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Cel i zakres opracowania raportu 
Celem niniejszego opracowania jest wykazanie błędów i ominięć przy analizie i ocenie potenc-

jalnego oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie przemysłowej 
chlewni bezściółkowej o obsadzie 190 Dużych Jednostek Produkcyjnych  (ok 3000 sztuk rocznie), 
zlokalizowanego na działce ewidencyjnej nr 196/4 w gminie Skoki i prezentowanej w raporcie EKO-
STANDARD  złożonym w RDOŚ przez Burmistrza. 

Niniejszy raport stanowi załącznik do wniosku o zdyskwalifikowanie proponowanego przed-
sięwzięcia, wydanie negatywnej opinii oraz oddalenie wniosku o uzyskanie decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach dla chlewni. 

Planowane do realizacji przedsięwzięcie będzie finansowane z funduszy unijnych i jako fundusz 
społeczny musi zapewnić benefity całej społeczności, a nie pojedyńczym inwestorom.  
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Opis planowanego przedsięwzięcia 

Lokalizacja przedsięwzięcia 
Przedsięwzięcie zlokalizowane będzie na działce ewidencyjnej nr 196/4 w obrębie Potrzanowo, 

w gminie Skoki, powiecie wągrowieckim, w województwie wielkopolskim.  

Najbliższe otoczenie działki stanowią tereny rolnicze, grunty rolne z przylegającymi do nich 
zabudowaniami gospodarskimi - dom sąsiada przez miedzę, liczne działki mieszkaniowe - 100m i 
400m, jak i dwa duże kompleksy Rodzinnych Ogródków Działkowych Maciejak; - odległość 750m  i 
Morena - odległość  870m. W odległości 1000m  znajduje się plaża miejska odnowiona i utrzymy-
wana z funduszy gminnych. Dalej w odległości  750m usytuowane jest gospodarstwo agroturystyczne 
“Relaks 4 All” , a w odległości 1.7km gospodarstwo agroturystyczne “Białe Łabędzie”. Od chlewni do 
przedszkola jest 1.1km, do gęstej zabudowy Starego i nowego Borówca - 900m,  do rzeki Dzwonówki 
i do J.Maciejak - 900m. Wzdłóż ulicy Skockiej do której jest 1000m umiejscowione są warsztaty 
samochodowe, gabinety kosmetyczne, sklepy, kilka małych biznesów jak i skupiska nowo powstałych 
osiedli jednorodzinnych jak Oś. Leśnych Skrzatów czy Smolarki. W pobliżu przedszkola zorgani-
zowano wiejskie boisko sportowe oraz plac zabaw.  

Teren przedsięwzięcia jest objęty Miejscowym Studium Strategicznego Rozwoju Przestrzen-
nego z 2014r. 

Proponowana lokalizacja powinna być zdyskwalifikowana ze względu na bliskość innych 
siedlisk ludzkich. 

Ogólna charakterystyka przedsięwzięcia 
Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 102 Rozporządzenia 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) 
planowana inwestycja zaliczana jest do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać 
na środowisko jako chów lub hodowla zwierząt w liczbie nie mniejszej niż 60 dużych jednostek 
przeliczeniowych inwentarza (DJP). 

Planowane przedsięwzięcie polega na budowie chlewni o obsadzie 1280 sztuk tuczników oraz 
25 sztuk loch wraz z 50 sztukami prosiąt, tj. 190 DJP, (1280 x 0,14 DJP + 25 x 0,35 DJP + 50 x 0,02 
DJP). Budynek chlewni będzie budynkiem jednokondygnacyjnym; będzie to tzw. chlewnia „kur-
tynowa” 

W kalenicy dachu zamontowane będą kominy wywiewne w ilości max. 11 sztuk rozłożone 
równomiernie na długości budynku. Kominy wyposażone będą w klapy sterowane silnikiem elek-
trycznym pozwalającym na regulację i kontrolę prędkości przepływu powietrza podczas wentylowania 
hali.  
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Na dłuższych ścianach budynku zastosowany będzie grawitacyjny system wentylacji kur-
tynowej ( będą to ruchome kurtyny PE o wysokości 0,8 m). Montaż kurtyn sprzężony z elektrycznym 
napędem umożliwiać będzie ich podnoszenie i opuszczanie w celach wspomagania wentylacji. 

W kojcach przeznaczonych do chowu zwierząt zaprojektowano ruszty betonowe umożliwiające 
bezpośredni odpływ nieczystości. Pod rusztami na całej powierzchni budynku będzie się znajdować 
wanna na gnojowicę o głębokości 1,3 m. Pojemność wanny gnojowej będzie wynosić ok. 1270 m3. 

Przyjęte rozwiązanie chlewni kurtynowej jest najtańszym rozwiązaniem polegającym na tym, że 
nad otwartym zbiornikiem ułożone są ruszta, na których trzymane są tuczniki. Świński kał i mocz 
spadają przez ruszta do zbiornika. System całkowicie nie zabezpiecza przed emisją trujących 
wyziewów, rozprzestrzenianiem się much, bąków, owadów, gryzoni oraz pasożytów. Swobodny 
przepływ powietrza przy otwartej kurtynie pozwala na nieskrępowaną emisję gazów. Chlewnia usy-
tuowana jest wyżej w stosunku do Borówca czy Maciejaka. 

Mycie i dezynfekcja będzie się odbywać w przerwach pomiędzy cyklami hodowlanymi. Przyję-
ty cykl 3 - 3.5 razy w roku wymiany obsady oznacza, że zbiornik i ruszta będą czyszczone praktycznie 
dwa do trzech razy w roku. Wylęganie larw much oraz cykl rozrodczy szczurów czy myszy liczony 
jest w dniach lub pojedyńczych tygodniach. Przy tak niewielkich odległościach nie ma możliwości 
wyeliminowania rozprzestrzenienia się szkodników do pobliskich domostw. 

Chlewnia w tym miejscu stanowi zagrożenie dla zdrowia mieszkańców i projekt powinien być 
zdyskwalifikowany. 

 Analiza oddziaływania na środowisko gruntowo-wodne 

Chlewnia będzie obsługiwana przez 1-2 osoby. Budynki inwentarskie będą myte wodą pod 
ciśnieniem bez dodatku środków chemicznych. Następnie woda będzie spływać kanałami gnojowymi 
do zbiornika na gnojowicę.  Oznacza to, że ścieki będą się mieszały z gnojowicą i będą 
rozprowadzane po polach. Stoi to w jaskrawej sprzeczności z prawem - nie wolno wylewać ścieków 
na pola, a gnojowica zanieczyszczona ściekami przestaje być nawozem naturalnym. W wodzie po my-
ciu budynków inwentarskich mogą być oleje, smary i inne płyny od eksploatacji maszyn rolniczych.  

W raporcie jednoznacznie jest stwierdzone, że: “Wody opadowe z dachów będą swobodnie infil-
trowały w głąb gruntu w obrębie gospodarstwa. Teren gospodarstwa rolnego w większości jest nieut-
wardzony. Część szlaków komunikacyjnych i placów będzie utwardzona materiałem przepuszczalnym 
(takim jak gruz i szlaka). Wody opadowe i roztopowe z dachów i powierzchni utwardzonych w gospo-
darstwie odprowadzane będą w sposób niezorganizowany do gruntu w granicach terenu, do którego 
Inwestor posiada tytuł prawny”.  

Inwestor stawia budynek na gruncie należącym do jego ojca co stwarza niejasną sytuację 
prawną. Jednocześnie chlewnia jest usytuowana  15m od granicy do działki 196/2 która jest uprawiana  
przez sąsiada roślinami przeznaczonymi do bezpośredniego spożycia przez ludzi. Wody opadowe będą 
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wymywały odpady i nieczystości, które przesiąkną na działkę 196/2. Kto będzie odpowiedzialny za 
zniszczenia czy ewentualne zatrucia - inwestor czy właściciel gruntu? 

Raport stwierdza że, “Powstające odchody zwierzęce (gnojowica) będą zagospodarowywane 
jako nawóz naturalny na użytkach rolnych inwestora (powierzchnia upraw wynosi ok. 60 ha). W przy-
padku nadwyżek nawóz będzie przekazywany innym rolnikom na podstawie pisemnych umów.” 

Poniżej zamieszczono wykaz działek ewidencyjnych w Potrzanowie, na które będzie trafiała 
gnojowica pochodząca z chlewni.  

Tabela 3 Działki, na które będzie trafiać gnojowica 

Dot. działki 330/1: Działka ta leży na granicy Obszaru Chronionego Krajobrazu Rynny Gołaniecko-
Wągrowieckiej i w bezpośredniej bliskości z krawędzią lasu otulającego J. Budziszewskie. Wylewana 
gnojowica na tą działkę będzie zasilać azotem jezioro, które i tak jest już zagrożone występowaniem 
sinicy. J. Budzuszewskie uchodzi za najbardziej zabrudzone rolnictwem w grupie jezior skockich. 
Jednocześnie działka graniczy z sąsiednią gminą gdzie już wydano pozwolenia na przemysłową 
chlewnię i w pobliżu będzie wylewana gnojowica z tej lokalizacji.  

Dot. działki 217/2: Działka ta leży na podmokłych terenach - (tak jak graniczna działka 218/4) i jest 
częściowo zalesiona. Co najmniej 50% nie nadaje się na wylewanie gnojowicy i zaorywanie po 
wylewie. 

Dot. działek 396/7 i 396/8; Graniczą one ze zbiornikiem małej retencji i są w niewielkiej odległości od 
sklepu spożywczego.  

Gmina Nazwa obrębu 

ewidencyjnego

własność/

dzierżawa

Nr 

działki

Powierzchnia 

[ha]

Skoki Potrzanowo własność 330/1 8,75

Skoki Potrzanowo własność 260/7 9,7

Skoki Potrzanowo własność 217/2 6,25

Skoki Potrzanowo własność 218/2 0,24

Skoki Potrzanowo własność 396/7 0,99

Skoki Potrzanowo własność 396/8 0,99

Skoki Potrzanowo własność 451/4 8,1

Skoki Potrzanowo własność 441/2 1,78

Skoki Potrzanowo dzierżawa 373/4 6,5

Skoki Potrzanowo dzierżawa 467 6,21

Skoki Potrzanowo dzierżawa 200 2,5

Skoki Potrzanowo dzierżawa 195 0,82

Skoki Potrzanowo dzierżawa 214/15 8,25

Skoki Potrzanowo dzierżawa 214/11 0,74

SUMA 61,82 ha
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Dot. działki 451/4: Działka ma duże nachylenie w kierunku  mokradeł J.Włókna. (patrz zdjęcie 1.) 
Przy takim nachyleniu jest obowiązek wylewać gnojowicę wzdłóż poziomic. Jak widać na zdjęciu, 
bruzdy są prostopadle do poziomic i będą wspomagać spływanie gnojowicy.  

Zdjecie 1. Działka 451/4 na stoku ku mokradłom przy J. Włókna. W lewym górnym rogu J.Włókna 

Działka 451/4 graniczy z głębokim rowem - działką 450,  który odprowadza wodę na mokradła (zdję-
cie 2) Przy takich spadkach i takim ukształtowaniu odwadniania, cała gnojowica trafi na mokradła, a 
przez nie do J. Włókna. 
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Zdjęcie 2. Odwodnienie działki 451/2 na mokradła.  

Dot. działki 441/2; Działka leży na mokradłach na poziomie J. Włókna i z nim graniczy. Wylewanie 
gnojowicy jest zabronione na mokradłach i działka 441/2 musi być wyłączona z planu rozlewania.  
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Zdjęcie 3. Widok działki 441/2 od strony jeziora 
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Zdjęcie 4. Laserowy obraz terenu pokazującym względne wysokości. Zaznaczono działki 451/4 i 
441/2. Praktycznie cała gnojowica z działek 451/4 i 441/2 trafi do J.Włókna. Obie działki muszą być 
wyłączone z planu rozlewania gnojowicy. 

Dot. działki 467; Działka praktycznie nie ma dojazdu dla 18 tonowej cysterny z gnojowicą. Jest otoc-
zona działkami 194, 464, 491/2 z miedzą jako granica. Dokument nie opisuje jak zostanie rozwiązana 
logistyka dowożenia gnojowicy, przepompowywania do maszyn rozlewających, rozlewania i zaory-
wania przy tak ograniczonym dostępie. Jak to będzie osiągnięte w przeciągu 24 godzin, jakie będą 
zabezpieczenia przed przypadkowym rozlaniem na drogach. 

Dot. działki 200; graniczy z działkami 198 i 760 gdzie znajdują się zbiorniki małej retencji. Jak te 
zbiorniki będą zabezpieczone? 

Dot. działki 214/15 Nie można zlokalizować tej działki na rządowym geoportalu. 

Powyższe fakty stawiają pod znakiem zapytania możliwości inwestora wypełnienia podstawowego 
warunku posiadania areału do zagospodarowania gnojowicy. Dodatkowo, inwestor nie przedstawił 
badań dotyczących obecnej analizy składu gleb na proponowanych działkach, stężenia fosforu i amo-
niaku. Nie przedstawił planu nawożenia,  typu roślin nawożonych i nie zsynchronizował tego z wymi-
aną obsady lub czyszczeniem wanny na gnojowicę. Rodzi to wysoce podstawną obawę, że częstotli-
wość wylewania gnojowicy będzie dyktowana potrzebami operacyjnymi chodowli, a nie cyklem 
wegetacyjnym i dobrymi praktykami upraw roślin. Prowadzi to w prostej linii do przenawożenia gleby 
i zanieczyszczenia wód podskórnych, rzek i jezior. Szczególnie, że władze gminy nie dysponują 
możliwością monitorowania praktyk i egzekwowania wymaganych działań. 

Bezpodstawne więc jest twierdzenie w raporcie, że “Ze względu na znaczną odległość większości 
gruntów będących we władaniu inwestora od obszarów chronionych oraz przestrzeganie ilości dostar-
czanego do gruntu azotu, stosowanie gnojowicy jako nawozu naturalnego nie będzie miało negaty-
wnego wpływu na te obszary.” 

W naszej opinii sytuacja jest wręcz odwrotna. Inwestor zajmując się przemysłową hodowlą świń 
będzie się kierował wyłącznie minimalizacją kosztów - rozlewanie specjalnymi maszynami wzdłuż 
poziomic, wtryskiwanie w pola kukurydzy rzędami wtryskiwaczy, zaorywanie zaraz po rozlewaniu, 
rozcieńczanie gnojowicy by uzyskać prawidłowe stężenie azotu, planowanie zasiewów, to wszystko 
kosztuje. Kto to zrobi jeżeli w chlewni ma pracować 1-2 ludzi.. Obcinanie kosztów wylewania gno-
jowicy jest najłatwiej osiągalne - prościej jest otworzyć zawór w cysternie stojącej koło rowu.. Przy 
braku kontroli i baku możliwości egzekwowania przepisów prowadzi to do dużych zagrożeń 
środowiskowych. Potwierdzają to kontrole NIK na terenie innych podobnych hodowli.  

Pomijamy tutaj takie twierdzenia z raportu jak zapewnienie, że gnojowica będzie rozlewana tylko wt-
edy jak “pogoda nie wzmocni odczuwania smrodu” i tylko wtedy jak będzie “mniej możliwości odczu-
cia smrodu - poza sobotą i niedzielą”. Świadczą one o elementarnym braku rozumienia specyfiki pra-
cy w rolnictwie. 

Wody powierzchniowe 
Głównym ciekiem wodnym zlokalizowanym w granicach gminy Skoki jest rzeka Mała Wełna. 

Gmina charakteryzuje się rozbudowaną siecią hydrologiczną: licznymi jeziorami, małymi ciekami 
oraz rowami melioracyjnymi. Oprócz Małej Wełny innymi ciekami wodnymi w gminie są: Kanał 
Roszkowo-Popowo, Kanał Dzwonowski, Kanał Pląskowo-Pomarzany. 

Na terenie gminy zlokalizowane jest łącznie 14 jezior, z czego największym jest Jezioro 
Budziszewskie. Zajmuje ono powierzchnię 162 ha, a jego średnia głębokość wynosi 4,8 m.  Krótka 
charakterystyka jezior gminy Skoki znajduje się w tabeli poniżej. 
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Tabela 18 Charakterystyka jezior w gminie Skoki 

Inwestycja oraz miejsca zrzutu gnojowicy jest zlokalizowana w bezpośrednim sąsiedztwie 
cieków i zbiorników wodnych.  Raport Inwestora całkowicie ignoruje obecny stan czystości wód 
jezior, który już jest w stanie zagrożenia. Dodatkowo musi być uwzględniony fakt, że dwa następne 
projekty przemysłowej hodowli w Potrzanowie są w przygotowaniu, a w sąsiednim Budziszewku 
uzyskano zgodę na lokalizację podobnej chlewni. Rodzi to obawy, że na teren Potrzanowa może trafić 
“import” gnojowicy z sąsiedniej wsi.  

Jak wykazano powyżej prawie wszystkie działki inwestora nie nadają się na intensywne na-
wożenie przez wylewanie gnojowicy. Najbardziej narażone na zniszczenie będzie jezioro Włókna 
gdzie gnojowica spuszczana na działki 441/2 i 451/4 prawie w całości trafi do jeziora. Olbrzymią kon-
trowersję budzi też fakt, że działka 200 graniczy z małym zbiornikiem retencyjnym na renowację 
którego inwestor otrzymał fundusze Europejskie w celu “Ochrona środowiska i dziedzictwa przyrod-
niczego poprzez budowę obiektów małej retencji w miejscowości turystycznej Potrzanowo “. Po-
minięcie w analizie kwestii zanieczyszczenia wód powierzchniowych z rozlewu gnojowicy kwestionu-
je obiektywność i rzetelność raportu. Jest to następny element obniżający wiarygodność całego rapor-
tu. 

L.p. Nazwa Powierzchnia Maksymalna głębokość Średnia głębokość

1 Budziszewskie 162,0 14,0 4,8

2 Skockie (Rościńskie) 77,1 5,5 2,8

3 Włókna 74,4 7,5 3,2

4 Maciejak 62,0 6,8 3,2

5 Brzeźno 24,3 3,2 1,8

6 Dzwonowskie 20,1 2,2 1,2

7 Lipka 12,2 6,8 3,2

8 Czarne 11,6 8,4 3,8

9 Liskówka 11,2 4,6 2,2

10 Lechlińskie 8,4 b.d. b.d.

11 Jeziorko 6,0 b.d. b.d.

12 Lechlin Północny 3,7 b.d. b.d.

13 Księże 3,3 b.d. b.d.

14 Antoniewskie b.d. b.d. b.d.
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Analiza oddziaływania na stan powietrza atmosferycznego 
W analizie wpływu omawianej inwestycji na stan powietrza posłużono się danymi meteorolo-

gicznymi m.in. w postaci róży wiatrów, które nie są reprezentatywne dla analizowanego terenu. Ana-
lizę przeprowadzono używając róży wiatrów dla miasta Poznania. Potrzanowo leży przy rynnie 
Gołaniecko-Wągrowieckiej i każdy rybak czy wodniak wie, że przeważają tu wiatry Płn-Zach  i Płd-
Zach. Wyziewy z chlewni będą się przemieszczać w kierunku Borówca i Skoków lub Maciejaka. Ten 
aspekt musi być wzięty pod uwagę ponieważ ma duże konsekwencje prawne i finansowe. Decyzje o 
zagospodarowaniu tego terenu pod gęsta zabudowę zostały podjęte i ktoś za nie odpowiada. 

Brak przekonywującej analizy uciążliwości odorowej inwestycji jest elementem dyskwalifikującym 
plan z punktu widzenia wpływu na środowisko i otoczenie. 

Po pierwsze błędnie przyjęto “Emisja wyszczególnionych substancji, pochodząca z eksploatacji 
planowanej chlewni uchodzi w sposób grawitacyjny za pomocą szczelin wentylacyjnych i kurtyn, 
wobec czego przyjęto budynek jako emitor liniowy o parametrach wys. 6 m i szerokość 1,5 m.”  
Chlewnia leży na wzgórku powyżej Borówca i J.Maciejak. Nawet jak się zgodzić ze współczynnikiem 
50 razy wysokość to nie 6m do gruntu tylko 26m do poziomu gdzie żyją ludzie. Przesuwa to granicę 
smrodu do 1300m, a domy  w Borówcu są w odległości 900m, przedszkole 1100m. Na to należy 
nałożyć lokalną różę wiatrów aby uzyskać pełny obraz tego co czeka mieszkańców.  

Nieprawdziwe więc jest twierdzenie, że tylko na sąsiedniej działce będzie niewielki przekroczenie 
stężenia NH3. Ze względu na pofałdowanie terenu oraz znaczne spadki terenu izolinie stężeń wyli-
czone w symulacji są niemiarodajne. 

Podstawowym źródłem zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego są podlegające przemi-
anom biochemicznym odchody zwierząt. W wyniku procesów biochemicznych do powietrza 
wydzielają się takie zanieczyszczenia, jak: metan (CH4), podtlenek azotu (N2O), amoniak (NH3) oraz 
siarkowodór. Określenie ilościowe substancji zanieczyszczających powietrze z hodowli zwierząt za-
leżne jest od sposobu utrzymania zwierząt, rodzaju paszy, wieku zwierząt oraz indywidualnych 
przemian fizjologicznych zwierzęcia.  

Budynek projektowanej chlewni nie będzie wyposażony w wentylatory – będzie wyposażony w 
wentylację naturalną – grawitacyjną. Dlaczego brakuje analizy w przypadku zastosowania 
zamkniętego obiegu wymuszonego z filtracją? Dlaczego jedyną opcją jest chlewnia kurtynowa? 

W rozdziale “Emisja substancji zapachowych z instalacji do hodowli zwierząt” autorzy raportu 
piszą: 

“Dzięki zastosowanemu systemowi chowu, szybkiemu zrzutowi gnojowicy z rusztu, prze-
chowywaniu gnojowicy w szczelnym zbiorniku, emisje substancji zapachowych z terenu fermy zostaną 
ograniczone do minimum. “ 

Jest to zaskakująca konkluzja sprzeczna z informacjami w rozdziale  2.2. Ogólna charakterysty-
ka przedsięwzięcia - gdzie wyrażnie jest stwierdzone “W kojcach przeznaczonych do chowu zwierząt 
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zaprojektowano ruszty betonowe umożliwiające bezpośredni odpływ nieczystości. Pod rusztami na 
całej powierzchni budynku będzie się znajdować wanna na gnojowicę o głębokości 1,3 m. Pojemność 
wanny gnojowej będzie wynosić ok. 1270 m3.” A więc co najmniej 4-ro miesięczny zwał kału i moczu 
świńskiego, poprzez ruszta na całej powierzchni chlewni będzie emitował trujące gazy.  

Takie sprzeczności logiczne dyskwalifikują zamierzenie i czynią raport niewiarygodnym. 

W “Analizie akustycznej” raport błędnie przyjmuje, że głównymi źródłami hałasu będą pojazdy 
poruszające się po terenie inwestycji. 

Głównym źródłem hałasu będzie hałas generowany przez zwierzęta przebywające w budynku 
projektowanej chlewni podczas karmienia i wywozu na ubój. 

W związku z powyższym w analizie akustycznej musi być uwzględniona dominująca częstotli-
wość 1000 do 1500 Hz emitowana przez nieliniowe źródło hałasu. Dźwięki generowane przez 
zwierzęta oraz infrastrukturę wewnętrzną będą tłumione przez ściany projektowanego budynku 
chlewni ale bez pomiaru współczynnika absorpcji po zbudowaniu, nic na ten temat nie można 
powiedzieć. Przyjęcie go na poziomie 15 - 25 dB jest czystą spekulacją. Szczególnie, że mamy do 
czynienia z kurtynami. 

Przytoczona analiza akustyczna błędnie zakłada liniowy i poziomy rozkład emitowanego 
dzwięku. Chlewnia jest położona na otwartym polu powyżej poziomu Borówca i Maciejaka bez 
roślinności ekranującej, bez innych przeszkód terenowych. Dzwięk będzie się dobrze propagował w 
dół w kierunku Borówca i Skoków. Jeżeli na to nałożymy różę wiatrów (wiatry płd-zach) to rzeczy-
wista propagacja hałasu będzie znacząco inna od obliczeń. Prognozowany hałas nie dotyczy dobrze 
słyszalnych częstotliwości 1000 do 1500kHz wydawanych przez świnie. Inwestor przytacza do-
puszczalny poziom hałasu na poziomie 85dBA ale pomija fakt, że nie ma najmniejszej kontroli nad 
tym natężeniem - w czasie karmienia lub wywożenia na ubój nie ma wpływu na poziom kwiku świń. 
Jednocześnie nie przytacza żadnych danych co do poprawności przyjętego współczynnika tłumienia 
we wzorze na obliczanie hałasu. Powołuje się jedynie na symulację komputerową zgodną z ISO co nie 
oznacza, że obliczenia były kiedykolwiek kalibrowane lub weryfikowane doświadczalnie. 

W świetle powyższym, błędne jest więc stwierdzenie, że “Chlewnia nie będzie wpływała nieko-
rzystnie na poziom hałasu w środowisku”  

W rozdziale “Opis przewidywanych skutków dla środowiska w przypadku niepodejmowania 
przedsięwzięcia” całkowicie nietrafiony jest argument, że “Realizacja omawianego przedsięwzięcia, 
poza wydźwiękiem ekonomicznym dla inwestora, posiadać będzie pewne znaczenia z punktu widzenia 
społecznego oraz gospodarczego – stanowić będzie źródło dochodu dla budżetu gminy.”   

Dochody gminy są przede wszystkim kształtowane przez podatki z tranzytu gazu przez teren 
gminy, podatku budowlanego, przedsiębiorstw, a podatek rolny jest niewielkim procentem. Jest to 
skandaliczne, że przemysłowa hodowla jest opodatkowana tak jak rolnictwo, a nie jak przemysł 
spożywczy. Opłaty za korzystanie ze środowiska są przekazywane do województwa, a 
zanieczyszczenia powietrza i wody zostają w gminie. Inwestor całkowicie pomija sprawę spadku 
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wartości ziemi i domów w Potrzanowie spowodowaną smrodliwym “towarzystwem”. Jak pokazują 
przykłady z innych części świata, długoterminowym efektem budowy przemysłowych chlewni i 
wylewania gnojowicy jest upadek wsi, bankructwo małych rolników i wyprowadzka ludzi z okolicy.  

Mimo tych faktów autorzy raportu utrzymują, że: 

“Realizacja projektowanej inwestycji na omawianym terenie stwarza możliwość rozwoju pol-
skiej gospodarki i  prowadzenia dochodowej produkcji. Niepodejmowanie inwestycji w efekcie przy-
czyni się do wygenerowania realnych strat u Inwestora.  Niepodejmowanie niniejszej inwestycji, która 
zakłada wypełnianie norm prawnych z zakresu ochrony środowiska, nie oddziałuje negatywnie na 
środowisko oraz jest zgodna z warunkami technicznymi określonymi dla tego typu obiektów nie ma 
uzasadnienia. “ 

Takie stwierdzenie, w świetle faktów i opisanych w bogatej literaturze przypadków, podważa 
wiarygodność i bezstronność autorów raportu opłaconego przez Inwestora. Nie może więc taki raport 
być podstawą do decyzji władz Gminy, która musi kierować się dobrem ogółu. 

Takie same wątpliwości mamy przy przedstawionej analizie wariantów przedsięwzięcia, a w 
szczególności uważamy, że nie przedstawiono żadnej alternatywy. Nie przedstawiono analizy chlewni 
ściółkowej lub ekologicznej. Nie zadano sobie trudu przeanalizowania chlewni zamkniętej ze zinte-
growaną produkcją metanu i energii elektrycznej z biogazu. Wszystko to świadczy o stronniczości 
autorów. 

Analiza możliwych konfliktów społecznych związanych z planowanym przedsięwzięciem jest 
płytka i nieodpowiedzialna. Liczba publikacji, filmów dokumentalnych, reportaży telewizyjnych doty-
czących protestów społecznych przy budowie chlewni przemysłowych w innych gminach jest tak 
duża, że ignorowanie ich w raporcie i twierdzenie, że “Na chwilę obecną nie przewiduje się wystąpi-
enia konfliktów społecznych na tle rozbudowy gospodarstwa” zakrawa na umyślną próbę zatuszowania 
poważnych kwestii społecznych, lub kompletną nieznajomość lokalnych warunków. Wieś w strate-
gicznych planach rozwoju przyjętych przez Radę Gminy w 2014r. uważa za swój silny punkt fakt nie 
występowania ognisk zanieczyszczenia środowiska i stawia na agroturystykę jako szansę na zharmo-
nizowany rozwój. Stawia też na tradycyjne, rodzinne rolnictwo, któremu zagraża wielkoprzemysłowa 
hodowla. Gwałtowny i negatywny odzew społeczności Potrzanowa na wiadomość o wystąpieniu in-
westora z wnioskiem o uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przytoczonego 
powyżej przedsięwzięcia jest najlepszym tego dowodem. 

Autorzy nie podjęli dyskusji o oddziaływaniu na środowisko w przypadku wystąpienia pomoru. 
Nie ma analizy co zrobić z całą populacją hodowli w przypadku masowej śmierci. Jak usunąć  padlinę, 
jak zabezpieczyć teren i sąsiednie działki, jak zutylizować zwłoki. 

Autorzy poświęcają za to dużo miejsca bezprzedmiotowej analizie monitorowania różnych as-
pektów operacyjnych, ale bez podania do czego taki monitoring ma być użyty. Przy braku możliwości 
egzekwowania przepisów i “najlepszej praktyki” przez władze gminy lub inspektorów sanitarnych, lub 
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weterynaryjnych, taka analiza ma charakter czysto akademicki. Nie pomaga ona inwestorowi w 
zrozumieniu zarządzania hodowlą, a jedynie kieruje uwagę na nieistotne sprawy.  

Podobnie sprawa ma się ze stosunkami prawnymi, gdzie inwestycja jest budowana na działce 
ojca inwestora - czyli inwestycja z potencjalnym zagrożeniem dla środowiska będzie stała na gruncie 
nie należącym do inwestora. Stwarza to niejasną sytuację prawną mogącą prowadzić do konfliktów. 

Uważamy, że w świetle przedstawionych faktów, oraz potencjalnie dewastujący wpływ chlewni 
na środowisko, realizacja inwestycji według przyjętych założeń, jest nieuzasadniona, a wręcz 
szkodliwa. 

 Uważamy, że przedstawiony przez Inwestora raport autorstwa Pracowni Analiz 

Srodowiskowych EKOSTANDARD jest stronniczy, nieobiektywny i spełnia rolę propagandową 
pod przykrywką profesjonalnego raportu technicznego. Jako taki nie powinien być podstawą do 
wydawania decyzji przez władze gminy lub inspektoraty ochrony środowiska. 

Załączniki: List K.Warzbińskiego (sąsiad inwestora) z dnia 18 stycznia do RDOŚ Poznań; 

List Zarządu Ogródków Działkowych Maciejak z dnia 6 Lutego do ROŚ Poznań 

List Zarządu Ligi Ochrony Przyrody, Poznań z dnia 8 Lutego do RDOŚ Poznań
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