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Pan 
Henryk KOWALCZYK 
Minister Środowiska 

w załączeniu przekazuję, według kompetencji, skierowane do Prezesa Rady 
Ministrów Pana Mateusza Morawieckiego pismo Zrzeszenia Gmin Województwa 
Lubuskiego z 30 października 2019 r. przesyłające stanowiska w sprawie: 
- zmiany ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, 
- zmiany rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie 

jednostkowych stawek opłat za korzystanie ze środowiska, 
- uregulowania zasad lokalizacji i funkcjonowania ferm wielkopowierzchniowych. 

Uprzejmie proszę  o udzielenie odpowiedzi Zainteresowanym, z kopią  do wiadomości 
Prezesa Rady Ministrów. 

Z wyrazami szacunku 

W zasiwsiwie 
Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów 

Paweł  Sz 
Sekretarz Sta u 

Zastępca Szefa Kancelarii Pre Rady Ministrów 

Do wiadomości:  

Pan Marek Cebula, Prezes Zrzeszenia Gmin Województwa Lubuskiego 

www.premier.gov.pl  
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Z up. Prezesa Zrzeszenia 
min Województwa buskiego 

Agnieszka płlińska 
DYREKTOR BIURA ZRZESZENIA 

ul.Gen.J. Dąbrowskiego 41d/3 
65-021 Zielona Góra 
kom. 796 796 683 
kom. 796 009 636 
biuro@lubuskiegminy.pl  

ZRZESZENIE GMIN www.lubuskiegminy.pl  

WOJEWÓDZTWA LUDUSKIE00 

ZGWL.WZU.0007.12.2019 
ZGWL.WZU.0007.13.2019 
ZGWL.WZU.0070.14.2019 
ZGWL.WZU.0007.15.2019 
ZGWL.WZU.0007.17.2019 
ZGWL.WZU.0007.18.2019 
ZGWL.WZU.0007.20.2019 

Pan 

Mateusz Morawiecki 
Prezes Rady Ministrów 

Szanowny Panie Premierze! 

W imieniu Członków Zrzeszenia Gmin Województwa Lubuskiego w załączeniu przesyłamy na 
Pana ręce Stanowiska podjęte przez nasze Zrzeszenie w ostatnich miesiącach: 

Stanowisko ZGWL nr 4/2019 z dnia 26.06.2019 r. w sprawie potrzeby zmiany ustawy o utrzymaniu 
czystości i porzqdku w gminach 

Stanowisko ZGWL nr 5/2019 z dnia 26.06.2019 r. w sprawie potrzeby zwiększenia nakładów na 
działalność  Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 

Stanowisko ZGWL nr 6/2019 z dnia 26.06.2019 r. w sprawie potrzeby zmiany rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie jednostkowych stawek opłat za korzystanie ze środowiska 

Stanowisko ZGWL nr 7/2019 z dnia 26.06.2019 r. w sprawie potrzeby kontynuowania dla obszaru Polski 
strony euroregionu „Sprewa-Nysa-Bóbr" Funduszu Małych Projektów w ramach Programu Współpracy 
Transgranicznej Polska-Saksonia w latach 2014-2020 

Stanowisko ZGWL nr 8/2019 z dnia 25.09.2019 r. w sprawie: potrzeby zmiany przepisów ustawy o 
inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych 

Stanowisko ZGWL nr 9/2019 z dnia 25.09. 2019 r. w sprawie: potrzeby uregulowania zasad lokalizacji i 
funkcjonowania ferm wielkopowierzchniowych 

Stanowisko ZGWL nr 10/2019 z dnia 25.09.2019 r. w sprawie: wdrożenia Rozwoju Lokalnego 
Kierowanego przez Społeczność  w województwie lubuskim w perspektywie finansowej 2021-2027 

Nasze stanowiska i postulaty w nich zawarte zostały poprzedzone szerokimi konsultacjami wśród 
lubuskich gmin. Jesteśmy jedynym stowarzyszeniem w Polsce zrzeszającym wszystkie 82 gminne JST 
z województwa lubuskiego. Nasze postulaty są  głosem wszystkich lubuskich JST, które poprzez niniejszą  
inicjatywę  aktywnie włączają  się  w proces legislacyjny. Wyrażamy nadzieję, iż  podniesione kwestie zostaną  
uwzględnione i docelowo przełożą  się  na komfort życia mieszkańców lubuskich miast i gmin. 

Z wyrazami szacunku 

Biuro Ministrów Ministrów 
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ZRZESZENIE Gw 
LUOJEWOOTRUA LUBUSKIEGO 

STANOWISKO 

Zrzeszenia Gmin Województwa Lubuskiego 

nr 4/2019 z dnia 26.06.2019 r. 

w sprawie: 

potrzeby zmiany ustawy o utrzymaniu czystości 

i porządku w gminach 

Zrzeszenie Gmin Województwa Lubuskiego, działając na podstawie § 6 pkt 1 i 4 w zw. 

z § 19 ust. 1 pkt 14 Statutu Zrzeszenia Gmin Województwa Lubuskiego, pragnie wyrazić  

swoje stanowisko w sprawie potrzeby zmiany ustawy o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach. 

Zgodnie z art. 6j ust. 1 w/w ustawy w przypadku nieruchomości zamieszkałych opłata 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby mieszkańców 

zamieszkujących daną  nieruchomość, lub ilości zużytej wody z danej nieruchomości, 

lub powierzchni lokalu mieszkalnego oraz stawki ustalonej opłaty. Na tej podstawie gminy 

ustalają  sposób naliczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi według jednej 

ze wskazanych metod. W przeważającej mierze w praktyce gminy stosują  metodę  obliczania 

w/w opłaty z wykorzystaniem danych na temat liczby osób zamieszkujących daną  

nieruchomość. Metoda ta okazała się  jednak wadliwą, albowiem w praktyce właściciele 

nieruchomości deklarują  zaniżoną  liczbę  mieszkańców danej nieruchomości, czego gminy 

nie są  w stanie zweryfikować. W związku z powyższym o wiele lepszą  metodą  obliczania 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest metoda oparta o ilość  zużytej wody, 

albowiem ona pozwala w sposób wysoce precyzyjny określić  liczbę  użytkowników wody, 

a tym samym producentów odpadów. Metoda ta, przynajmniej w teorii, pozwala 

na najlepsze odzwierciedlenie liczby osób zamieszkałych daną  nieruchomość, a przez 

to poziom generowania przez nich odpadów i tym samym wysokość  kosztów, jakie właściciel 

nieruchomości powinien ponieść  za gospodarowanie odpadami. Niestety w praktyce metoda 

ta nie jest wykorzystywana przez gminy, albowiem zawiera nieścisłości i luki. 

W pierwszej kolejności należy zasygnalizować, że stosowanie w/w metody jest 

związane siłą  rzeczy z opomiarowaniem nieruchomości licznikami zużycia wody. 

Jednocześnie rzadkością  jest, aby na terenie gminy wszystkie nieruchomości posiadały 

takowe liczniki, co oznacza, że nie ma realnej moż liwości ustalenia zużycia wody 

na nieopomiarowanych nieruchomościach. Ustawa pozwala wprawdzie na stosowanie 

metod mieszanych do obliczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 
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nie mniej takie mieszane konstrukcje mogłyby skutkować  likwidacją  liczników przez 
mieszkańców, tylko po to, aby ponosić  koszty odbioru odpadów liczonych od ilości 

(dowolnie) zadeklarowanych mieszkańców zajmujących nieruchomość, a nie od ilości 
faktycznie zużytej wody. Tym samym za słuszny należy uznać  postulat, aby wprowadzić  
możliwość  ustalania zużycia wody na nieruchomościach nieopomiarowanych licznikami 

poprzez przyjęcie dla nich przeciętnego zużycia w danej gminie. 

Ponadto ustawa posługuje się  pojęciem „wody zużytej z nieruchomości", co oznacza, 

że do obliczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy brać  pod uwagę  
wszelką  wodę  zużytą  z danej nieruchomości, niezależnie od tego, czy została pobrana na cele 

bytowe jej mieszkańców, czy też  na inne cele, jak np. na podlewanie upraw i trawników 

lub pojenie zwierząt. Powyższe powoduje, że w szczególności na terenie gmin wiejskich 

lub miejsko-wiejskich, właściciele nieruchomości wykorzystujący wodę  na inne cele 

niż  bytowe, są  zmuszeni ponosić  niesprawiedliwie wysokie opłaty za gospodarowanie 

odpadami, pomimo że nie generują  oni odpadów adekwatnych do zużycia wody. Tym 

samym za słuszny należy uznać  postulat, aby wprowadzić  moż liwość  ustalania metody 

obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami według zużycia wody na nieruchomości 

wykorzystanej na cele bytowe. 

W związku powyższymi spostrzeżeniami Zrzeszenie Gmin VVojewództwa Lubuskiego 

wyraża pogląd, że omawiana metoda obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi wykorzystująca dane dotyczące zużycia wody, jako najbardziej sprawiedliwa, 

winna być  metodą  preferowaną. W celu upowszechnienia tej metody niezbędnym jest 

wyeliminowanie wyartykułowanych powyżej problemów na poziomie legislacyjnym. Dzięki 

temu metoda ta może wejść  do powszechnego stosowania i tym samym wyprzeć  metodę  
wykorzystującą  dane dotyczące liczby osób zamieszkujących nieruchomość, która jako 

wysoce zafałszowująca rzeczywisty poziom generowania odpadów, skutkuje aktualnie 

brakiem należytego finansowania systemu gospodarowania odpadami. 

PREZES 
Zrzeszenia Gmin Województwa lubuskiego 

MareirCbula 
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Pan 
Mateusz Morawiecki 
Prezes Rady Ministrów 

kom. 796 009 636 
biuro@lubuskiegminy.pl  

ZRZESZENIE amin www.lubuskiegminy.pl  
WOJEWÓDZTWA LUDOWEGO 

ZGWL.WZU.0007.12.2019 
ZGWL.WZU.0007.13.2019 
ZGWL.WZU.0070.14.2019 
ZGWL.WZU.0007.15.2019 
ZGWL.WZU.0007.17.2019 
ZGWL.WZU.0007.18.2019 
ZGWL.WZU.0007.20.2019 
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W imieniu Członków Zrzeszenia Gmin Województwa Lubuskiego w załączeniu przesyłamy na Pana ręce Stanowiska podjęte przez nasze Zrzeszenie w ostatnich miesiącach: 

Stanowisko ZGWL nr 4/2019 z dnia 26.06.2019 r. w sprawie potrzeby zmiany ustawy o utrzymaniu czystości i porzqdku w gminach 
Stanowisko ZGWL nr 5/2019 z dnia 26.06.2019 r. w sprawie potrzeby zwiększenia nakładów na działalność  Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 
Stanowisko ZGWL nr 6/2019 z dnia 26.06.2019 r. w sprawie potrzeby zmiany rozporzqdzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie jednostkowych stawek opłat za korzystanie ze środowiska Stanowisko ZGWL nr 7/2019 z dnia 26.06.2019 r. w sprawie potrzeby kontynuowania dla obszaru Polski strony euroregionu „Sprewa-Nysa-Bóbr" Funduszu Małych Projektów w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Saksonia w latach 2014-2020 

Stanowisko ZGWL nr 8/2019 z dnia 25.09.2019 r. w sprawie: potrzeby zmiany przepisów ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych 
Stanowisko ZGWL nr 9/2019 z dnia 25.09. 2019 r. w sprawie: potrzeby uregulowania zasad lokalizacji i funkcjonowania ferm wielko powierzchniowych 
Stanowisko ZGWL nr 10/2019 z dnia 25.09.2019 r. w sprawie: wdrożenia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność  w województwie lubuskim w perspektywie finansowej 2021-2027 

Nasze stanowiska i postulaty w nich zawarte zostały poprzedzone szerokimi konsultacjami wśród lubuskich gmin. Jesteśmy jedynym stowarzyszeniem w Polsce zrzeszającym wszystkie 82 gminne JST z województwa lubuskiego. Nasze postulaty są  głosem wszystkich lubuskich JST, które poprzez niniejszą  inicjatywę  aktywnie włączają  się  w proces legislacyjny. Wyrażamy nadzieję, iż  podniesione kwestie zostaną  uwzględnione i docelowo przełożą  się  na komfort życia mieszkańców lubuskich miast i gmin. 

Z wyrazami szacunku 

Z up. Prezesa Zrzeszenia 
min Województwa buskiego 
UfU 
Agnieszka p linska 

DYREKTOR BIURA ZRZESZENIA 
Biuro Prezesa Rady Ministrów 
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STANOWISKO 

Zrzeszenia Gmin Województwa Lubuskiego 

nr 6/2019 z dnia 26.06.2019 r. 

w sprawie: 
ZRZESZENIE GMIN 
WOJEWODZTWR MURIEGO 

potrzeby zmiany rozporządzenia Rady Ministrów 

z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie jednostkowych 

stawek opłat za korzystanie ze środowiska 

Zrzeszenie Gmin Województwa Lubuskiego, działając na podstawie § 6 pkt 1 i 4 w zw. 
z § 19 ust. ł  pkt 14 Statutu Zrzeszenia Gmin Województwa Lubuskiego, pragnie wyrazić  
swoje stanowisko w sprawie potrzeby zmiany rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 
grudnia 2017 r. w sprawie jednostkowych stawek opłat za korzystanie ze środowiska. 

Przedmiotowe rozporządzenie, wydane w oparciu o delegację  zawartą  
w art. 290 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 
z 2018 r. poz. 799), określa jednostkowe stawki opłat za korzystanie ze środowiska, czyli 
m.in. opłat za wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza oraz za umieszczenie odpadów 
na składowisku. 

Wysokość  stawek opłat jednostkowych za umieszczenie odpadów na składowisku 
na przestrzeni ostatnich lat została radykalnie podniesiona. Przykładowo za umieszczenie 
1 Mg odpadów na składowisku o kodzie 19 12 12, tj. inne odpady (w tym zmieszane 
substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż  wymienione w 19 12 11, 
w roku 2015 należało zapłacić  74,26 zł. Na tym samym poziomie opłata pozostała w roku 
2016 i 2017. Natomiast zgodnie z powyższym rozporządzeniem za umieszczenie takich 
samych odpadów na składowisku w roku 2018 opłata wzrosła do 140 zł  za ł  Mg, a w roku 
2019 do 170 zł  za 1 Mg i w roku 2020 wrośnie aż  do 270 zł  za 1 Mg. W krótkim, więc czasie 
nastąpił  bardzo duży, bo o przeszło 363%, wzrost tej opłaty. Jako drugi przykład można 
wskazać  odpady o kodzie 20 03 01, tj. niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne. 
Op łata za umieszczenie 1 Mg tego rodzaju odpadów na składowisku wynosiła 120,76 zł  
w roku 2015, 2016 i 2017, a stosownie do w/w rozporządzenia opłata ta wzrosła do 140 zł  
w 2018 r., do 170 zł  w 2019 r. i do 270 zł  w 2020 r., co oznacza wzrost o przeszło 223%. 

Kilkukrotny wzrost wysokości opłaty jednostkowej za umieszczenie odpadów 
na składowisku, w krótkim trzyletnim okresie, wpłynął  (obok wzrostu kosztów pracy, paliwa 
i energii) na skokowy wzrost kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami. 
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Powoduje to konieczność  drastycznego zwiększenia wysokości opłaty za odbiór 

i zagospodarowanie tych odpadów. Z praktyki funkcjonowania systemu gospodarki 

odpadami wiadomym jest, że dochodzenie należności z tytułu zaległych opłat „śmieciowych" 
jest w dużym stopniu nieskuteczne. W związku z tym jednym z następstw takiego wzrostu 

(nawet o 363%) opłaty jednostkowej za składowanie odpadów będzie zwiększenie grupy 

osób niepłacących za gospodarowanie odpadami komunalnymi. To zaś  spowoduje 
konieczność  pokrycia z innych dochodów tak powstałej różnicy między kosztami 

funkcjonowania systemu a wpływami z opłat. W konsekwencji zmniejszy się  ilość  środków 
na realizację  innych zadań  ustawowych gmin. 

W związku z powyższym Zrzeszenie wyraża nadzieję, że podjęte stanowisko zwróci 

uwagę  Rady Ministrów na potrzebę  zmiany omawianego rozporządzenia. 

PREZES 
Zrzeszenia Gmin_Vjojewriztwa (obskiego 
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pan 
Mateusz Morawiecki 
Prezes Rady Ministrów 

kom. 796 009 636 
biuro@lubuskiegminy.pl  

ZRZESZENIE GMIN www.lubuskiegminy.pl  
WOJEWÓDZTWA LUDUSKIE00 

ZGWL.WZU.0007.12.2019 
ZGWL.WZU.0007.13.2019 
ZGWL.WZU.0070.14.2019 
ZGWL.WZU.0007.15.2019 
ZGWL.WZU.0007.17.2019 
ZGWL.WZU.0007.18.2019 
ZGWL.WZU.0007.20.2019 

Szanowny Panie Premierze! 

W imieniu Członków Zrzeszenia Gmin Województwa Lubuskiego w załączeniu przesyłamy na Pana ręce Stanowiska podjęte przez nasze Zrzeszenie w ostatnich miesiącach: 

Stanowisko ZGWL nr 4/2019 z dnia 26.06.2019 r. w sprawie potrzeby zmiany ustawy o utrzymaniu czystości i porzqdku w gminach 
Stanowisko ZGWL nr 5/2019 z dnia 26.06.2019 r. w sprawie potrzeby zwiększenia nakładów na działalność  Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 
Stanowisko ZGWL nr 6/2019 z dnia 26.06.2019 r. w sprawie potrzeby zmiany rozporządzenia Rody Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie jednostkowych stawek opiat za korzystanie ze środowiska Stanowisko ZGWL nr 7/2019 z dnia 26.06.2019 r. w sprawie potrzeby kontynuowania dla obszaru Polski 

z województwa lubuskiego. Nasze postulaty są  głosem wszystkich lubuskich JST, które poprzez niniejszą  inicjatywę  aktywnie włączają  się  w proces legislacyjny. Wyrażamy nadzieję, iż  podniesione kwestie zostaną  uwzględnione i docelowo przełożą  się  na komfort życia mieszkańców lubuskich miast i gmin. 

lubuskich gmin. Jesteśmy jedynym stowarzyszeniem w Polsce zrzeszającym wszystkie 82 gminne 1ST 

Stanowisko ZGWL nr 812019 z dnia 25.09.2019 r. w sprawie: potrzeby zmiany przepisów ustawy o 

Stanowisko ZGWL nr 9/2019 z dnia 25.09. 2019 r. w sprawie: potrzeby uregulowania zasad lokalizacji i funkcjonowania ferm wielko powierzchniowych 
Stanowisko ZGWL nr 10/2019 z dnia 25.09.2019 r. w sprawie: wdrożenia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność  w województwie lubuskim w perspektywie finansowej 2021-2027 

strony euroregionu „Sprewa-Nysa-Bóbr" Funduszu Małych Projektów w ramach Programu Współpracy 

inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych 

Transgranicznej Polska-Saksonia w latach 2014-2020 

Nasze stanowiska i postulaty w nich zawarte zostały poprzedzone szerokimi konsultacjami wśród 

Z up. Prezesa Zrzeszenia 

D 

Z wyrazami szacunku 

min Województwa buskiego 

Agnieszka p linskaź;7'"
YREKTOR BIURA ZRZESZENIA
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ZGWL.WZU.0007.18.2019 Kołobrzeg, 25.09.2019 r. 

STANOWISKO 

Zrzeszenia Gmin Województwa Lubuskiego 

nr 9/2019 z dnia 2.5.092019 r. 

w sprawie: 
ZRZESZErtiE ann 
tVGJEW(1117.TM LUBUSKIEGC 

potrzeby uregulowania zasad lokalizacji i funkcjonowania ferm 

wielkopowierzchniowych 

Zrzeszenie Gmin Województwa Lubuskiego, działając na podstawie § 6 pkt 1 i 4 w zw. 

z § 19 ust. ł  pkt 14 Statutu Zrzeszenia Gmin Województwa Lubuskiego, pragnie wyrazić  
swoje stanowisko w sprawie potrzeby uregulowania zasad lokalizacji i funkcjonowania ferm 
wielkopowierzchniowyc.h. 

Zrzeszenie Gmin Województwa Lubuskiego poprzez obserwację  funkcjonowania ferm 
wielkopowierzchniowych na terenie województwa lubuskiego, dostrzega pilną  potrzebę  
regulacji zasad ich powstawania i działalności tak, aby w należyty i właściwy sposób chronić  
mienie, mieszkańców i środowisko. Należy, bowiem mieć  na względzie, że funkcjonowanie 
tego typu obiektów prowadzi do zanieczyszczenia wód, powietrza i gruntów, degradowania 
infrastruktury komunikacyjnej, spadku wartości nieruchomości sąsiednich oraz upadku 
rodzinnych gospodarstw rolnych. 

W pierwszej kolejności ZGWL dostrzega potrzebę  zrównania sytuacji prawnej 
właścicieli ferm wielkopowierzchniowych, w tym w szczególności zajmujących się  hodowlą  
drobiu, trzody i zwierząt futerkowych z podmiotami prowadzącymi normalną  działalność  
gospodarczą. W aktualnym stanie prawnym właściciele ferm wielkopowierzchniowych 

są  traktowani na równi z podmiotami prowadzącymi działalność rolniczą, 
przez co są  zwolnieni z podatku od nieruchomości podczas, gdy charakterystyka i rozmiar 
ich aktywności uzasadnia obciążenie ich tego typu podatkami i to naliczanymi adekwatnie 
do zajmowanej na tę  działalność  powierzchni nieruchomości. W chwili obecnej pomimo 
wysokiej rentowności ferm wielkopowierzchniowych, ich właściciele płacą  znikome daniny 
publiczne na rzecz gmin, które ponoszą  szereg negatywnych konsekwencji funkcjonowania 
tego typu produkcji. 

Ponadto pożądanym jest wprowadzenie zasady, że pozwolenia na budowę  obiektów 
przeznaczonych na hodowlę  wielkopowierzchniową, powinny być  udzielane wyłącznie 
na terenach objętych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego 
przewidującym zasady lokalizowania tego typu obiektów. Wskazana działalność  ma silne 
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oddziaływanie na środowisko, w szczególności ze względu na związany z nią  odór. 

Lokalizowanie tego typu obiektów wywołuje szereg kontrowersji wśród lokalnej 

społeczności. W związku z tym tylko i wyłącznie procedura planistyczna, uwzględniająca 

szereg konsultacji, jest w stanie zapewnić  zrównoważoną  strategię  lokalizowania ferm 

I w należyty sposób chronić  interesy mieszkańców danej gminy. 

ZGWL dostrzega również  konieczność  wprowadzenia „norm odorowych", 

tj. standardów, jakości powietrza w istniejących i planowanych obiektach hodowlanych 

w celu ograniczenia uciążliwości funkcjonowania ferm dla właścicieli nieruchomości 

sąsiednich, poprzez wprowadzenie nie tyle obowiązku zachowania minimalnych odległości 

od pobliskich zabudowań, ile poprzez przyjęcie maksymalnego stężenia określonych 

substancji w powietrzu na działkach przyległych. 

Finalnie ZGWL apeluje o wprowadzenie dla ferm posiadających ci najmniej 40 dużych 

jednostek przeliczeniowych obowiązku uzyskiwania pozwoleń  zintegrowanych, albowiem 

tylko takie zapewnią  należytą  i skuteczną  ochronę  środowiska w związku z generowanymi 

przez tego typu fermy odpadami. 

Podnosząc powyższe wyrażamy nadzieję, że podjęte stanowisko zwróci uwagę  
instytucji odpowiedzialnych za proces legislacyjny na potrzebę  regulacji w zakresie 

zasygnalizowanej problematyki. 
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