
 

 

 

 

 

UCHWAŁA NR XXXII/259/2018 

RADY GMINY GAWORZYCE 

z dnia 30 kwietnia 2018 r. 

 
w sprawie zajęcia stanowiska dotyczącego planowanej budowy chlewni tuczników                                       

wraz z infrastrukturą techniczną,  zlokalizowanej w obrębie miejscowości Kłobuczyn 
 

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.  z 2017 r. 

poz. 1875, 2232, z 2018 r. poz. 130) oraz §  45 ust. 2  pkt 4 Statutu Gminy Gaworzyce, Rada Gminy                    

Gaworzyce uchwala, co następuje: 
 

§  1. 

 

Rada Gminy Gaworzyce popiera protest mieszkańców wsi Kłobuczyn i wyraża swój sprzeciw przeciwko 

planowanej realizacji inwestycji pn. ”Budowa chlewni tuczników wraz z infrastrukturą techniczną                         

o obsadzie łącznej do 268,8 DJP zlokalizowanych w miejscowości Kłobuczyn, gmina Gaworzyce na 

terenie nieruchomości stanowiącej działkę nr ewid. 734/10 ark. Mapy 1 obręb (0002) Kłobuczyn 

zlokalizowanej w obrębie miejscowości Kłobuczyn” i apeluje do Regionalnego Dyrektora Ochrony 

Środowiska we Wrocławiu, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Polkowicach,  

Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie RZGW we Wrocławiu o zajęcie negatywnych 

stanowisk w tej sprawie.  
 

 §  2. 
 

Uzasadnienie stanowiska Rady Gminy stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

 

§  3. 

 

Uchwała wchodzi w życie  z dniem podjęcia.  
 

 

                       Przewodnicząca Rady Gminy 

 

                       Danuta Pawliszyn  

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
                      Załącznik do  Uchwały Nr XXXII/259/2018 

                                                                                       Rady Gminy Gaworzyce 

                                                                                               z dnia 30 kwietnia 2018 r. 

 

 

 

Uzasadnienie 

 

    Rada Gminy Gaworzyce wyraża swój sprzeciw i jest przeciwko realizacji przedsięwzięcia 

inwestycyjnego pn.” Budowa chlewni tuczników wraz z infrastrukturą techniczną  

o obsadzie łącznej do 268,8 DJP zlokalizowanych w miejscowości Kłobuczyn, gmina 

Gaworzyce na terenie nieruchomości stanowiącej działkę nr ewid. 734/10 ark. Mapy 1 obręb 

(0002) Kłobuczyn zlokalizowanej w obrębie miejscowości Kłobuczyn”. Jednocześnie Rada 

Gminy Gaworzyce apeluje do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu, 

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w  Polkowicach, Państwowego Gospodarstwa   

Wodnego  Wody  Polskie RZGW we Wrocławiu o kierowaniu się w podejmowaniu decyzji  

interesem  społecznym  i  troską o zdrowie i życie mieszkańców gminy Gaworzyce i gminy 

Radwanice i podjęcie negatywnych rozstrzygnięć dla tej inwestycji.  

 

Przemysłowa hodowla zwierząt nie jest obojętna dla jakości i warunków życia ludzi 

zamieszkujących w bliskim sąsiedztwie. Złożony protest mieszkańców wsi Kłobuczyn przeciwko 

budowie jest w pełni uzasadniony w szczególności z uwagi na: 

 

 realną możliwość przedostania się gnojowicy do warstwy nośnej i skażenia wód w studni 

zaopatrującej w wodę kilka miejscowości gminy, 

 pogorszenia warunków życia  (odór, hałas), 

 pogorszenie stanu zdrowia (obrzęki, nadmierne łzawienie, stres, spadek odporności                

na zakażenia bakteryjne i wirusowe), 

 skażenia gleby i zagrożenia dla zdrowia  ze  względu na przedostające się do gleby bakterie, 

 spadku cen  nieruchomości, 

 zahamowania rozwoju agroturystyki i mieszkalnictwa, znaczące przekształcenia krajobrazu. 

 


