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Marszałek S mu RP 

ul. Wiej a 4/6/8 

OO- 2 Warszawa 

Szanowny Panie Marszałku 

W imieniu samorządu gminy Szydłowo i własnym, zwracam się  z ponownym apelem o jak 

najszybsze zakończenie prac nad ustawą  o przeciwdziałaniu uciążliwości zapachowej. 

Wspólnoty samorządowe w całej Polsce potrzebują  sprecyzowanych uregulowań  prawnych 

jako narzędzi umożliwiających podjęcie decyzji odmownej dla inwestycji emitujących uciążliwe a 

nawet trudne do zniesienia zapachy. Niestety, jak dotąd instrumenty takie nie zostały przez 

Ustawodawcę  zapewnione, co w bardzo dużym stopniu ogranicza samorządom pole manewru w 

toczących się  postępowaniach. Przyjęty przez Ministerstwo Środowiska we wrześniu 2016 r. Kodeks 

przeciwdziałania uciążliwości zapachowej nie stanowi źródła powszechnie obowiązującego prawa a 

zaledwie zbiór informacji i zaleceń  w zakresie ograniczania emisji odorów. 

Gmina Szydłowo, podobnie jak pozostałe gminy z powiatu mławskiego, w coraz większym 

stopniu boryka się  z problemem uciążliwych zapachów, powstających w rezultacie ekspansji ferm 

drobiu na naszym terenie. W samym tylko 2017 roku wybudowano w powiecie mławskim 46 

kurników, pomimo zrozumiałego dla władz lokalnych sprzeciwu mieszkańców wsi, w których podjęto 

rzeczone inwestycje. Podstawowym przedmiotem protestów są  zawsze wytwarzane przez fermy 

drobiu odory, wyczuwalne nawet z odległości kilkunastu kilometrów. Poza tym, przeciwnicy tego 

rodzaju inwestycji podnoszą  problem spadku wartości nieruchomości zlokalizowanych w okolicy ferm 

oraz czynnika powstrzymującego rozwój przedsiębiorstw z innych branż. Nie mniej ważną  kwestią  

jest również  zahamowanie osadnictwa w danych miejscowościach. 



W Urzędzie Gminy Szydłowo prowadzone są  obecnie dwa postępowania w sprawie wydania 

decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć  polegających na budowie obiektów 

inwentarskich — kurników. W miejscowościach Dębsk i Marianowo inwestor planuje budowę  łącznie 

dziesięciu kurników dla rocznej produkcji brojlera kurzego w ilości ponad trzech milionów sztuk. W 

miejscowości Trzcianka — Kolonia inwestycja objąć  ma trzy budynki inwentarskie o obsadzie 40 

tysięcy sztuk brojlera kurzego każdy. W tym konkretnym przypadku, najbliższy budynek mieszkalny 

zlokalizowany jest w odległości ok. 26 metrów od planowanej inwestycji. Zrozumiałymi są  zatem 

protesty i niepokoje społeczne, spowodowane perspektywą  sąsiedztwa dużej fermy hodowlanej. W 

przypadku obu postępowań, liczni mieszkańcy zainteresowanych wsi złożyli w Urzędzie Gminy w 

Szydłowie pisma kategorycznego sprzeciwu wobec planowanych inwestycji, prosząc urząd do 

stanięcia w ich obronie. Przewidywane negatywne skutki działalności ferm w postaci fetoru, hałasu i 

emitowanych zanieczyszczeń  w pobliżu budynków mieszkalnych z oczywistych względów nie są  przez 

ludność  akceptowane - nikt wszakże nie jest zainteresowany istnieniem obiektów wydzielających 

odór tuż  pod własnymi oknami. 

W związku z powyższym, zwracam się  do Pana Marszałka z apelem i prośbą  o 

zainteresowanie i pomoc w rzeczonej sprawie. Występując w imieniu samorządu gminy Szydłowo, 

traktuję  uchwalenie ustawy o przeciwdziałaniu uciążliwościom zapachowym jako priorytet, ponieważ  

moim obowiązkiem jest dbać  o godny i spokojny byt mieszkańców mojej gminy. Wyrażam 

jednocześnie nadzieję, iż  Parlament przychylnie ustosunkuje się  do uwag wspólnot samorządowych i 

da temu wyraz poprzez intensyfikację  i rychłe zakończenie prac nad odpowiednimi przepisami w 

przedstawionym zakresie. 
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