujEcego dalszej budowy kurnik6w. Poinformowal r6wniez, ze w przypadku pozwolenia
na budowg kurnik6w mieszkaricy bqdE interweniowa6 w mediach.
OdpowiedZ:
Kieruiqc), rozprawA

- Andrzej Zdanowicz-

ZastQpca Burmistrza:

Plany zagospodarowania przestrzennego przewiduj4, ii, na dzialkach rolniczych moina
lokalizowa6 budynki sluz4ce rolnictwu, je6li do powyZszych zapis6w wniesiono by zmiany,
str. 7
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spowodowalo by to uniemo2liwienie budowy jakichkolwiek budynk6r,r, sluZqcych rolnichmr:
m.in. chlewni, ob6r itd.
Pan Ryszard Ku6

-

mieszkaniec wsi Kolodzie2. soltvs wsi:

Poinformowal, iz w obrqbie planowanych kurnik6w istniejq budynki inwentarskie, kt6re
stwarzaj4 uciq2liwoSci odorowe (m. in. autora wypowiedzi) w zwiqzku z tym nie chce, aby siq
one zwigkszyly.
KieruiAclz rozprawA

- Andrzej Zdanowicz-

ZastQpca Burmistrza:

Stwierdzil, iz Pan Ryszard Ku6 nie moie ogranicza(. innSrm mieszkaricom produkcji rolnej,
bior4c pod uwagq, ii sam takow4 prowadzi.
Ponadto ponownie zapytal, czy mieszkaricy maj4 jeszcze jakieS
zakresie

-

pytania w

przedmiotowym

nikt nie zglosilZadnych uwag i wniosk6w.

Ad.6

Kierujqcy rozprawq zakoiczyl dyskusjq, dziqkuj4c wszystkim przybylym uczestnikom
rozprawy.
Poinformowal, Le protok6l z tozprary zostanie sporz4dzony

Miejskiego

w

Mofrkach oraz przeslany listownie

i

zamieszczony w BIP Urzqdu
Soltysowi wsi Kolodziei celem

poinformowania zainteresowanych mieszkafc6w.
W ci4gu 7 dni od dnia ukazania siq protokolu w Biuletynie, bqdzie mo2na zglasza(. uwagi
i wnioski co do jego tre6ci. Natomiast wydanie decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach
nast4pi do go sierpnia br.

Na tym protok6l zakoficzono i podpisano.

Lista obecno6ci stanowi6 bQdzie zalacznik do protokolu z przeprowadzonej rozprawy
a podpisanie

lisB bQdzie r6wnoznaczne

r). A. Zdanowicz
z). M. Minkievncz

-

z

podpisaniem protokolu.
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Kierownik Referatu GI w Urzqdzie Miejskim w Morikach:.....
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