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Woroszyły, 06.11.2015 

 

 

Szanowny Pan Burmistrz 

Wasilkowa 

Mirosław Bielawski 

 

 

 

W nawiązaniu do OBWIESZCZENIA BURMISTRZA WASILKOWA z dnia 

19.03.2015 sygnowanego BGGN.6220.6.2015 zawiadamiającego o przystąpieniu do 

przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na: 

budowie dwóch kurników do hodowli brojlerów o obsadzie 148 DJP i 158 DJP, wraz z 

niezbędną infrastrukturą, czterema zbiornikami (zakryte szczelne) na ścieki 

technologiczne, silosami na paszę dwa na każdy kurnik, instalacją LPG (3 zbiorniki 

naziemne o pojemności 6,4m3 ) studnią głębinową, realizowanego na działce o nr ewid. 

285/1 (285/3 po podziale) położonej przy ulicy Transportowej w Sochoniach, gmina 

Wasilków oraz kolejnych pism informujemy, iż   

 

podtrzymujemy nasz protest przeciwko udzieleniu pozwolenia na 

budowę powyższej inwestycji.    

 

Argumenty przeciwko udzieleniu pozwolenia na budowę kurników, z ich  

szczegółowym omówieniem, zamieszczaliśmy w kolejnych pismach adresowanych 

na Pańskie ręce.  Poniżej przedstawimy zatem krótkie streszczenie tych  pism.  
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Do protestu przeciwko udzieleniu pozwolenia „na budowę dwóch kurników do 

hodowli brojlerów o obsadzie 148 DJP i 158 DJP…..” upoważniają nas zagrażające 

środowisku działania inwestora, jak: 

1. Składowanie obornika bezpośrednio na gruncie (Fot. Nr. 4 Raportu o oddziaływaniu 
na środowisko budowy i eksploatacji dwóch kurników do hodowli brojlerów kurzych o łącznej 
obsadzie 306 DJP wraz z niezbędną  infrastrukturą techniczną…)  

Na spotkaniu z Panem (Burmistrzem) i Radnymi Rady Miejskiej Wasilkowa dnia 
25.05.2015 inwestor, pan Rafał Łukasz Ejsmont potwierdził, iż pryzma obornika j.w.  
leży tam od kilku lat.  
Składowanie  odchodów zwierzęcych bezpośrednio na ziemi stanowi poważne 
zagrożenie dla środowiska zwłaszcza dla środowiska wodno-gruntowego w 
bezpośrednim sąsiedztwie rzeki Czarna (zanieczyszczenie mikrobiologiczne i 
eutrofizacja wód). Taki sposób składowania stwarza też niebezpieczeństwo 
rozprzestrzeniania się chorób, w tym zagrażających życiu, jak ptasia grypa czy 
salmonelloza.  Do chwili obecnej inwestor nie przedstawił miarodajnych dowodów, 
które mogłyby potwierdzać, że odpad w postaci obornika kurzego był i będzie 
przekazywany firmie zajmującej się jego utylizacją.  
 
2. Wyrzucanie martwych kurczaków na okoliczne pola.  

Zakładając podany przez inwestora „wskaźnik padnięć” otrzymujemy rocznie ok. 

41640 sztuk  (ok. 42 tony) martwych kurczaków wymagających utylizacji.  

Na spotkaniu j.w. mieszkańcy Woroszył i Sochoń zarzucili inwestorowi niedopełnienie 
wymogów właściwego, zgodnego z prawem zagospodarowania padłych kurczaków. 
Potwierdzono znajdowanie martwych sztuk kurczaków na polach i drogach wokół 
planowanej i już istniejącej inwestycji oraz żerowanie na uwidocznionej na fot. 4 
Raportu pryzmie nawozu m.in. bobrów, dzikich ptaków czy bezpańskich psów.  
 

Wobec powyższego w piśmie z dnia  30.03.2015  wnosiliśmy o: 

Dostarczenie przez inwestora (właściciela jednego z 3 istniejących  kurników): 

1. imiennych rachunków za utylizację odpadów pohodowlanych (ścieków 

technologicznych) za miniony rok 2014 oraz 

2. przedstawienie umów dotyczących sposobu wywożenia ściółki z odchodami oraz 

sposobu ich zagospodarowania, 
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3. z racji ogromnej skali produkcji drobiu obecnej i planowanej, w celu zachowania 

szczelności obiegu nieczystości przy jednoczesnej przejrzystości sposobu ich 

utylizacji, wnioskowaliśmy również o podłączenie planowanych i już 

istniejących kurników do istniejącej sieci kanalizacyjnej. 

 

Kolejne zastrzeżenia wnosiliśmy do treści „Raportu o oddziaływaniu na 

środowisko budowy i eksploatacji dwóch kurników do hodowli brojlerów kurzych 

o łącznej obsadzie 306 DJP wraz z niezbędną  infrastrukturą techniczną”  

autorstwa  mgr inż. Rafała Mitrosz i mgr  inż. Kornela Rosiaka, etatowych pracowników 

administracji publicznej - Starostwa Powiatowego w Białymstoku, Wydziału Rolnictwa, 

Środowiska, Rozwoju Obszarów Wiejskich i Promocji, Referatu Ochrony Środowiska. 

Raport został sporządzony na zlecenie inwestora, pana Rafała Łukasza Ejsmonta i 

przez niego opłacony. 

Raport powyższy, pomimo licznych, poczynionych w większości na nasze uwagi, 

poprawek, nadal zawiera podstawowe błędy dyskwalifikujące jego wartość.  

 

Podstawowe błędy merytoryczne Raportu, to: 

 

1. Fałszywe dane dotyczące lokalizacji planowanej inwestycji w kontekście 

odległości od zabudowy wsi Woroszyły i Sochonie.   

 

2. Pominięcie w Raporcie istotnych elementów środowiska naturalnego, jak np. 

Rzeki Czarna znajdującej się w odległości ok. 200 m od planowanej inwestycji.  

 

3. Przekłamania lub nieścisłości dotyczące lokalizacji działki w obszarze 

chronionym.  

4. Nierzetelne dane dotyczące dobowego zużycia wody -  według autorów Raportu 
9,5 m3/dobę.  
Dane te zostały skorygowane przez RDOŚ na 11,5m3/dobę (11500 litrów/dobę). RDOŚ 
postulował też podłączenie nowej inwestycji do istniejącej sieci wodociągowej. Pomimo 
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tego inwestor w dalszym ciągu planuje budowę studni o dobowym poborze wody         
9,5 m3, jako wariantu awaryjnego.  
Przypominamy w tym miejscu, iż na budowę studni o takiej wydajności potrzebne jest 
zezwolenie tzw. operat wodno-prawny!!!  
Kolejna uwaga dotyczy braku rozpoznania warunków geologicznych oceniających 
wpływ planowanego poboru wody na środowisko gruntowo-wodne.   
Eksploatacja złóż wodonośnych na tak ogromną skalę może spowodować wyschnięcie 
okolicznych studni i konieczność ich pogłębienia, co wiąże się z uzyskaniem zezwoleń 
administracyjnych i poniesieniem przez okolicznych mieszkańców określonych 
nakładów finansowych.  

 
 

5. Brak korekty ilości powstających ścieków 
 
W związku ze zwiększonym poborem wody autorzy Raportu powinni dokonać korekty 
ilości powstających ścieków, według przyjętej korekty o dodatkowe 2 m3/dobę, co 
stanowi ok. 60 m3/miesiąc i przy zakładanych 6 – 7 cyklach od  504 do 588 m3/rocznie 
czyli od 504000 do 588000 litrów/rocznie.  
 

 

6. Wybiórcze dane dotyczące skumulowanego oddziaływania na środowisko 
dwóch kurników planowanych (306 DJP) i trzech kurników już istniejących na 
działkach sąsiednich (388 DJP). 

 

 

7. Wyciąganie nieuprawnionych wniosków stanowiących zaprzeczenie 
istniejącego stanu faktycznego (patrz fot. 4 Raportu).   

 
 
8. Fałszywe obliczenia i wnioski dotyczące stanu zanieczyszczenia powietrza.  
 
Przy obliczaniu wartości stężenia np. amoniaku czy siarkowodoru autorzy Raportu  nie 
uwzględnili wariantów, jak zmiana rodzaju paszy  o różnej zawartości np. białka, czy 
zmiany dotyczące ilości wypitej przez kurczaki wody, co jak powszechnie wiadomo 
wpływa w sposób znaczący na zmiany ilości wydzielania tych gazów.  W 
przedstawionych w Raporcie obliczeniach, wartości stężeń amoniaku czy siarkowodoru 
sięgają zawsze górnej granicy wartości dopuszczalnych. Z punktu widzenia 
powtarzalności pomiarów utrzymanie takiego stanu jest w praktyce nieosiągalne. 
Obliczenia te zatem, delikatnie rzecz ujmując, sprawiają wrażenie tendencyjnych. 
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9. Niepełne, nierzetelne obliczenia dotyczące rozprzestrzeniania się 

zanieczyszczeń.  
W przedstawionych w Raporcie obliczeniach rozchodzenia się zanieczyszczeń (m.in. 
amoniak, siarkowodór, pyłu zawieszonego wraz z zaadsorbowanymi metalami ciężkimi, 
sadzą) nie uwzględniono sezonowości szorstkości aerodynamicznej terenu, w sytuacji 
gdzie różnice sezonowe współczynnika szorstkości aerodynamicznej terenu mogą się 
zmieniać 10-krotnie.  

 
10. Bagatelizowanie negatywnych skutków emisji gazów tak dla środowiska 

przyrodniczego, jak  i zdrowia ludzi  

 

W oparciu o dane Raportu emisja tylko amoniaku wyniesie 17 ton w skali rocznej, 
co stanowi objętość 22000 m3 tj. 22000 000 litrów.  
Trudno przy takiej skali emisji uwierzyć autorom Raportu, iż  taka objętość amoniaku 
nie przekroczy granic działki inwestora i nie spowoduje pogorszenia warunków życia 
mieszkańców okolicznych posesji, znajdujących się w odległości 150 – 500 metrów od 
planowanych kurników.  

 

11. Tendencyjna, fałszywa ocena  środowiskowych zagrożeń ze strony planowanej  
inwestycji - Środowisko pozostanie w stanie niezmienionym biorąc pod uwagę, iż budowa i 
eksploatacja przedsięwzięcia spowoduje nieznaczące obciążenie dla środowiska.  
Trudno przyjąć argument o „nieznacznych obciążeniach” w sytuacji kiedy planowana 
inwestycja powiększy ilość kurczaków o 78% (ponad ¾ ) stanu obecnego  z 97 000 do 
173 500 na jeden cykl hodowlany; przy zakładanych 6 cyklach stanowi to dodatkowych prawie 
500 000 (pół miliona)  sztuk rocznie do łącznej obsady wynoszącej ponad milion (1 041 000). 
 
 
12. Niepełna analiza sytuacji awaryjnych 
 
W wariancie awaryjnym Raport, oprócz przerw w dostawach energii elektrycznej (zakres 
inwestycji nie przewiduje montażu agregatu prądotwórczego wraz ze zbiornikiem paliwa) nie 
uwzględnia innych sytuacji, jak: 
• Powódź, w wyniku której może dojść do wypływu nieczystości z szamb i zanieczyszczenia 

wód Rzeki Czarna ze wszystkimi negatywnymi konsekwencjami tak dla środowiska, jak i 
zdrowia i życia ludzi.   

• Pożar pobliskiego (50-100 m) lasu. 
• Wypadku komunikacyjnego i rozszczelnienia i ewentualnego wybuchu zbiorników z gazem 

płynnym (zbiorniki posadowione w narożniku działki w bezpośrednim sąsiedztwie ostrego, 
niebezpiecznego zakrętu drogi po której poruszają się m.in. pojazdy o ciężarze ok. 40 ton).  
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13. Znaczące braki merytoryczne i niekompetencja autorów Raportu czego 

 dowodem jest chociażby cytat, w którym autorzy wymieniają  drogi kolejowe, w tym TGV 
(sieć szybkich kolei kursujących we Francji)  jako jedno z głównych zagrożeń dla 
Puszczy Knyszyńskiej, czy też mylą definicję promienia i średnicy (błąd kompromitujący 
i dyskwalifikujący autorów - absolwentów studiów technicznych).  

 

14. Niechlujne przygotowanie Raportu - popełnienie przez autorów raportu 

plagiatu, bezsensowne kopiowanie innych autorów bez przeczytania treści 

kopiowanego tekstu  – str. 13 - PLB200003 Puszcza Knyszyńska  

Potwierdzeniem naszych obaw dotyczących rzetelności omawianego powyżej  
Raportu oddziaływania na środowisko, jak też rzetelności przestrzegania przez 
inwestora wymogów ochrony środowiska  jest cytat z opracowania  Naczelnej Izby 
Kontroli z badań przeprowadzonych w wielu tego typu fermach: 

„Wielkoprzemysłowe fermy zwierząt są często bardzo uciążliwe dla osób mieszkających w ich 
sąsiedztwie i środowiska naturalnego. Tymczasem nadzór nad fermami wielkoprzemysłowymi 
jest dziurawy, bo wyznaczone do kontroli instytucje nie współpracują ze sobą tak, jak 
powinny: mają rozbieżne dane i nie wymieniają się informacjami. Wykorzystują to niektórzy 
właściciele ferm i, w zgodzie z prawem, dzielą „na papierze” duże fermy na mniejsze. 
Podlegają dzięki temu mniej rygorystycznym przepisom, co sprawia, że ich fermy są bardzo 
uciążliwe dla sąsiadów i środowiska.” – Podobna sytuacja ma miejsce w oprotestowanej 
przez nas inwestycji. 

 

Nasze uwagi dotyczące planowanej inwestycji wnosiliśmy też w czasie rozmów 
bezpośrednich. Na ostatnim spotkaniu z Panem Burmistrzem Mirosławem Bielawskim i 
Panem Wiesławem Zawistowskim dnia 7.09.2015 przedstawiliśmy kolejne argumenty 
przeciwko budowie kurników w powyższej lokalizacji, jak: 

 
1. Pominięcie w Raporcie analizy zakresu oddziaływania infradźwięków. 

 

2. Brak oceny uciążliwości odorowej. 
Jak piszą sami autorzy opracowania - Z hodowlą zwierząt często związana jest emisja 
substancji odorotwórczych. Stanowić może ona źródło konfliktów. Substancje odorotwórcze 
emitowane z hodowli zwierząt zwykle nie przekraczają dopuszczalnych norm, jednak ich niski 
próg zapachowy sprawia, iż nawet w niewielkich stężeniach mogą one powodować dyskomfort 
zapachowy. 
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Zgodnie z dostępnymi publikacjami („Emisja odorów z kurników”, T. Kołodziejczyk, J. 
Lech Jugowar, M. Piotrkowski, Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach, 
Oddział w Poznaniu, Problemy Inżynierii Rolniczej nr 1/2011), uciążliwość zapachowa 
obiektów inwentarskich wiąże się z wydzielaniem do powietrza podczas chowu zwierząt 
164 różnych substancji, szczególnie wielu kwasów organicznych, amoniaku i fenoli, 
które pobudzając komórki nabłonka węchowego powodują nieprzyjemne wrażenia 
węchowe. Główną cechą powietrza usuwanego z budynków inwentarskich jest ich duża 
uciążliwość zapachowa, jest ono bardzo dokuczliwe dla mieszkańców i może 
powodować takie dolegliwości, jak: niedrożny, cieknący nos, piekące i łzawiące oczy, 
bóle głowy, stwarzający tym samym zagrożenie dla zdrowia. 

3. Brak oceny oddziaływania na środowisko wód opadowych z dachów i terenów 

utwardzonych, na których, według autorów Raportu gromadzić się będzie m.in. „pył 
zawieszony wraz z zaadsorbowanymi metalami ciężkimi, sadza”.  

 
4. Pytaliśmy Pana Burmistrza również o to kto zrekompensuje posiadaczom działek 

straty materiale spowodowane spadkiem ich cen z racji uciążliwego 

sąsiedztwa kurników ?  

 

5. Zwracaliśmy również uwagę, iż dotychczasowa polityka włodarzy gminnych w 

zakresie zagospodarowania przestrzennego terenów we wsi Woroszyły, 

wydawanie licznych decyzji o zmianie przeznaczenia gruntów rolnych na 

tereny pod zabudowę mieszkaniową, wskazuje na tendencję zmierzającą do 

stworzenia w przyszłości na tych terenach zaplecza mieszkaniowego 

Białegostoku. Pozwolenie zatem na rozwój wielkoprzemysłowej hodowli 

drobiu może skutecznie zniechęcić potencjalnych nabywców do  inwestowania 

w te tereny, co w konsekwencji nie przyniesie gminie oczekiwanych dochodów 

podatkowych.   

  

6. Poruszaliśmy również problem nasilenia ruchu ciężkich pojazdów (tzw. TIR-ów o 
wadze ok. 40 ton)  drogą powiatową o nośności do 10 ton, co spowoduje 
niszczenie nawierzchni niedawno wybudowanej jezdni.  

 
7. Cytowaliśmy też otrzymane z Dyrekcji Parku Krajobrazowego Puszczy 

Knyszyńskiej wytyczne, według których udzielenie pozwolenia na „budowę i 
eksploatację dwóch kurników do hodowli brojlerów kurzych o łącznej obsadzie 306 
DJP wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną” zlokalizowanych na działce nr 
285/3 obręb wsi Sochonie gm. Wasilków, powiat białostocki, należącej do inwestora 
Rafała Łukasza Ejsmonta zamieszkałego we wsi Sochonie 98, 16-010 Wasilków” jest 
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sprzeczne z zadaniami wynikającymi z ochrony przyrody w Otulinie Parku 

Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej. 

 

Udzielenie pozwolenia na „budowę i eksploatację dwóch kurników do hodowli 

brojlerów kurzych o łącznej obsadzie 306 DJP wraz z niezbędną infrastrukturą 

techniczną” zlokalizowanych na działce nr 285/3 obręb wsi Sochonie gm. Wasilków, 

powiat białostocki, należącej do inwestora Rafała Łukasza Ejsmonta zamieszkałego 

we wsi Sochonie 98, 16-010 Wasilków” jest również sprzeczne z zasadą 

zrównoważonego rozwoju, przez co narusza m.in. art. 5 Konstytucji 

Rzeczpospolitej Polskiej „Rzeczpospolita Polska strzeże niepodległości i 

nienaruszalności swojego terytorium, zapewnia wolności i prawa człowieka i 

obywatela oraz bezpieczeństwo obywateli, strzeże dziedzictwa narodowego oraz 

zapewnia ochronę środowiska, kierując się zasadą zrównoważonego rozwoju”. 

 

Szanowny panie Burmistrzu,  

W niniejszej petycji prosimy o podjęcie odmownej decyzji w sprawie wydania zgody 

na realizację przedsięwzięcia mogącego zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, 

polegającego na „budowie i eksploatacji dwóch kurników do hodowli brojlerów kurzych 

o łącznej obsadzie 306 DJP wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną” 

zlokalizowanych na działce nr 285/3 obręb wsi Sochonie gm. Wasilków, powiat 

białostocki, należącej do inwestora Rafała Łukasza Ejsmonta zamieszkałego we wsi 

Sochonie 98, 16-010 Wasilków”.   

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wzięcie pod uwagę szerokiego oporu społecznego 

wobec tej inwestycji. Jako obywatele, mamy prawo domagać się, żeby nasz głos nie 

został zignorowany w procesach decyzyjnych, które będą stanowić, o jakości naszego 

życia i jakości środowiska w którym żyjemy. 
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Panie Burmistrzu, proszę pomyśleć o ludziach tu mieszkających, został Pan wybrany 

do reprezentowania nas WSZYSTKICH. Nie może Pan zatem przedkładać interesu 

jednostki ponad interesy reszty mieszkańców chcących żyć w czystym, nieskażonym 

środowisku, pragnących zachować to środowisko  dla tego i przyszłych pokoleń.  

Szanowny Panie Burmistrzu, mamy nadzieję, że niniejsza petycja przekona Pana do 

podjęcia decyzji, na której zyska nasza piękna Gmina, każdy troszczący się o Nią 

obywatel i jego mała Ojczyzna. Pan zapewne zyska opinię dbającego o dobro wszystkich 

mieszkańców, którzy nie zapomną Panu mądrej decyzji przez kolejnych kilka lat. 

         

Łączymy wyrazy szacunku, 

 

Pod protestem swoje podpisy złożyło 40 okolicznych mieszkańców.  

Oryginał pisma z podpisami j.w. przekazany został Burmistrzowi Wasilkowa Panu 

Mirosławowi Bielawskiemu.  

Oryginał pisma do ewentualnego wglądu na życzenie zainteresowanych 

udostępnia Zarząd Stowarzyszenia DOLINA CZARNEJ z siedzibą we wsi Woroszyły. 

Oryginał niniejszego pisma, z podpisami mieszkańców,  liczył 11 stron.  

 

Otrzymują: 

1. adresat 
2. Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, ul. Kardynała St. Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok 
3. Starostwo Powiatowe w Białymstoku, ul. Borsucza 2,  15-569 Białystok 
4. Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa 
5. Ministerstwo Środowiska ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa 
6. PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI, ul. Mickiewicza 3, 15-213 Białystok 
7. Dominika Jocz - Urząd Miejski w Wasilkowie 
8. Piotr Półtorak - Urząd Miejski w Wasilkowie 
9. a/a 


