Przelewice, 30 sierpnia 2013 roku.
Zarząd Gminnego
Koła PSL
w Przelewicach

Jarosław Rzepa
Prezes
Zarządu Wojewódzkiego PSL
woj. zachodniopomorskiego

Szanowny Panie,

w imieniu gminnego koła PSL w Przelewicach oraz mieszkaoców gminy Przelewice zwracamy się z
prośbą o podjęcie inicjatywy legislacyjnej w palącej kwestii działających na granicy prawa (lub poza
prawem) hodowli norki amerykaoskiej. Jej uciążliwośd dla otoczenia nie podlega dyskusji. Głównym
problemem są emitowane odory oraz ucieczki zwierząt zagrażających rodzimej faunie.
Wiemy, że problem ten dotyczy już dziesiątek lub setek miejscowości na terenie całego kraju. Polskie,
liberalne ustawodawstwo powoduje, że nasz kraj staje się miejscem kontrowersyjnych inwestycji
przenoszonych z Europy zachodniej, gdzie tego typu działalnośd jest eliminowana lub radykalnie
ograniczana. Gmina Przelewice jest najlepszym tego przykładem.
W Przelewicach inwestor z Danii chce rozpocząd hodowlę norki w bezpośredniej bliskości słynnego
ogrodu dendrologicznego. Jeśli istnieje jakakolwiek szansa na zablokowanie tej inwestycji, to tylko z
powodu ochrony tego skarbu przyrody. Gminy i wioski, które nie mają tak cennego sąsiedztwa,
właściwie pozostają bez szans w starciu z zagranicznym lub polskim inwestorem:
1. norka amerykaoska zgodnie z polskim prawem (od roku 2011) nie jest już gatunkiem obcym i
inwazyjnym;
2. hodowla nie wymaga żadnych uzgodnieo środowiskowych przy wielkości do 15.000 sztuk;
3. znana nam praktyka wskazuje, że inwestorzy nagminnie lekceważą i łamią prawo budowlane,
weterynaryjne, środowiskowe – wliczając ewentualne kary, grzywny czy mandaty w koszty wysoko
rentownej działalności.
W Przelewicach tylko dzięki determinacji społecznej nie doszło do wprowadzenia zwierząt do
hodowli, która nie spełniała żadnych wymogów środowiskowych i powstała przy złamaniu wszelkich
możliwych przepisów budowlanych (m. in. brak pozwolenia na budowę, brak wydanych warunków

zabudowy, nielegalna wycinka drzew, nielegalna rozbiórka azbestu, itd.). Paostwo Polskie okazało się
całkowicie bezradne w stosunku do podmiotu świadomie łamiącego prawo.
Niniejszym wnosimy o podjęcie za pośrednictwem Klubu Parlamentarnego PSL inicjatywy
ustawodawczej, której celem będzie zaostrzenie przepisów dotyczącej hodowli norki.
Wnosimy także o przeprowadzenie wniosku o zawieszenie obowiązywania oraz niezwłoczną
nowelizację rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsięwzięd
mogących znacząco oddziaływad na środowisko. (Dz.U. Nr 213, poz. 1397).
W przypadku jakichkolwiek pytao lub wątpliwości pozostajemy do Paostwa dyspozycji.
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