APEL NR 0007.5.2020
RADY MIEJSKIEJ W SULECHOWIE
z dnia 18 lutego 2020 r.
w sprawie lokalizacji fermy produkcji trzody chlewnej na terenie Gminy Sulechów
Na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 uchwały Nr V/39/2003 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 11 lutego 2003r.
w sprawie Statutu Gminy Sulechów (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2016 r. poz. 900 z późn. zm.) uchwala się, co
następuje:
§ 1. 1. Rada Miejska w Sulechowie wyraża sprzeciw wobec zamiaru lokalizacji na terenie Gminy Sulechów
w obrębie geodezyjnym Kalsk następujących inwestycji:
1) Fermy trzody chlewnej stada podstawowego na działkach nr 5/34, 5/37, 5/47, 5/48, 5/49, 5/50, 5/51 obręb
Kalsk;
2) Fermy tuczu trzody chlewnej na działce nr 1/72 obręb Kalsk.
2. Inwestycja nie jest akceptowana przez lokalną społeczność ze względu na planowany znaczny potencjał
produkcyjny fermy oraz tuczarni, ich lokalizację w niewielkiej odległości od istniejących zabudowań
mieszkalnych, nieuchronne pojawienie się znacznych uciążliwości odorowych, a także negatywne oddziaływanie
przedsięwzięcia na środowisko naturalne.
§ 2. Rada Miejska w Sulechowie zamierza wprowadzić ograniczenia w skali produkcji zwierzęcej w obrębie
geodezyjnym Kalsk poprzez zmianę Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego
Gminy Sulechów oraz poprzez uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
§ 3. Apel przekazany zostanie:
1) Inwestorowi,
2) Staroście Zielonogórskiemu,
3) Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim,
4) Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska w Zielonej Górze,
5) Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Zielonej Górze,
6) Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie Regionalnemu Zarządowi Gospodarki Wodnej we
Wrocławiu,
7) Marszałkowi Województwa Lubuskiego,
8) Wojewodzie Lubuskiemu,
9) Burmistrzowi Sulechowa.
§ 4. Apel wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Sulechowie
Radosław Murkowski
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UZASADNIENIE
do Apelu Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 18 lutego 2020 r. w sprawie lokalizacji fermy produkcji
trzody chlewnej na terenie Gminy Sulechów
Planowana budowa przemysłowej fermy trzody chlewnej oraz tuczarni trzody chlewnej w
miejscowości Kalsk budzi zdecydowany sprzeciw mieszkańców zarówno samego sołectwa, jak i wszystkich
miejscowości przyległych, w tym również miasta Sulechowa wyrażony m.in. zebranymi podpisami
mieszkańców pod sprzeciwem wobec rozbudowy gospodarstwa rolnego w Kalsku do hodowli około 36
tysięcy świń. Negatywna opinia mieszkańców dotyczy w szczególności rodzaju i skali projektowanej
działalności oraz miejsca jej lokalizacji. Mieszkańcy wskazują na stosunkowo małą odległość
wnioskowanej lokalizacji od istniejących zabudowań mieszkalnych, negatywne skutki funkcjonowania tego
typu zakładu, a w szczególności nieuchronne pojawienie się szkodliwych dla zdrowia ludzkiego
uciążliwości odorowych, emisję szkodliwych gazów powstających w procesie produkcji czy wzrostem
zapotrzebowania na wodę. Wyrazem braku społecznej akceptacji dla lokalizacji tej inwestycji jest
zorganizowanie przez mieszkańców Kalska spotkań, w których uczestniczyli także mieszkańcy okolicznych
miejscowości oraz przebieg tych spotkań wyrażających kategoryczny sprzeciw oraz głębokie
niezadowolenie mieszkańców wobec planowanej lokalizacji inwestycji.
Biorąc pod uwagę powyższe, Rada Miejska uznaje podjęcie niniejszego Apelu za w pełni
uzasadnione.
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