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Jako Towarzystwo Ekologiczne Puszczy Pyzdrskiej na podstawie art. 31 Kodeksu
postępowania  administracyjnego  oświadczamy,  że  włączamy  się  do  toczącego  się
postępowania administracyjnego w sprawie rozpoczęcia przeprowadzania procedury oceny
oddziaływania na środowisko. W związku z prawną koniecznością udzielenia możliwości
udziału  społeczeństwa  w  niniejszym  postępowaniu,  czujemy  się  w  obowiązku  do
wyrażenia  naszych  wątpliwości  oraz  obaw  związanych  z  ewentualną  realizacją
planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie fermy drobiu, składającej się z 10
budynków  inwentarskich  wraz  z  zapleczem,  w  której  prowadzona  będzie  produkcja
zwierzęca – chów drobiu.  Realizacja inwestycji planowana jest w miejscowości Brudzew
na działkach nr 83/1.nr 83/2 i nr 83/3, obręb Brudzew, gmina Blizanów, powiat kaliski,
województwo  wielkopolskie,  planowanego  do  realizacji  przez  Fermy  Drobiu  Sobczak
Sp.J.,  ul.  Środkowa  89,  63-460  Biskupice  Ołoboczne  (R.6220.6.2020.).  

W  związku  z  licznymi  głosami  lokalnej  społeczności  oraz  z  uwagi  na  obszar  i
zakres  naszej  działalności  polegającej  na:  ochrona  środowiska,  ochrona  krajobrazu,
ochrona  zabytków  Dostrzegamy  konieczność  oraz  zasadność  uczestniczenia  w
postępowaniach  administracyjnych  związanych  z  planowaną  inwestycją.  
Będzie to bowiem działalność, mająca znaczny wpływa na środowisko jak i życie lokalnej
społeczności. W okolicach planowanej inwestycji położone są tereny, na których znajdują
się  liczne  siedliska  zwierząt  prawnie  chronionych.  Wieloletnie  zaniedbania  bądź
niedopatrzenia w zakresie ochrony środowiska doprowadziły do sytuacji, w której nikt nie
zadbał  o  prawidłowe  zgłoszenie  tych  obszarów,  co  może  doprowadzić  do  zniszczenia
ważnych  lęgowisk  oraz  siedlisk  zwierząt  chronionych.  Brak  oficjalnych  wpisów
związanych  z  ochroną  tych  terenów oraz  gatunków mogło  doprowadzić  inwestorów do
błędnych  wniosków,  że  w  okolicach  nie  znajdują  się  tereny  ani  gatunki  wymagające
ochrony  oraz  tego,  że  planowana  inwestycja  nie  będzie  miała  wpływu  na  te  aspekty
ekologiczne.  Jest  to  jednak  niezgodne  ze  stanem  faktycznym.  Okolice  planowanej
inwestycji  należą  do  terenów,  które  są  potencjalnie  bardzo  atrakcyjne  pod  względem
przyrodniczym oraz stanowią doskonałe tereny pod uprawy ekologiczne jak i działalność
agroturystyczną.  Czyste  wody gruntowe oraz sąsiedztwo lasu,  w który występują liczne
gatunki  zwierząt  czynią ten obszar  bardzo atrakcyjnym. Zbudowanie tak wielkiej  fermy
drobiu  przyczyni  się  do  dewastacji  tych  obszarów,  obniżenia  wartości  okolicznych
nieruchomości oraz znacznie obniży komfort życia mieszkańców gminy w promieniu kilku
kilometrów. Jednocześnie gmina straci możliwości związane z rozwojem turystyki w tym
obszarze.

Obecnie  nie  ma  przepisów,  które  regulowałyby  normy  związane  z  odorem



wytwarzanym przez inwestycje. Bezdyskusyjne jest jednak, że fermy drobiu związane są z
emisją odoru który unosi się w promieniu kilku kilometrów. Są to immisje które znacząco
wpływają na komfort użytkowania innych nieruchomości. Jednocześnie po powstaniu już
takich  inwestycji,  mieszkańcy  mimo ogromnego  dyskomfortu,  nie  mają  już  możliwości
wpłynięcia  na  polepszenie  komfortu  ich  życia  poprzez  wymuszenie  na  inwestorach
zmniejszenia immisji. Wobec tych faktów i licznych protestów związanych z tym aspektem
działalności planowanej inwestycji,  uważamy za zasadne zwrócenie uwagi władz Gminy
na  tenże  aspekt.  Jednocześnie  wzywamy  do  przeprowadzenia  pełnych  i  rzetelnych
konsultacji  społecznych.  Z  uwagi  na  obecną  sytuację  i  utrudnienia  związane  ze
zorganizowaniem spotkania  dla  mieszkańców, gdzie mogliby uzyskać informacje na ten
temat  jak  również  mieć  możliwość  wyrażenia  swoich  obaw  i  ewentualnego  sprzeciwu
proponujemy przeprowadzenie ankiety dla mieszkańców. Obecnie wiele osób nie opuszcza
swoich domostw albo czyni to w ograniczonym zakresie, z różnych względów nie każdy
ma też dostęp do Internetu w związku z czym nie mają dostępu do BIP, spowodowało to że
wielu  mieszkańców nie miało  możliwości  wcześniej  dowiedzieć  się  o  toczącym się  już
postępowaniu administracyjnym. W tych okolicznościach ograniczona została możliwość
konsultacji  społecznych,  które  w  tym  wypadku  są  absolutnie  niezbędne.

Wracając do aspektów związanych z ochroną środowiska w tym zasobów wodnych w
Gminie,  w  raporcie  przedstawionym  przez  inwestora  błędnie  założono,  że  w  okolicy
planowanej inwestycji brak jest obszarów podmokłych, torfowisk i gytiowisk. Oznaczony na
żółto  teren wśród  lasu,  jest  pozostałością  dawnego  dużego  stawu  (załącznik  nr  1  i  2). 
Obecnie  są  to  tereny  podmokłe,  bagienne,  z  rozległym  trzcinowiskiem. W  rejonie  tym
obserwowano gatunki chronione, m.in.: puchacze, nietoperze, wodniki, kukułki, myszołowy i
inne  jastrzębiowate,  liczne  sójki,  dudki  i  dzięcioły  (w  tym dzięcioł  duży),  pliszka  żółta,
pliszka  siwa,  gawron,  duże  stado  sikory  bogatki,  oraz  rzadko  spotykana  czajka.
Jednak najbardziej istotna ze względu na ochronę gatunkową jest obecność licznej populacji
Żurawia zwyczajnego, który na tym bagnisku przebywa przez cały rok i odbywa tutaj gody i
lęgi.

Należy  podkreślić  że  dodatkowo  miejsca  na  których  występuje  wymieniona  tutaj
fauna i flora znajdują się w strefie prawnie chronionego przez prawodawstwo polskie i unijne,
korytarza  ekologicznego,  a  ferma  w  znacznym  stopniu  zaburzyłaby  funkcje  które  pełni.

Planowana inwestycja może znacznie oddziaływać na wody gruntowe, zwłaszcza z
uwagi na sposób  planowanej  hodowli,  odprowadzania z niej  wody oraz przechowywania
odpadów. Obecnie na działce nr 44/1 na której znajduje się ekologiczna "Winnica Panderoza"
oraz  na  działce  nr  409,  które  to  położone  są  w  odległości  około  600  i  300  metrów  od
planowanej inwestycji znajdują się studnie czerpiące wodę z pierwszej warstwy wodonośnej
(głębokość do 12 metrów), która do tej pory spełniała wymogi wody pitnej, co bezsprzecznie
potwierdza walory ekologiczne tych terenów (załącznik nr 1 i 2). Przy tych działkach nie ma
wodociągów i jest to obecnie jedyne źródło wody do celów spożywczych, a z uwagi na jej
duże  zużycie  przez  planowaną  fermę  może  powstać  lej  depresyjny  który  pozbawi  wody
właścicieli  najbliższych  studni.  W  związku  z  planowaną  inwestycją  pojawiają  się  też
uzasadnione  obawy,  że  działalność  fermy  drobiu  może  spowodować  znaczne
zanieczyszczenie  wód  gruntowych  i  ogólną  dewastację  okolicznego  środowiska,  które  w
chwili  obecnej  bardzo  sprzyja  zarówno  uprawom  ekologicznym  jak  i  prowadzenia
działalności agroturystycznej. Tak poważne zmiany w okolicy mogą całkowicie wyłączyć te
możliwości.  



W miejscowości Brudzew, w bliskim sąsiedztwie planowanej inwestycji znajduje się
zabytkowy kościół  p.w.  Św. Stanisława Kostki  w Brudzewie oraz plebania,  a nieco dalej
zabytkowy budynek szkoły.  (załącznik  nr  1  i  2).  Budynki  te  zostały  wpisane  do  rejestru
zabytków.  Warto nadmienić iż jedynym możliwym szlakiem komunikacyjnym prowadzącym
do projektowanej fermy jest wąska droga gminna, praktycznie bez poboczy, która miejscami
przebiega mniej niż pół metra od ogrodzeń posesji, a w miejscowości Brudzew prawie ociera
się  o zabytkowy kościół,  plebanię i szkołę,  prowadząc przez środek wsi.  Charakterystyka
terenu  powoduje,  że  wzmożony  ruch  samochodów,  w  tym  głównie  ciężkich  i  dużych
ciągników siodłowych z ogromnymi naczepami może doprowadzić do uszkodzenia tychże
obiektów. Są to budynki  ważne dla  historii  i  kultury miejscowej  ludności,  ich dewastacja
doprowadzi  do  naruszenia  dóbr  kultury  a  w  wypadku  kościoła  również  obiektów  kultu
religijnego. Wobec powyższego nie jest zgodne z prawdą stwierdzenie w raportu jakoby „W
otoczeniu fermy brak dóbr materialnych oraz dóbr kultury, na które przedsięwzięcie mogłoby
mieć  negatywny wpływ.”  W przedstawionym raporcie  nie  wskazano alternatywnej  drogi
komunikacyjnej  do  planowanej  inwestycji,  nie  wykazano  również  sposobów  na
zminimalizowanie zagrożeń związanych ze wzmożonym ruchem, wpływu drgań na okoliczne
budynki w tym również budynki mieszkalne znajdujące się w bezpośrednim sąsiedztwie drogi
gminnej.  Ze wstępnych wyliczeń wynika, że ruch tirów wzrośnie do kilku tysięcy rocznie
(dowóz  i  wywóz  ptactwa,  paszy,  opału  itp… -  wstępne  zestawienie  w  załączniku  nr  3).

Czy w niniejszej sytuacji Gmina Blizanów ma przygotowane rozwiązania związane z
zapewnieniem  odpowiedniej  infrastruktury  drogowej,  która  jest  w  stanie  „podźwignąć”
założenia  planowanej  inwestycji  jak  również  zapewnić  bezpieczeństwo,  komfort  i
odpowiednie  warunki  mieszkańcom  Gminy.  Jednocześnie  czy  zostaną  uwzględnione  i
zabezpieczone  budynki  mieszkalne  jak  i  obiekty  zabytkowe,  znajdujące  się  wzdłuż
potencjalnej  trasy,  którą  odbywać  się  będzie  wzmożony  ruch?

Ogromne wątpliwości  w kwestii  ochrony środowiska budzi  również  planowana na
fermie  forma  wytwarzania  energii  cieplnej.  W  trakcie  promowania  energii  ekologicznej,
ograniczania  w  prywatnych  domach  możliwości  palenia  paliwami  stałymi  ten  rodzaj
ogrzewania, w tak ogromnej skali kłóci się z wszelkimi programami dotyczącymi poprawy
jakości powietrza. Biorąc pod uwagę starania gmin w całej Polsce w celu ograniczenia emisji
spalin  oraz  smogu,  ciężko  wyobrazić  sobie,  by  ta  inwestycja  nie  powinna  zostać
zakwestionowana  również  pod  tym  kątem.  

Do  dziś  brak  jest  w  tym  zakresie  jasnych  informacji  a  Gmina  nie  zadbała  o
zorganizowanie  realnych   konsultacji  społecznych  w  tym  zakresie.  Wobec  powyższego
zasadnym jest Przedstawienie mieszkańcom jasnych informacji, wytycznych i planów. Są to
bowiem  aspekty,  które  budzą  uzasadnione  obawy  zarówno  ze  strony  Towarzystwa
Ekologicznego Puszczy Pyzdrskiej jak i okolicznych mieszkańców.

Z poważaniem

Towarzystwo Ekologiczne Puszczy Pyzdrskiej
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