Krajowy Związek Pracodawców
Producentów Trzody Chlewnej

Warszawa, dnia 8 kwietnia 2019 roku

Szanowny Pan
Henryk Kowalczyk
Minister Środowiska
ul. Wawelska 52/54
00-922 Warszawa

Znak: KZ/2019/168
Dotyczy: Uwagi do projektu ustawy z dnia 28 marca 2019 r. o minimalnej odległości dla
planowanego przedsięwzięcia sektora rolnictwa, którego funkcjonowanie może wiązać się z
ryzykiem powstawania uciążliwości zapachowej (Projekt).

Szanowny Panie Ministrze!
W badaniach opinii publicznej, na które powołuje się Ministerstwo Środowiska, najwięcej
(42%) potencjalnych uciążliwości zapachowych przypadło fermom trzody chlewnej.
Tymczasem według GUS pogłowie trzody chlewnej w latach 2005-2018 spadło o ponad 41%.
Zmniejszenie pogłowia nie idzie jednak w parze się coraz bardziej z nasilającymi protestami
ludzi, którzy tereny wiejskie chcieliby wyłączyć spod produkcji zwierzęcej i nadać im charakter
czysto rekreacyjny. W rezultacie Polska importuje coraz więcej żywych świń i wieprzowiny z
zagranicy ograniczając produkcję krajową. Projekt ustawy o minimalnej odległości dla
planowanego przedsięwzięcia sektora rolnictwa, którego funkcjonowanie może wiązać się z
ryzykiem powstawania uciążliwości zapachowej potęguje negatywne procesy zachodzące na
polskiej wsi i w naszym odczuciu jest sprzeczny z deklarowaną przez ministerstwo rolnictwa
linią odbudowy produkcji trzody chlewnej w Polsce. Brak perspektyw na rozwój spowoduje
odpływ młodych ludzi z gospodarstw rodzinnych do miast. Trudno rolnikom zrozumieć
dlaczego produkcja zwierzęca została objęta projektem ustawy, a wyłączono z niej
składowiska śmieci, wytwórnie cementu, czy np. zakłady produkujące pustaki. Lista objętych
Projektem sektorów jest bardzo wąska i niezgodna z przyjętym przez Ministerstwo Środowiska
Kodeksem przeciwdziałania uciążliwości zapachowej z 2016 r. Naszym zdaniem nie ma
przesłanek do twierdzenia, że fermy powodują jakiekolwiek większe zagrożenia (odory), niż
inne obiekty przemysłowe, przemysł ciężki, oczyszczalnie ścieków, przemysł papierniczy i

wiele innych , na które nie nakłada się tego typu ograniczeń. Jednak ustawodawca nie planuje
ograniczać ich rozwoju, tym bardziej, niż wynika to z konieczności przestrzegania
obowiązujących i powszechnie stosowanych norm i przepisów.
Znane są już technologie, które pomimo podrażania produkcji zwierzęcej, ograniczają do
minimum oddziaływanie odorowe. Ponadto określona lokalizacja pomimo bliskiej odległości
od budynków mieszkalnych może mieć ograniczone oddziaływanie zapachowe ze względu na
kierunki wiatru, typ pokrycia terenu czy parametry techniczne emitorów zanieczyszczeń.
Zaproponowane minimalne odległości budynków inwentarskich bez uwzględnienia
przewidywanego ich oddziaływania odorowego, nie może zagwarantować wyeliminowania
ryzyka powstawania uciążliwości zapachowej. Zapisy ustawy nie przekładają się na realne
ograniczenie emisji substancji odpowiedzialnych za powstawanie uciążliwości zapachowej, a
jedynie wymuszają zachowanie odległości od obecnie istniejących zabudowań, powodując
przesunięcie problemu w inne miejsce.
Konieczność wykonania procedury oceny oddziaływania na środowisko powoduje, że decyzje
w zakresie zgody na realizację podejmowane są na podstawie obiektywnych i rzeczowych
informacji i analiz. Narzucenie minimalnej odległości hamuje odbudowę krajowego pogłowia
trzody chlewnej i branż pokrewnych. Przyjęcie ustawy w proponowanym kształcie, bez
właściwego vacatio legis, oznaczać będzie wielomilionowe, nieodwracalne straty inwestorów
realizujących projekty wg aktualnie obowiązującego prawa. Nowe otoczenie prawne wymusza
zakończone bez szansy na zwrot nakładów poniesionych na ich przygotowanie ( zakup
gruntów, koncepcja, analizy środowiskowe, studia wykonalności, projekty budowlane). Rodzi
to nie tylko ryzyko sporów sądowych z roszczeniami finansowymi, ale także, a może przede
wszystkim, będzie poważnym ciosem w budowę wizerunku Polski jako miejsca bezpiecznego
dla długoterminowych inwestycji, co jest jednym z podstawowych przesłań Planu
Odpowiedzialnego Rozwoju przyjętego przez Rząd w 2016 r.
Projekt ustawy w proponowanym kształcie stanowi przejaw ustawowego i faktycznego
wywłaszczenia. Jak się podkreśla w orzecznictwie sądowym pod pojęciem faktycznego
wywłaszczenia mieszczą się przejawy ingerencji władzy publicznej, skutkujące naruszeniem
istoty prawa (własności), którym nie towarzyszy formalne odjęcie (odebranie) tego prawa. Z
owymi przejawami mamy do czynienia, gdy w wyniku zmian ustawowych, właściciel utraci
możliwość korzystania ze swej nieruchomości w sposób dotychczasowy lub zgodny z
dotychczasowym przeznaczeniem, albo gdy w sposób drastyczny takie możliwości zostaną mu
ograniczy. Co charakterystyczne dla proponowanej ustawy za wprowadzane ograniczenia w
zakresie prawa własności nie przewiduje się żadnych odszkodowań.
Proponowany projekt ustawy zasadniczo nie jest zgodny z istniejącymi przepisami Unii
Europejskiej oraz krajowymi dotyczącymi chowu i hodowli zwierząt takimi jak:


Decyzja Wykonawcza Komisji (UE) 2017/302 z dnia 15 lutego 2017 r. ustanawiająca konkluzje
dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT) w odniesieniu do intensywnego chowu drobiu
lub świń zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE (notyfikowana
jako dokument nr C(2017)688) (Tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz.U. UE L z dnia 21 lutego
2017 r.);
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Konkluzje BAT dla chowu i hodowli świń i drobiu wprowadzają tzw. BAT dla sposobu chowu
zwierząt w celu ograniczenia ich oddziaływania na środowisko. Zasadniczo dotyczą one
prowadzących chów w skali wymagającej pozwolenia zintegrowanego. W konkluzjach BAT 12
i 13 opisano techniki dotyczące zapobiegania emisjom zapachu. Jeżeli na szczeblu Unii
Europejskiej dla chowu zwierząt w skali wymagającej pozwolenia zintegrowanego nie
wprowadzono obowiązku lokalizacji takich przedsięwzięć ustalając dla nich limity
odległości, jaki jest powód takiej regulacji na szczeblu krajowym nawet w stosunku do
chowu w małej skali (np. nie wymagającej pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do
powietrza lub pozwolenia zintegrowanego).
Konkluzje BAT obowiązują od 15 lutego 2017 r. dla instalacji istniejących wprowadzono
terminy przejściowe o dostosowaniu się do konkluzji BAT co ostatecznie ma nastąpić do
20.02.2021 r. Przedsiębiorcy z tego sektora już ponieśli koszty związane z dostosowaniem do
BAT swoich instalacji. Natomiast nowe instalacje muszą spełniać wymogi konkluzji BAT,
dlaczego zatem jeżeli są istniejące przepisy w jakim celu wprowadza się nowe które problem
uciążliwości zapachowej traktują inaczej.
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących
znacząco oddziaływać na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 71)
Katalog przedsięwzięć w art. 2 ust. 3 stanowiących uciążliwość zapachową (uciążliwość dla
środowiska) nie jest spójny z grupami przedsięwzięć wymienionymi w art. § 2. ust. 1 punkt 51
oraz § 3 ust. 1 pkt 102 i 103 wyżej cytowanego Rozporządzenia. Jeżeli organ tworzący
rozporządzenie już raz uznał jakie grupy przedsięwzięć są uciążliwe dla środowiska, dlaczego
obecnie nie zastosował spójnych kryteriów, tylko objął projektem ustawy wszystkich nawet
drobnych hodowców.
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Tekst mający znaczenie dla EOG). W trakcie
przygotowania inwestycji planujący chów i hodowlę będzie musiał uzyskać informację o
znajdujących się w promieniu od 210 – 500 m od przedsięwzięcia istniejących, planowanych,
realizowanych : budynkach mieszkalnych albo budynkach o funkcji mieszanej, w skład której
wchodzi funkcja mieszkaniowa, budynkach użyteczności publicznej, szpitalach, gospodarstw
agroturystycznych, kto udzieli inwestorowi takich wiążących informacji i na jakiej podstawie,
brak podstaw prawnych do żądania takich informacji w proponowanym akcie prawnym? Są
to dane wrażliwe, których ujawnianie przez Organ jest warunkowane interesem prawnym. Już
w obecnym stanie prawnym uzyskanie wypisów uproszczonych dla działek sąsiednich zgodnie
z art. 74 ust. 1 punkt 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o
środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.) jest problematyczne.

Art.2 punkt 3 projektu ustawy w którym mowa cyt.:
„Planowanym przedsięwzięciu sektora rolnictwa, którego funkcjonowanie może wiązać się z
ryzkiem powstawania uciążliwości zapachowej - rozumie się przez to zamierzenie realizacji
przedsięwzięcia sektora rolnictwa, które stanowi chów lub hodowla zwierząt, w stosunku do
którego zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji, o której mowa w art. 71
ust. 1 lub 72 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o
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środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081):
a) w liczbie nie mniejszej niż 210 DJP,
b) w liczbie mniejszej niż 210 DJP, jeżeli w odległości do 210 m od tego przedsięwzięcia
zlokalizowane jest inne przedsięwzięcie, stanowiące chów lub hodowlę zwierząt, lub
planowane jest takie przedsięwzięcie, a łączna liczba DJP dla tych przedsięwzięć osiągnie
wartość nie mniejszą niż 210 DJP;”
Taka definicja przedsięwzięć wiążących się ryzykiem powstania uciążliwości zapachowej,
powoduje następujące konsekwencje:
1. Za przedsięwzięcia uciążliwe uznano wyłącznie chów i hodowle zwierząt, pomijając
wszystkie pozostałe sektory przemysłu, które związane są z powstawaniem uciążliwości
zapachowej, zatem lista podmiotów jest niezgodna z przyjętym przez Ministerstwo
Środowiska Kodeksem przeciwdziałania uciążliwości zapachowej z 2016 r.,
2. Przepis zasadniczo ogranicza działalność związaną z chowem zwierząt, co powoduje
bezpośredni wpływ na konkurencyjność tych podmiotów i funkcjonowanie przedsiębiorców
prowadzących chów, a co z pozostałymi sektorami przemysłu mających wpływ na uciążliwość
zapachową?
3. Proponowanym przepisem są objęci wszyscy rolnicy niezależnie od skali produkcji od 1 DJP
i powyżej (ze względu na kwestie sumowania ilości DJP). Natomiast w Rozporządzeniu Rady
Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać
na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 71), zastosowano inny podział ze względu na wpływ na
środowisko w:
§ 2. ust. 1 punkt 51 „chów lub hodowla zwierząt w liczbie nie mniejszej niż 210 dużych
jednostek przeliczeniowych inwentarza (DJP - przy czym za liczbę DJP przyjmuje się
maksymalną możliwą obsadę inwentarza)”; jako przedsięwzięcia zawsze znacząco
oddziaływujące na środowisko;
oraz przedsięwzięcia wymienione w
jako przedsięwzięcia mogące potencjalnie oddziaływujące na środowisko wymienione
§ 3 ust. 1 pkt
„102) chów lub hodowla zwierząt, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 51, w liczbie nie
mniejszej niż 60 dużych jednostek przeliczeniowych inwentarza (DJP), oraz
103) chów lub hodowla zwierząt, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 51, w liczbie nie mniejszej
niż 40 dużych jednostek przeliczeniowych inwentarza (DJP), jeżeli działalność ta prowadzona
będzie:
a)
w odległości mniejszej niż 100 m od następujących terenów w rozumieniu przepisów
rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w
sprawie ewidencji gruntów i budynków, nie uwzględniając nieruchomości gospodarstwa, na
którego terenie chów lub hodowla będą prowadzone:
–
mieszkaniowych,
–
innych zabudowanych z wyłączeniem cmentarzy i grzebowisk dla zwierząt,
–
zurbanizowanych niezabudowanych,
–
rekreacyjno-wypoczynkowych z wyłączeniem kurhanów, pomników przyrody oraz
terenów zieleni nieurządzonej niezaliczonej do lasów oraz gruntów zadrzewionych i
zakrzewionych,
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b)
na obszarach objętych formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt
1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, lub w otulinach form ochrony
przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-3 tej ustawy;”.
Mając na uwadze powyższe kwalifikacje, dlaczego w projekcie ustawy rozszerzono katalog
przedsięwzięć do każdej inwestycji wiążącej się z chociażby z planowaniem chowu od 1 DJP,
a nie zastosowano żadnego minimalnego progu np. zgodnego z obecnym podziałem
wynikającym z ww. rozporządzenia. Czy naprawdę zamierzeniem ustawodawcy jest by
wszyscy rolnicy podlegali restrykcjom tego przepisu?
4. Planowanym przedsięwzięciem sektora rolnictwa jest to, które stanowi chów i hodowla
zwierząt, w stosunku do którego zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o
której mowa w art. 71 ust. 1 lub 72 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o
ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081). Mając na uwadze ten
fragment przepisu wszystkie zamierzenia inwestycyjne objęte decyzją środowiskową lub
pozwoleniami zdefiniowanymi w art. 72 ust. 1 (lista zawiera 24 różne rodzaje pozwoleń tj.
pozwolenia na budowę, decyzję o warunkach zabudowy) będą podlegały wymogom ustawy.
Takie brzmienie przepisu powoduje, że wszystkie podmioty które dotychczas nie uzyskały
prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę (czy też zgłoszenia) z dniem 1 lipca 2019 r.
wejdą w tryb nowej ustawy, co automatycznie spowoduje eliminacje większości inwestycji na
różnym stadium zaawansowania. Rolnicy, którzy znajdą się w takiej sytuacji prawnej
niejednokrotnie zainwestowali olbrzymie środki na realizację projektu tj. opracowanie
raportu ooś, projektu budowlanego, kupno nieruchomości na której prowadzona ma być
działalność, zaciągnęli kredyty, podpisali umowy na dostawę urządzeń, czy ustawodawca
zwróci rolnikom koszty poniesione w związku z nowym prawem które ogranicza im
możliwość czerpania korzyści materialnych z ich majątku i z ich własnych nieruchomości.

Art.3 ust.1 projektu ustawy w którym mowa cyt.:
„Planowane przedsięwzięcie sektora rolnictwa, którego funkcjonowanie może wiązać się z
ryzykiem powstawania uciążliwości zapachowej, sytuuje się w minimalnej odległości od
budynków mieszkalnych albo budynków o funkcji mieszanej, w skład której wchodzi funkcja
mieszkaniowa, budynków użyteczności publicznej, szpitali, gospodarstw agroturystycznych,
granic uzdrowisk i obszarów ochrony uzdrowiskowej, parków narodowych i ich otulin”
W powyższym tekście celowo pogrubiono wyrażenie „gospodarstw agroturystycznych” ,
ponieważ niezrozumiałe jest dlaczego Ministerstwo w projekcie wyróżniło tą grupę
działalności. W proponowanym brzmieniu tego przepisu nasuwa się pytanie jak sytuować
chów i hodowlę zwierząt od tego typu gospodarstw, czy do ich granic władania (zabudowa,
pola ect.), a jeśli tak to jak one zostają wyznaczone? Czy tez może do znajdującego się w
granicach tegoż gospodarstwa budynku mieszkalnego? Co byłoby logiczne i spójne z
pozostałymi wymienianymi obiektami przedstawionymi w proponowanej treści tego
przepisu.
Ponadto proponujemy usunięcie w art. 3 ust 1 słów: „parków narodowych i ich otulin”

Art. 3. ust.2 i ust. 3 projektu ustawy w brzmieniu
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„Minimalną odległość wyznacza się w następujący sposób:
a) dla chowu lub hodowli zwierząt w liczbie nie mniejszej niż 210 DJP i nie większej niż 500 DJP
minimalna odległość = DJP [m],
b) dla chowu lub hodowli zwierząt w liczbie większej niż 500 DJP
minimalna odległość = 500 [m],
3. Określając minimalną odległość uwzględnia się łączną liczbę DJP dla wszystkich
planowanych bądź zrealizowanych przedsięwzięć.”
Przyjęty sposób ograniczenia uciążliwości odorowych oparty wyłącznie na odległości
pomiędzy obiektami inwentarskimi a wskazanymi obiektami w projekcie ustawy, uzależniona
od ilości DJP, nie gwarantuje braku oddziaływania zapachowego przedsięwzięcia ze względu
na poniższe.
1. Autor projektu nie wskazuje założeń dla przyjęcia kryterium odległości związanej z ilością DJP.
Czy Ministerstwo Środowiska przeprowadzało badania uciążliwości zapachowej,
potwierdzające skuteczność przyjętej metody ograniczania uciążliwości zapachowej? W
uprzednich latach gdy Ministerstwo pracowało nad przyjęciem regulacji prawnych związanych
z ograniczeniem uciążliwości odorowych, prowadzone były badania, określano metody
pomiarowe do oceny zapachowej jakości powietrza. Wykorzystywano między innymi
„Oznaczanie stężenia zapachowego metodą olfaktometrii dynamicznej”( źródło: Seminarium
Ograniczanie uciążliwości odorowych RTP 26398 organizowane we współpracy z Wojewódzkim
Inspektoratem Ochrony Środowiska w Szczecinie (Międzyzdroje, 31 marca – 1 kwietnia 2008 r.)
Zatem co stanowiło kryterium przyjęcia minimalnych odległości, jakie stoi za tym merytoryczne
i faktyczne uzasadnienie?
2. Oczywistym jest, iż na rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń, a więc na poziom substancji w
powietrzu w danych punktach znajdujących się na terenach zlokalizowanych w pobliżu
planowanego przedsięwzięcia ma wpływ szereg czynników takich jak: warunki
meteorologiczne, typ pokrycia terenu, parametry emitorów zanieczyszczeń, sposób
odprowadzenia gazów do powietrza, rodzaj istniejących lub planowanych urządzeń
ograniczających ilość substancji złowonnych (np. technik wskazanych w BAT). Dlaczego tych
czynników nie wzięto pod uwagę w projekcie ustawy. Czy np. planowane instalacje które
wyposażą budynki inwentarskie w skuteczne systemy oczyszczania powietrza mogą liczyć na
redukcje minimalnej odległości np. o 50 % w stosunku do zaproponowanej w projekcie
ustawy?
3. Wymóg uwzględnienia przy zachowaniu minimalnych odległości także inwestycji planowanych
w promieniu 210 m od zamierzonego przedsięwzięcia, których ostateczna realizacja jest
niepewna (samo uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach bądź warunków
zabudowy nie przesądza o realizacji inwestycji) wprowadza konieczność odsunięcia, która
może zablokować realizację inwestycji ze względu na koszty lub brak odpowiedniego terenu,
4. Zaproponowane odległości minimalne przyjęte w projekcie zablokują możliwość rozwoju
małych gospodarstw. Przy bliskiej lokalizacji gospodarstw na wsiach nie będzie możliwe
zachowanie minimalnych odległości ze względu na konieczność sumowania ilości DJP i
zwiększania się tym samym minimalny dystans od np. budynku mieszkalnego sąsiedniego
gospodarstwa. Ograniczy to możliwość rozwoju już istniejących gospodarstw, będzie
prowadziło również do licznych konfliktów sąsiedzkich (np. poprzez złośliwe nie udzielanie
zgód właścicieli o których mowa w art. 3 ust. 4).
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Art.3. ust.4 projektu ustawy w brzmieniu:
„Dopuszcza się lokalizację planowanego przedsięwzięcia sektora rolnictwa, którego
funkcjonowanie może wiązać się z ryzykiem powstawania uciążliwości zapachowej, w
odległości mniejszej niż minimalna odległość od budynków mieszkalnych albo budynków o
funkcji mieszanej, w skład której wchodzi funkcja mieszkaniowa lub gospodarstw
agroturystycznych, pod warunkiem uzyskania zgody właścicieli nieruchomości.”
Wprowadzając
taki
zapis
należałoby
ocenić
prawidłowość
i
realność proponowanego przepisu o „wyrażaniu zgody” przez właścicieli nieruchomości
(pytanie również których?) w formie aktu notarialnego i wpisywaniu tego do ksiąg wieczystych
(których KW, na czyj koszt itd. itp.) – przepis nie jest precyzyjny. W wielu przypadkach trudność
będzie również stanowiło ustalenie właściciela z uwagi np. na brak przeprowadzonych
postępowań spadkowych - czy wówczas wyrok sądu zastąpi zgodę właściciela? Jak będzie
wyglądała praktyka stosowania ww. przepisu wg prawa cywilnego?

Art.4 ust.1 pkt.1 projektu ustawy w brzmieniu:
„Minimalną odległość wyznacza najkrótszy odcinek pomiędzy rzutem poziomym planowanego
budynku inwentarskiego, w którym prowadzone będą chów lub hodowla zwierząt, albo linią
rozgraniczającą teren, którego sposób zagospodarowania określony w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego, o którym mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 oraz z
2019 r. poz. 60), zwanym dalej „planem miejscowym”, dopuszcza lokalizację przedsięwzięcia
sektora rolnictwa, które stanowi chów lub hodowla zwierząt a:
1) rzutem poziomym istniejącego budynku mieszkalnego albo istniejącego budynku o funkcji
mieszanej, w skład której wchodzi funkcja mieszkaniowa, budynku użyteczności publicznej,
budynku szpitala lub budynku, w którym prowadzone jest gospodarstwo agroturystyczne,
albo”
Proponowany powyżej zapis jest nie precyzyjny bowiem w przypadku innych terenów
zabudowanych wskazuje się obiekty czy też budynku przeznaczone na pobyt ludzi, którzy
mogą odczuwać uciążliwość zapachową, natomiast w przypadku gospodarstw
agroturystycznych wskazuje się wszystkie budynki (pogrubiony tekst w cytacie). Więc
właściwie jakie budynki należy wziąć pod uwagę wszystkie np. garaże, budynki inwentarskie,
wiaty? Z punktu widzenia celowi jakiemu ma służyć przepis wzięte pod uwagę powinny być
wyłącznie budynki z funkcją mieszkalną. Dlatego sugeruje się skreślenie fragmentu tekstu
oznaczonego pogrubieniem.
Projekt niezasadnie zwiększa minimalną odległość dla planowanego budynku inwentarskiego
na terenie objętym m.p.z.p. Mianowicie art. 4 ust. 1 ustawy reguluje minimalną odległość,
jako najkrótszy odcinek:
1) pomiędzy planowanym budynkiem inwentarskim, a budynkiem mieszkalnym,
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2) albo pomiędzy linią rozgraniczającą obszar na jakim dopuszczony jest - zgodnie z m.p.z.p. chów lub hodowla zwierząt, a budynkiem mieszkalnym. W tym przypadku minimalna
odległość stanowić będzie sumę dwóch odcinków, pierwszego z miejsca planowanego
budynku do linii rozgraniczającej i drugiego od tej linii jeszcze 210 - 500 m. Zatem na terenie
objętym planem miejscowym dla planowanego obiektu np. o obsadzie 300 DJP i przy
odległości 400 m do linii rozgraniczającej i zgodnie z wielkością DJP jeszcze 300 m od tej linii,
minimalna odległość musi wynosić 700 m.
Art. 3 i art. 4 pozostają niespójne w związku z wprowadzeniem jako wartości odniesienia, od
której wylicza się minimalną odległość zamiast budynków jak wskazuje się w art. 3 również
linii rozgraniczającej teren, którego sposób zagospodarowania określony w miejscowym
planie dopuszcza lokalizację przedsięwzięcia sektora rolnictwa. W konsekwencji z uwagi na
dopuszczenie alternatywnego sposobu wyliczania odległości, w przypadku liczenia odległości
od linii rozgraniczającej teren określonej w planie zagospodarowania, która może
przewidywać funkcję rolniczą oraz również sytuowanie zabudowy mieszkaniowej np.
zagrodowej albo nawet zmieniać przeznaczenie terenu pierwotnie przeznaczonego na
zabudowę mieszkaniową na tereny rolnicze (miejscowy plan zagospodarowania jako
narzędzie kształtowania ładu przestrzennego może przekwalifikowywać przeznaczenie
terenu) inwestorzy nie będą mieli nawet możliwości racjonalnego zaplanowania jak będzie
liczona taka odległość od linii rozgraniczającej czy też jednak od zabudowy mieszkaniowej, o
funkcji mieszanej itd. jak wskazuje się w art. 3.
Dobitnie abuzywność proponowanej konstrukcji, jej nadmierną ingerencje w prawo własności
oraz we władztwo planistyczne gmin można wykazać, przykładem tereny przeznaczonego pod
inwestycję w sektorze rolnictwa, na terenie którego jeszcze przed uchwaleniem planu znajduje
się zabudowa mieszkaniowa. W konsekwencji pomimo postanowień planu miejscowego
skutkiem wprowadzonej ustawy nie będzie możliwe sytuowanie obiektów przewidzianych w
planie. Istnienie na tym terenie wybudowanego budynku mieszkalnego uniemożliwia
realizację planowanych inwestycji zgodnie z przeznaczaniem określonym w miejscowym
planie zagospodarowania. Na taki skutek projektowanych zmian wprost wskazują przepisy
przejściowe art. 9 ust. 3 i 4, które nakazują odmawianie wydawania pozwoleń na budowę czy
decyzji środowiskowych dla inwestycji z sektora rolnictwa zgodnym z postanowieniami
miejscowego planu, ale nie spełniających wymogów ustawy. Dochodzi więc do ustawowego
ograniczenia właściciela, które w polskim systemie prawnym powinno zostać
zrekompensowane. Takie rekompensaty przewidują w art. 36 ustawy o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym ustawa z dnia 27 marca 2003 r. (Dz. U. Nr 80 poz. 717) jak
i ustawa o gospodarce nieruchomościami. Brak rekompensowania szkód właścicieli, których
prawo własności jest ograniczane należy uznać za niezgodne z a art. 21 pkt 2 Konstytucji RP i
art. 1 Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności Protokół I, które
przewidują, iż nie jest możliwe faktyczne wywłaszczenie (pozbawienie własności w rozumieniu
art. 140 KC) na cele społeczne bez odszkodowania.
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Ad. 4 ust.2 projektu ustawy w brzmieniu:
„ Przez obiekty budowlane, o których mowa w ust. 1 pkt 1, rozumie się również obiekty
budowlane posiadające ostateczną decyzję o pozwoleniu na budowę albo w stosunku do
których dokonano skutecznego zgłoszenia, o którym mowa w art. 30 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202, z późn. zm.1)”.
W brzmieniu proponowanego przepisu jest również niespójność, bowiem w ust. 1 punkt. 1
art. 4 jest mowa o budynkach, natomiast w art. 4 ust. 2 cyt. Powyżej użyto określenia obiekty
budowalne, które jest pojęciem szerszym niż budynek, co będzie rodziło kolejne problemy
interpretacyjne. Sugeruje się używać konsekwentnie brzmienia budynki, lub doprecyzowanie
tego przepisu.
Ponadto taki zapis powoduje, że znowu na planującym inwestycje ciąży obowiązek ustalenia
danych o charakterze wrażliwym ze względu na RODO tj. ustalenia zamierzeń inwestycyjnych
prywatnych osób tj. budowa domów jednorodzinnych. Który Organ udzieli takich informacji
planującymi inwestycję i na jakiej podstawie? Skoro urzędy Gmin, Starost prowadzą
postępowania administracyjne w przedmiocie wydania decyzji środowiskowych, decyzji o
warunkach zabudowy, pozwoleń budowlanych, czy zgłoszeń, dlaczego przedstawienie tych
informacji ma ciążyć na inwestorze, skoro Organy posiadają taką wiedzę z Urzędu. Zatem
analizę względem istniejących i planowanym inwestycji powinien prowadzić sam Organ,
ponieważ ma dostęp do tych informacji i jest to zgodne z RODO.

Art. 6 Proponujemy skreślenie pkt 1
Już aktualnie w doktrynie prawa wskazuje, iż brzmienie tego przepisu jest niezwykle
nieprecyzyjne. Dodanie kolejnej jeszcze bardziej nieprecyzyjnej przesłanki w postaci stanu
dyskomfortu subiektywnie odczuwanego przez człowieka, będzie skutkowało, iż zasadniczo
każda robota budowlana, która zgodnie z przepisami prawa może zostać wykonana w oparciu
o zgłoszenie, wyłącznie z powodu subiektywnego odczucia zapachowego, będzie wymagała
uzyskania pozwolenia na budowę. Dotyczy to każdej inwestycji nie tylko z sektora rolnictwa w
aktualnym brzmieniu, w tym nawet zabudowy mieszkaniowej, która z powodu choćby emisji
przy ogrzewaniu, funkcjonowania zbiorników bezodpływowych czy nawet używaniu kominku
może być uznana za uciążliwość zapachową. Proponowana zmiana zwiększająca
nieprecyzyjność przepisu będzie skutkowała nasileniem się patologii przeszkadzania wszelkimi
robotom na gruntach sąsiednich w oparciu o zgłoszenia nawet w ramach zwykłych konfliktów
sąsiedzkich.
Warto wskazać, że powyższe wskazuje na nierzetelność uzasadnienia projektu, który
wskazuje na rzekome zmniejszenie liczby pozwoleń na budowę. Niestety będzie ich znacznie
więcej, skoro subiektywnie odczuwany zapach może skutkować koniecznością zgłoszenia
sprzeciwu przez starostę i prowadzenia postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia na
budowę.
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Art. 6 ust. 2 pkt d) Proponujemy wykreślenie
Inwestorzy nie mogą wskazywać aktualnego sposobu zagospodarowania inaczej niż przez
odwołanie się do publicznie dostępnych danych, które są w dyspozycji wydających pozwolenia
na budowę starostw takich jak ewidencja gruntów czy kartoteka budynków. Inwestorzy nie
mogą prowadzić śledztw czy ustaleń jaki jest aktualny sposób zagospodarowania, w tym
zabudowy nieruchomości położonych w odległości mniejszej niż minimalna. Inwestorzy nie
mają prawa wejścia na tereny nieruchomości sąsiednich ani do naruszania prywatności ich
właścicieli. W związku z powyższym projektowany zapis należy uznać albo jako wymuszający
działania nielegalne w związku z próbami dokonywania ustaleń w zakresie zagospodarowania
albo za niemożliwy do wykonania, jeżeli wskazanie aktualnego sposobu zagospodarowania ma
być wskazaniem prawdziwym a nie opartym o domysły inwestora dokonywane w oparciu o
obserwacje z daleka nieruchomości.

Art. 7 punkt 2) litera c) w powiązaniu z punktem 3) litera a i b w brzmieniu:
W ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
wprowadza się następujące zmiany:
….
2) litera c) w ust. 2 pkt 8 otrzymuje brzmienie:
„8) obszary, dla których obowiązkowe jest sporządzanie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego na podstawie przepisów odrębnych, w tym obszary
wymagające przeprowadzenia scaleń i podziału nieruchomości, a także obszary przestrzeni
publicznej, ze szczególnym uwzględnieniem rodzajów, inwestycji mogących powodować
uciążliwość zapachową, związaną z funkcjonowaniem przedsięwzięć sektora rolnictwa, które
stanowi chów i hodowla zwierząt;”,
…..
3) w art. 15
a) w ust. 2 pkt 9 otrzymuje brzmienie:
„9) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w
tym zakaz zabudowy, ze szczególnym uwzględnieniem rodzajów inwestycji mogących
powodować uciążliwość zapachową;”;
b) po ust. 4 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:
„5. Plan miejscowy przewidujący lokalizację przedsięwzięcia sektora rolnictwa, które stanowi
chów lub hodowla zwierząt, określa maksymalną liczbę dużych jednostek przeliczeniowych
inwentarza tego rodzaju przedsięwzięcia.”
Wobec proponowanych powyższych zapisów tj.
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- konieczności posiadania MPZP dla działki na której planowana jest budowa instalacji do
chowu,
- wskazywania w MPZP zakazów lokalizacji inwestycji mogących powodować uciążliwość,
- określaniu w MPZP maksymalnej ilości DJP
swoboda działalności gospodarczej dla rolnictwa zostanie naruszona. Gminy nie będą miały
interesu by na swoim terenie lokalizować inwestycje z chowem i hodowla zwierząt a co za tym
idzie będą się koncentrować na wprowadzaniu zakazu prowadzenia działalności. Jeżeli Gminy
będą decydować o dopuszczalnej ilości DJP możemy spodziewać się ze z krajobrazu rolniczego
znikną z pewnością instalację powyżej 210 DJP. A wszyscy doskonale wiedzą ze to
gospodarstwa rolne w dużej skali są w stanie zagwarantować zarówno odpowiednią jakość jak
i ilość mięsa, zapewniającą zaspokojenie krajowego popytu na mięso. Tak proponowane zapisy
spowodują zachwianie gospodarki rolnej naszego kraju.

Wykreślenie art. 7 ust. 2 pkt 8
Proponowany zmiana wprowadzająca wymóg obligatoryjnego zamieszczenia w miejscowym
planie terenów, gdzie mogę być realizowane inwestycję stanowiące chów i hodowlę zwierząt
oznacza de facto wprowadzenie zakazu realizacji takich inwestycji na terenie Polski. Mając na
uwadze, że uchwalone dotychczas miejscowe plany z uwagi na brak ustawowego obowiązku
nie wprowadzały zapisów odnoszących się do inwestycji stanowiących chów i hodowlę
zwierząt, których funkcjonowanie wiązać się może z ryzykiem powstania uciążliwości
zapachowej to, aby umożliwić realizację takich inwestycji będzie konieczna zmiana planu
miejscowego albo jego uchwalenie na terenach rolnych, które nie są objęte ustaleniami
miejscowego planu. Należy wskazać, że gmina nie ma obowiązku uchwalania takiego planu, a
więc po wejście w życie tej ustawy może już nie zostać zrealizowana żadna inwestycja sektora
rolnictwa w zakresie chowu lub hodowli zwierząt.
Powyższe ponownie wskazuje na wyjątkową nierzetelność uzasadnienia projektu ustawy,
które na podstawie analizy przy narzędziach GIS, a więc nieuwzględniających postanowień
miejscowych planów wykazuje na potencjalne istnienie jakiś terenów, w których możliwe jest
lokowanie inwestycji sektora rolnictwa w zakresie chowu lub hodowli zwierząt. De facto
skutkiem ustawy będzie w ogóle brak możliwości lokowania żadnej takiej inwestycji do czasu
ewentualnego uchwalenia zmiany planu miejscowego, o ile gmina w ogóle będzie chciała
takiej zmiany dokonać.
Co więcej nawet, gdyby z racji racjonalnego i przezornego gospodarowania przestrzenią jakaś
gmina wprost przewidziała już w aktualnych planach takie inwestycje to i tak w przepisach
przejściowych w art. 9 ust. 3 zakazano realizacji takiej inwestycji poprzez obligatoryjną
odmowę wydania pozwolenia na budowę czy decyzji środowiskowej, jeżeli nie są spełnione
wymogi z tego projektu ustawy. Dochodzi więc do ustawowej ingerencji w postanowienia
miejscowego planu, które mocą ustawy przestają określać przeznaczenie nieruchomości. W
projekcie nie przewiduje się żadnych rekompensat za takie działanie. Proste porównanie do
sytuacji zmiany planu miejscowego, która także pozbawiłaby rolnika prawa do realizacji
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inwestycji sektora rolnictwa w zakresie chowu lub hodowli zwierząt wskazuje, iż w takiej
sytuacji rolnik otrzymałby odszkodowanie albo nieruchomość zamienną. Tymczasem ustawa
nie przewiduje dla rolnika żadnych odszkodowań, co jak wykazano powyżej jest niezgodne z
Konstytucją oraz Konwencją o Ochronie Praw Człowiek i Podstawowych Wolności.

Wykreślenie art. 7 ust. 4
Należy wskazać, że skoro przewiduje się w art. 7 ust. 2 pkt c) dla inwestycji sektora rolnictwa
w zakresie chowu lub hodowli zwierząt, obowiązek obligatoryjnego uchwalenie planu
miejscowego to dodane postanowienie będzie skutkowało sprzecznością regulacji ustawowej,
gdyż zgodnie z art. 62 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, jeżeli
wniosek o ustalenie warunków zabudowy dotyczy obszaru, w odniesieniu do którego istnieje
obowiązek sporządzenia planu miejscowego, postępowanie administracyjne w sprawie
ustalenia warunków zabudowy zawiesza się do czasu uchwalenia planu. Po uchwaleniu zaś
planu nie można wydać już decyzji o warunkach zabudowy, a organ prowadzący postępowanie
powinien wydać decyzję o umorzeniu postępowania, ponieważ stało się ono
bezprzedmiotowe Inwestor może się ubiegać o pozwolenie na budowę albo dokonać
zgłoszenia bezpośrednio na podstawie planu miejscowego. Proponowany przepis nigdy nie
będzie więc miał zastosowania i jego wprowadzenie jest błędem legislacyjnym w zakresie
techniki prawodawczej.
Przepis art. 9 ust. 2 zachowuje w mocy plany miejscowe obowiązujące w dniu wejścia w życie
przedmiotowej ustawy, lecz jednocześnie je ogranicza (ust. 3), bowiem na terenie objętym
planem uzależnia uzyskanie pozwolenia budowlanego, czy też decyzji środowiskowej od
spełnienia nowowprowadzonego warunku minimalnej odległości. Tym samym pomimo
formalnego utrzymania w mocy planów zmienia zakres ich umocowania do uzyskania
wskazanych rozstrzygnięć bez nowych wymogów. Również budzi wątpliwości zapis
stosowania przepisów dotychczasowych do wyłożonych - przed wejściem w życie ustawy projektów planów miejscowych (ust. 5), gdyż nie rozstrzyga, czy do tak uchwalonych planów
po wejściu w życie ustawy mieć będą zastosowanie ograniczenia z ust. 3, jak dla planów
wymienionych w ust. 2.

Art. 9 ust. 3 Proponujemy wykreślenie
Przepis ten stanowi przejaw niedozwolonej w świetle Konstytucji ingerencji w praw własności.
Prowadzi do zmiany ustawowej postanowień miejscowego planu, które mocą ustawy
przestają określać przeznaczenie nieruchomości na terenie, których przewidziano realizacji
inwestycji sektora rolnictwa w zakresie chowu lub hodowli. W projekcie nie przewiduje się
żadnych rekompensat za takie działanie. Analizowany przepis to wręcz podręcznikowy
przykład ustawowego wywłaszczenia bez odszkodowania, co jest niedopuszczalne w państwie
prawa.
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Art. 10. W brzmieniu:
„Do spraw wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy
dotyczących postępowań w sprawie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania
terenu prowadzonych w stosunku do planowanych przedsięwzięć sektora rolnictwa, których
funkcjonowanie może wiązać się z ryzykiem powstawania uciążliwości zapachowej, stosuje się
przepisy w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.”
Takie brzmienie przepisu powoduje, że wszystkie podmioty które dotychczas nie uzyskały
prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę (czy też zgłoszenia) z dniem 1 lipca 2019 r.
wejdą w tryb nowej ustawy, co automatycznie spowoduje eliminacje większości inwestycji na
różnym stadium zaawansowania. Rolnicy, którzy znajdą się w takiej sytuacji prawnej
niejednokrotnie zainwestowali olbrzymie środki na realizację projektu tj. opracowanie raportu
ooś, projektu budowlanego, kupno nieruchomości na której prowadzona ma być działalność,
zaciągnęli kredyty, podpisali umowy na dostawę urządzeń, czy ustawodawca zwróci rolnikom
koszty poniesione w związku z nowym prawem które ogranicza im możliwość czerpania
korzyści materialnych z ich majątku i z ich własnych nieruchomości.
Zastosowanie nowych przepisów do spraw obecnie procedowanych w proponowanym prze
ustawodawcę terminie tj. 1 lipca 2019 r. jest wysoce krzywdzące, ponieważ nie uwzględnia już
poczynionych przez Inwestorów prac i nakładów finansowych oraz z pewnością może u nich
budzić brak zaufania do władzy publicznej.
Dlatego proponujemy, aby wszystkie sprawy rozpoczęte i niezakończone przed dniem
wejścia w życie niniejszej ustawy były procedowane według obecnie obowiązujących
przepisów. W przeciwnym wypadku rolnikom należą się odszkodowania za poniesione koszty
w związku wejściem w życie nowych przepisów, które ograniczą im możliwość czerpania
korzyści materialnych z ich własnych nieruchomości.
Naszym zdaniem zasadne jest wprowadzenie zasady pierwszeństwa. Jeżeli ktoś wybuduje
dom mieszkalny, obiekt usługowy, ect. w pobliżu już istniejącego budynku inwentarskiego to
nie ma prawa działań przeciwko prowadzeniu produkcji zwierzęcej, jeżeli stosowane są
obowiązujące przepisy, w tym konkluzje BAT w odniesieniu do aplikacji gnojowicy, emisji
hałasu i gazów do środowiska. Budowa obiektów mieszkalnych czy użyteczności publicznej w
pobliżu istniejących budynków inwentarskich powinna być poprzedzona notarialną zgodą z
wpisem do hipoteki na rozbudowę działalności produkcji zwierzęcej w tej lokalizacji.

Z poważaniem

w imieniu Zarządu KZP-PTCH
Aleksander Dargiewicz
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