APEL NR XXIII/1/2016
RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP.
z dnia 29 sierpnia 2016 r.
w sprawie niedopuszczenia do budowy fermy norek amerykańskich w gminie Jaraczewo
w miejscowości Niedźwiady
Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r.,
poz. 446) oraz § 23 ust. 1 pkt 4 Statutu Gminy Książ Wlkp., Rada Miejska w Książu Wlkp. formułuje
apel o następujacej treści:
§ 1. Apeluje się do Wojewody Wielkopolskiego, Marszałka Województwa Wielkopolskiego oraz
Burmistrza Miasta i Gminy Jaraczewo o niedopuszczenie do budowy fermy norek amerykańskich
w gminie Jaraczewo, w miejscowości Niedźwiady.
§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miejskiej w Książu Wlkp. do przekazania niniejszego
apelu adresatom.
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UZASADNIENIE
Miejscowość Niedźwiady położona jest w niedalekiej odległości od Zalewu Jeżewo, który
znajduje się na obszarze Krzywińsko- Osieckim wraz z zadrzewieniami gen. Dezyderego
Chłapowskiego i kompleksem leśnym Osieczna- Góra. Planowana budowa fermy może zagrażać
lokalnym populacjom roślin i zwierząt. Z budową fermy związane są możliwości skażenia wód
gruntowych, gdyż składowanie obornika na takich fermach zazwyczaj odbywa sie w sposób
naganny. Zanieczyszczone wody gruntowe dostają się do pobliskich rzek i zbiorników wodnych.
Niewątpliwym problemem dotyczącym ferm norek jest emisja amoniaku i siarkowodoru do
powietrza. Planowana inwestycja zlokalizowana jest na obszarze , który narażony jest na
zanieszczyszczenie azotem, a jego poziom obecnie przekracza obowiązujące normy. Skażenie
powietrza uciążliwymi gazami może wywołać wiele chorób. Spowodowane jest to dużą łatwością
przenoszenia lotnych odorantów przez wiatr oraz słabym mieszaniem z powietrzem
atmosferycznym.
Fermy norek w Polsce są rzadko kontrolowane, a wszelkie kontrole przeprowadzone przez
Główny Inspektorat Ochrony Środowiska wykazują wiele nieprawidłowości związanych z
odprowadzaniem ścieków, składowaniem odpadów czy ucieczkami norek. Sposród 23 ferm
zlokalizowanych w województwie wielkopolskim, które poddane zostały kontroli, tylko jedna z
nich spełniała wymagania weterynaryjne, budowlane oraz ochrony środowiska.
Mając na uwadze dobro otaczającego środowiska, wiele krajów europejskich zakazało
prowadzenia na swoim terytorium hodowli norek amerykańskich. Takie prawo zostało uchwalone
w takich krajach jak np. w Wielkiej Brytanii, Austrii czy Szwajcarii.
Warto również dodać, iż odór wydobywający się z hodowli z pewnością będzie uciążliwy dla
mieszkanców Gminy Książ Wlkp. a w szczególności dla mieszkanców wsi Ługi i Włościejewice,
co dziś stanowi źródło wielu protestów. Poza tym, wartość nieruchomości znajdujących się w
pobliżu fermy zostanie obniżona, co wiąże się z utratą atrakcyjności terenu.
Biorąc powyższe pod uwagę, zwracam się z prośbą o ponowne i dogłębne przeanalizowanie
problemów związanych z fermami norek amerykańskich, a także o poddanie dyskusji celowości
wydania pozwolenia na omawianą inwestycję.
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