Warszawa, 25/11/2016

Szanowny Pan
Krzysztof Jurgiel
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

KZ/2016-124 dotyczy: projektu ustawy – Kodeks urbanistyczno-budowlany

30 września 2016 r. Minister Infrastruktury i Budownictwa Andrzej Adamczyk skierował do
uzgodnień międzyresortowych oraz konsultacji publicznych projekt ustawy – Kodeks
urbanistyczno-budowlany. Projekt reguluje proces inwestycyjny, począwszy od kreacji polityki
przestrzennej na wszystkich szczeblach administracyjnych kraju, poprzez uzyskanie zgody
inwestycyjnej na realizację oraz do finalnej budowy inwestycji.
Z całego kraju napływają do nas głosy od zaniepokojonych producentów trzody chlewnej
dotyczące zapisów w projektowanej regulacji. Art. 79 §1 przewiduje lokalizację ferm (inwestycje
uciążliwe zapachowo) wyłącznie na podstawie planu miejscowego (mppz). Oznacza to praktycznie
całkowity zakaz budowy nowych obiektów inwentarskich, gdyż tylko mały odsetek gmin posiada
plan miejscowy. Trzeba pamiętać, że wójt, burmistrz, prezydent – często nie są zainteresowani
uchwalaniem mppz, bo w sytuacji kiedy do ich kompetencji należy wydawanie decyzji
środowiskowych, warunków zabudowy – to mają bardzo dużą władzę.
Podobny los spotkał instalacje biogazowe, które miały być antidotum na odory oraz lepszym
rozwiązaniem dla zagospodarowania gnojowicy.
Projektowana regulacja zabrania lokalizacji inwestycji, o których mowa w art. 79 Kodeksu, ale
trudno szukać definicji - czym są inwestycje uciążliwe zapachowo, w tym fermy. Stwarza to duże
pole do interpretacji.
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Proponujemy, aby z Art. 79 §1 ust. 3 wyrażenie „w tym fermy” zastąpić wyrażeniem „z
wyłączeniem ferm produkcji trzody chlewnej”. Pozostawienie obecnych zapisów w ustawie
przyspieszy proces zapaści tego sektora produkcji zwierzęcej, w którym w ciągu ostatnich 10 lat
pogłowie macior spadło o 55%. Można z tego wnioskować, że w Polsce nie będą powstawać
nowoczesne fermy, a import żywca i wieprzowiny będzie rósł w dramatycznym tempie.
Bez powstania nowoczesnych ferm matecznych produkujących prosięta na dużą salę Polska
będzie dalej uzależniała się od importu żywca z Danii, na co wielokrotnie zwracali uwagę
przedstawiciele organizacji branżowych.
W pełni popieramy stanowisko UPEMI z dnia 16 listopada 2016, które m. in. stwierdza, że
„zakwestionowane przepisy postanowień projektu Kodeksu urbanistyczno-budowlanego są
działaniem zdecydowanie przeciwnym wobec konsekwentnym i spójnym deklaracjom obecnego
rządu”.

Z upoważnienia Zarządu KZP-PTCH

Aleksander Dargiewicz
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