
UCHWAŁA NR XI/69/2019
RADY MIEJSKIEJ W PRÓSZKOWIE

z dnia 24 czerwca 2019 r.

w sprawie rozpatrzenia petycji wniesionej przez Społeczny Komitet Mieszkańców Górek i Opola - dzielnica 
Winów

Na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 870) w związku 
z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) Rada 
Miejska w Prószkowie uchwala, co następuje:

§ 1. 

1. Rada Miejska w Prószkowie, po rozpatrzeniu petycji z dnia 21 marca 2019 r. wniesionej przez Społeczny 
Komitet Mieszkańców Górek i Opola - dzielnica Winów - rozpatruje wymienioną petycję jako częściowo 
uzasadnioną.

2. Uzasadnienie stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Prószkowie oraz Burmistrzowi 
Prószkowa.

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej  w Prószkowie

Lucjan Dzumla
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Załącznik do uchwały Nr XI/69/2019

Rady Miejskiej w Prószkowie

z dnia 24 czerwca 2019 r.

Uzasadnienie.

W nawiązaniu do petycji wniesionej przez Społeczny Komitet Mieszkańców Górek i Opola dotyczącej
reaktywacji pracy Fermy Kurzej mieszczącej się w miejscowości Górki ul. Szeroka 40 oraz dalszej jej
rozbudowy oraz stosownie do treści paragrafu 13 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (t.j. Dz. U.
z 2018 r. poz. 870) informuję, że tut. organ rozpatrzył przedmiotową petycję jako częściowo uzasadnioną.
Odnosząc się do postawionych w petycji pytań należy podnieść co następuje:
Ad.1. W rozumieniu przepisów ustawy z dnia 3 października 2018 r. o udostępnianiu informacji

o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko (Dz.U. z 2018 r. poz. 2018) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r.
w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, nie zostało wszczęte postępowanie
administracyjne w kierunku wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla wskazanego w petycji
przedsięwzięcia.
Ad.2. Na chwilę obecną tut. organ nie określił terminu przystąpienia do procedury zmiany Miejscowego

Planu Zagospodarowania Przestrzennego miejscowości Górki dla wskazanych działek, wynikającej z art.
art. 17 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2018,
poz. 1945 z późń. zm.).
Ad.3. Gmina Prószków zwróci się z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli, wskazanej w petycji instalacji,

w zakresie ochrony środowiska do organu uprawnionego tj. Starosty Opolskiego.
Odnosząc się natomiast do zawartego w petycji apelu o uniemożliwienie dalszej rozbudowy istniejącej już

fermy kurzej zlokalizowanej na działkach nr: 40, 42 oraz 180/41 podkreślić należy, że przedmiotowy postulat
został zrealizowany w drodze uchwały Rady Miejskiej nr IX/58/2019 z dnia 27.05.2019 r. w sprawie
uchwalenia Studium Uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Prószków, gdzie
uwzględniając zapisy uwag wniesionych do projektu Studium nastąpiła zmiana przeznaczenia działek
usytuowanych w bezpośrednim sąsiedztwie przywołanej lokalizacji na tereny rolnicze bez możliwości
zabudowy jakimikolwiek obiektami, wykluczając tym samym możliwość rozbudowy przedmiotowej fermy.
Ponadto odnosząc się do zawartych w petycji postulatów należy wskazać, że zgodnie z art. art. 17 ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wnioski dotyczące zmian w Miejscowym
Planie Zagospodarowania Przestrzennego dla obszaru określonego w petycji należy składać po przystąpieniu
tut. organu do procedury jego przyjęcia i wyłożeniu projektu takiego planu do publicznego wglądu.

Jednocześnie wskazać należy, że w świetle przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j.
Dz.U. z 2018 r., poz. 1202) organem architektoniczno – budowlanym właściwym w sprawach dotyczących
budowy, przebudowy oraz rozbudowy obiektów budowlanych takich jak wskazana w petycji „Ferma Kurza”
i zlokalizowanych na terenie gminy Prószków jest Starosta Opolski.

Odnosząc się do zapisów petycji należy podkreślić pełne zrozumienie dla podniesionych w niej
argumentów, w tym w szczególności uciążliwości związanych z funkcjonowaniem fermy kurzej zlokalizowanej
w sąsiedztwie terenów mieszkaniowych. Wskazać również należy, że dobro wszystkich mieszkańców gminy
jest celem nadrzędnym naszego samorządu i każda decyzja podejmowana na szczeblu gminnym poprzedzona
jest wnikliwą analizą i rozważeniem wszystkich dopuszczonych prawem rozwiązań i ich następstw. Gmina
Prószków w ramach swojej działalności musi rozpatrywać racje wszystkich mieszkańców, w tym również tych
prowadzących produkcję rolniczą, która stanowi dominującą działalność na obszarze Gminy i stanowi jeden
z ważnych czynników jej rozwoju.

Uwzględnić należy również fakt, że znajdująca się na obszarze Górek ferma jest obiektem funkcjonującym
w dotychczasowym zakresie od wielu lat. Ponadto działalność fermy jest na bieżąco monitorowana przez
uprawnione do tego instytucje (t.j. Powiatowy Inspektorat Ochrony Środowiska, Powiatowa Inspekcja
Weterynarii, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego i in.).
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