
DZIAŁANIA 

                          Społecznego Komitetu Obrony Środowiska w Czarnej Dąbrówce 

                          dotyczy: Kurniki P. Ziegert Cz. Dąbrówka 

 

Przedstawiciele Społecznego Komitetu: 

1. Józef Natkaniec 

               2. Ewa Kowalik 

               3. Zbigniew Siuda 

               4. Zbigniew Kosiński 

               5. Rafał Kozikowski 

 

I. Wstęp 

Konferencję prasową zwołaliśmy w związku z ciągłą uciążliwością nielegalnie funkcjonującej 

hodowli  kurcząt na osiedlu wielorodzinnym  w Czarnej Dąbrówce /koniec marca 2016 r./ 

Na działkach nr 1/53 i 1/54 funkcjonuje w najlepsze Gospodarstwo Rolne Pana Wojciech 

Ziegert, łamiąc wszelkie normy i wymagania zawarte w Polskim prawie, nie wymieniając już 

wymagań środowiskowych w hodowli drobiu w Unii Europejskiej.  

Jest to przykład jak może funkcjonować ferma drobiu nie licząc się z obwarowaniami prawa 
budowlanego, ochrony środowiska, planowaniem przestrzennym itd. Do wyobraźni 
właściciela nie przemawia nawet bliskość gospodarstwa z osiedlem wielorodzinnym / 
ponad 500 mieszkańców/.Bezprawie górą! A samorządy, instytucje, wydziały, służby 
starosty, wojewody są bezradne wobec tej sytuacji. 
 

II. Przebieg zdarzeń 

1.Całe nieszczęście dla Czarnej Dąbrówki rozpoczęło się 28.12.2015 roku – Starosta Bytowski 

zawiadamia Wójta Gminy o zmianach w danych ewidencji gruntów i budynków na działkach 

1/53 i 1/54 obręb geodezyjny Czarna Dąbrówka/ grunty zmieniono z Bi na Br/ mimo innych 

zapisów w Planie Zagospodarowania Przestrzennego. 

2.16.02.2016 r. – pismo Wójta Gminy o wycofanie wprowadzonej zmiany – zmiana nastąpiła 

z rażącym naruszeniem prawa. 

3. Starosta Bytowski dnia 1.03.2016 roku wszczyna postępowanie administracyjne. W tej 

sprawie. Cała postępowanie trwa aż do 13 lipca 2016 r. Starosta wycofuje się z poprzedniej 

decyzji przywracając stan pierwotny. Właściciel gospodarstwa odwołuję się do 

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku. 

4.W międzyczasie trwają przepychanki: /a Powiatowy Lekarz Weterynarii robi swoje/ 

  - pisma Wójta do odpowiednich instytucji /Inspekcja Nadzoru Budowlanego, Sanepid, 

WIOŚ/, Lekarz Weterynarii itp. 

- 2 zebrania wiejskie z udziałem Starosty/pierwsze/ i W-ce Wojewody. W-ce Starosty, 

Naczelnika Geodezji i Naczelnika Budownictwa,  Radnych  Powiatowych itp./drugie/ 

- zawiadomienie sołtysa do Prokuratury w Lęborku  i odmowa wszczęcia postępowania. 

- Starosta Bytowski  i Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego nie uznają Gminy jako 

strony, 



-dnia 21.04.2016 r. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego wszczyna postępowanie 

administracyjne w sprawie robót budowlanych, 

- zawiadomienie Wójta Gminy do Prokuratury w Bytowie o podejrzeniu popełnienia 

przestępstwa / oczywiście też odmowa wszczęcia postępowania,/22.04.2016 r/ 

- 24.06.2016 r. kontrola SANEPID – nie stwierdzono uchybień 

- Powiatowy Lekarz Weterynarii zarejestrował 2 fermy drobiu o łącznej obsadzie 68 500 szt. 

 

III. Powołania Społecznego Komitetu Obrony Środowiska w Czarnej Dąbrówce. 

Na zebraniu wiejskim dnia 21.09.2016 r. powołano Społeczny Komitet Obrony Środowiska w 

8 osobowym składzie. 

Główny cel:  ochrona środowiska, miejsca w którym żyje ponad 1000 mieszkańców oraz 

likwidacja nielegalnie funkcjonującej fermy drobiu. 

Cel pośredni: zbadanie skuteczności działań  i  przestrzegania prawa przez wszystkie strony, 

instytucje, służby. 

IV. Dotychczasowe działania Komitetu: 

-  1 posiedzenie Komitetu -26.10.2016 r. /6 osób komitetu, Powiatowy Inspektor Nadzoru 

Budowlanego z pracownicą , przedstawiciel Wydziału Ochrony Środowiska Starostwa 

Powiatowego, wójt Gminy z 3 pracownikami/ 

- 2 posiedzenie Komitetu – 21.11.2016 r. /Powiatowy Lekarz Weterynarii, i przedstawiciele 

Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej -2 osoby/. 

- pisma do służb i instytucji i  o informację publiczną, 

-pisma do Państwowej Inspekcji Pracy, Powiatowego Lekarza Weterynarii, Powiatowej Stacji 

Sanitarno-Epidemiologicznej 

- 3 banery treści:  „Precz z kurnikiem na osiedlu w Czarnej Dąbrówce” 

 

V. Dalsze plany 

1. Spotkanie z Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Środowiska 

2. Pismo do Marszałka Województwa Pomorskiego o przyśpieszenie wydania decyzji o 

likwidacji nielegalnie istniejącego źródła wody – studni głębinowej. 

3. Pismo do Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska. 

4. Ponowne spotkania z instytucjami i służbami – ocena postępowań administracyjnych od 

poprzedniego spotkania. 

5. Ulotki informacyjne dla mieszkańców. 

VI.  Wyrywkowo odnieść się do zagadnień: 

1. Nadzór Budowlany – brak skuteczności. / 17 postępowań i co z tego wynika?/ 

2. Lekarz Weterynarii – dba tylko o dobrostan drobiu, czy woda jest legalna czy nielegalna to 

go nie interesuje,  dobrostan mieszkańców też  go nie interesuje. 

3. SANEPID –stwierdza własne ujęcie wody , a nie żąda dokumentów czy ujęcie wody jest 

legalne.  Nie stwierdza uciążliwości zapachowych, zapach paszy i typowy zapach dla chowu 

drobiu zamyka się w granicach działki. 

4. Prokuratura 

5. Policja 

       


