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W załączeniu przekazuję Apel nr XXIII /  1 /  2016 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 

12 maja 2016 roku w sprawie wpisania norki amerykańskiej na listę gatunków obcych 

oraz zaostrzenia przepisów przy zakładaniu ferm norki amerykańskiej.

z poważaniem
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Apel Nr XXIII /1  /2016 

Rady Miejskiej w Kępnie 

z dnia 12 maja 2016 r.

w sprawie wpisania norki amerykańskiej na listę gatunków obcych oraz zaostrzenia 

przepisów przy zakładaniu ferm norki amerykańskiej

Na podstawie § 25 ust. 2 pkt 4 Statutu Gminy Kępno, stanowiącego załącznik do uchwały 
Nr 11/7/2002 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 21 listopada 2002 r. w sprawie uchwalenia 
Statutu Gminy Kępno (Dz. Urz. Województwa Wielkopolskiego z 2003 r. Nr 17, poz. 304, z 
2009 r. Nr 174, poz. 2938 oraz z 2011 r. Nr 84, poz. 1447), Rada Miejska w Kępnie oświadcza, 
co następuje :

§1

Rada Miejska w Kępnie apeluje do Parlamentarzystów Sejmu i Senatu VIII Kadencji, w 
szczególności do Posłanek i Posłów wybranych do Sejmu RP w Okręgu Wyborczym Nr 36, 
Senatorów wybranych do Senatu RP w Okręgu Wyborczym Nr 95, o podjęcie wszelkich 
możliwych działań zmierzających do takiej zmiany przepisów, aby prowadzenie hodowli 
norek amerykańskich w jakiejkolwiek ilości zostało zaliczone do przedsięwzięć mogących 
zawsze znacząco oddziaływać na środowisko; dla których opracowanie raportu oddziaływania 
na środowisko jest bezwzględnie konieczne.

Norka amerykańska jest gatunkiem dziko żyjącym w Ameryce Północnej. Została 
sprowadzona do Europy w latach 50-tych XX wieku jako zwierzę hodowlane. Jest więc to 
gatunek obcy, inwazyjny dla terenu Polski i całej Europy. Tymczasem ustawa z dnia 29 
czerwca 2007 r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich (Dz. U. z 2007 r. Nr 
133, poz. 921 z późn. zm.) w art. 2 pkt 1 lit. i określa jako zwierzęta gospodarskie zwierzęta 
futerkowe, a w art. 2 pkt 3 tejże ustawy do zwierząt futerkowych zaliczona została norka 
amerykańska.

Mając na uwadze przepisy §3 ust 1 pkt 102 i 103 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 
9 listopada 2010 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 
środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 71), zaliczenie norki amerykańskiej do zwierząt 
gospodarskich powoduje, że nie muszą uzyskiwać decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach hodowle o obsadzie mniejszej niż 60 dużych jednostek przeliczeniowych 
(DJP), lub mniejszej niż 40 DJP, gdy są usytuowane w odległości mniejszej niż 100 metrów 
od zabudowy mieszkaniowej lub na terenach objętych formami ochrony przyrody. Daje to 
odpowiednio 24 000 lub 16 000 sztuk zwierząt.

Wysoki współczynnik DJP, od którego wymagana jest decyzja środowiskowa, powodują 
niezwykłą łatwość w zakładania ferm norki amerykańskiej z pominięciem interesów 
społeczności lokalnych. W tej sytuacji podjęcie i wsparcie działań mających na celu 
zwiększenie wpływu i możliwości prawnych lokalnego samorządu i społeczności odnośnie 
podejmowania decyzji dotyczących zakładania ferm norki amerykańskiej jawi się jako



wyzwanie chwili, któremu należy sprostać, tym bardziej, że dość liberalne przepisy 
obowiązujące w Polsce w zakresie hodowli zwierząt futerkowych sprzyjają przenoszeniu się 
hodowców z krajów Europy Zachodniej właśnie do naszego kraju, na co nie ma przyzwolenia 
społecznego.

Wymaga to skierowania na drogę legislacyjną projektu zmiany wyżej wymienionego 
rozporządzenia, tak by w sposób jednoznaczny nowe zapisy stanowiły, że do przedsięwzięć 
mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko zalicza się hodowlę norki 
amerykańskiej bez względu na jej wielkość. Takie zapisy umożliwią właściwemu organowi - 
wójtowi, burmistrzowi bądź prezydentowi miasta właściwemu dla lokalizacji nowej fermy, 
rozważenie czy powstająca ferma wymaga nałożenia obowiązku przeprowadzenia oceny 
oddziaływania na środowisko. W przypadku nałożenia na inwestora takiego obowiązku, 
obligatoryjnie przeprowadza się postępowanie z udziałem społeczeństwa, które kończy się 
wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Dodatkowo, zmiana przepisów prawnych zmierzających do wykreślenia norki 
amerykańskiej z listy zwierząt gospodarskich oraz wpisania jej na listę zwierząt obcych rodzimej 
faunie pozwoliłoby na zastosowanie przepisów §3 ust 1 pkt 104 przywołanego wyżej 
rozporządzenia, które stwierdzają, że przedsięwzięciem mogącym potencjalnie znacząco 
oddziaływać na środowisko jest już hodowla obcych rodzimej faunie zwierząt w ilości 20 sztuk 
lub 4 matek. Pozwoliłoby to na uniknięcie wykorzystywania obecnie obowiązujących 
przepisów do tworzenia ferm norek amerykańskich z pominięciem procedury oceny 
oddziaływania na środowisko.

Ponadto należy rozważyć podjęcie działań mających na celu wprowadzenie przepisów 
prawa określających minimalną odległość ferm norki amerykańskiej od istniejącej zabudowy.

§2

Apel kieruje się do: Posłanek i Posłów wybranych do Sejmu RP w Okręgu Wyborczym 
Nr 36, Senatorów wybranych do Senatu RP w Okręgu Wyborczym Nr 95, Kancelarii Sejmu i 
Senatu RP, Ministra Środowiska, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.


