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Sz. P. Adam Szczepkowski
Wójt Gminy Grunwald
Gierzwałd 33
14-107 Gierzwałd

W związku z wszczętym postępowaniem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia
polegającego na budowie Fermy Drobiu Mielno, zlokalizowanej w miejscowości Mielno na działce 197/6,
PROTESTUJĘ
przeciwko lokalizacji tej fermy drobiu na terenie naszego sołectwa.
Obawiam się:
 zanieczyszczenia powietrza dużą ilością szkodliwych dla zdrowia człowieka substancji takich jak: amoniak, siarkowodór,
dwutlenek siarki, metale ciężkie;
 uciążliwego hałasu generowanego przez urządzenia wentylacyjne i ogrzewcze oraz ciężkie pojazdy mechaniczne zaopatrzenia
i transportu wewnętrznego;
 odoru pochodzącego z kurników oraz miejsc składowania odpadów produkcyjnych;
 negatywnego wpływu przemysłowego chowu kur na wody powierzchniowe i podziemne w pobliżu jeziora Mielno i Omin;
 degradacji położonych w pobliżu i bezpośrednim sąsiedztwie Obszarów Chronionych Krajobrazu, i obszarów Natura 2000;
 dużej ilości odpadów pochodzenia zwierzęcego, zużytej ściółki, odpadów weterynaryjnych;
 niszczącego wpływu szkodliwych czynników biochemicznych na faunę i florę; w tym na uprawy rolne i leśne;
 zwiększonego ruchu drogowego samochodów ciężarowych i emisję hałasu (do kilku kilometrów od zakładu);
 zwiększonego ryzyka zachorowań (zapalenie płuc, ptasia grypa, wąglik, salmonella, reakcje astmatyczne, alergie, choroby
nowotworowe tchawicy, płuc i oskrzeli),
 dużego ryzyka zachorowań zwierząt na choroby zakaźne;
 ryzyka okresowych kłopotów z utylizacją zwierząt padłych, w wyniku epizacji (masowego padnięcia lub konieczności ubicia
całej obsady zwierząt),
 rozprzestrzeniania się zagrożeń poprzez przenoszenie chorób środkami wykorzystywanymi do transportu.
Żądam poszanowania naszych praw obywatelskich płynących z Konstytucji zgodnie, z którą:
"Ochrona środowiska jest obowiązkiem władz publicznych. Władze publiczne powinny wspierać działania obywateli na rzecz
ochrony i poprawy stanu środowiska. Władze publiczne prowadzą politykę zapewniającą bezpieczeństwo ekologiczne
współczesnemu i przyszłym pokoleniom. Władze publiczne są obowiązane do zwalczania chorób epidemicznych i zapobiegania
negatywnym dla zdrowia skutkom degradacji środowiska."
Oczekuję poprawy poziomu życia mieszkańców z równoczesnym utrzymaniem w równowadze przyrodniczej
środowiska naturalnego.
Żądam opracowania planów zagospodarowania przestrzennego dla tych obszarów Gminy Grunwald, w których jeszcze
istnieją potencjalne zagrożenia lokalizacją inwestycji znacząco negatywnie wpływających na środowisko.
Biorąc powyższe pod uwagę składam wniosek o wydanie odmownej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsięwzięcia polegającego na budowie Fermy Drobiu Mielno, zlokalizowanej w miejscowości Mielno na działce 197/6.
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