
Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Grzegorza Wojciechowskiego

na 47. posiedzeniu Senatu
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Oœwiadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Marka Sawickiego oraz do ministra œro-
dowiska Macieja Nowickiego

Szanowni Panowie Ministrowie!
W 2007 r. Najwy¿sza Izba Kontroli dokona³a kontroli administracyjnego sprawowania nadzoru nad

prowadzeniem wielkoprzemys³owego chowu trzody chlewnej w Polsce. Wyniki tej kontroli zosta³y przed-
stawione w informacji zbiorczej opublikowanej przez NIK w listopadzie 2007 r. W informacji tej zawarte
zosta³y istotne zalecenia dla kontrolowanego G³ównego Inspektoratu Œrodowiska, Inspekcji Weteryna-
ryjnego oraz Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

W zwi¹zku z tym zwracam siê do Panów Ministrów z proœb¹ o informacjê, jak obecnie wygl¹da nad-
zór nad funkcjonowaniem ferm chowu trzody chlewnej.

W kontroli NIK wykazano, i¿ zasadniczym problemem pozostawa³o ustalenie liczby podmiotów zobli-
gowanych do posiadania pozwoleñ zintegrowanych na prowadzenie instalacji do chowu lub hodowli
trzody chlewnej, a nadzór organów administracji rz¹dowej nad prawid³owym funkcjonowaniem wielko-
przemys³owych ferm trzody chlewnej, g³ównie w zakresie przestrzegania przepisów ochrony œrodowis-
ka, zw³aszcza dotycz¹cych w³aœciwego zagospodarowania p³ynnych nawozów naturalnych, by³
niewystarczaj¹cy i nieskuteczny. Co siê zmieni³o przez ostatnie dwa lata w tym zakresie?

Ponadto Najwy¿sza Izba Kontroli zwróci³a siê do prezesa Rady Ministrów z dwoma wnioskami: po
pierwsze, o spowodowanie wprowadzenia jednolitego systemu umo¿liwiaj¹cego uzyskiwanie bie¿¹cej
i wiarygodnej informacji o liczbie wielkoprzemys³owych ferm trzody chlewnej, a po drugie, o wprowadze-
nie zmian legislacyjnych maj¹cych na celu zintegrowanie wspó³pracy inspekcji nadzoruj¹cych funkcjo-
nowanie wielkoprzemys³owych ferm trzody chlewnej. Czy przez ostatnie dwa lata powsta³y akty prawne
reguluj¹ce ten obszar?

Najwy¿sza Izba Kontroli zwróci³a siê tak¿e do ministra œrodowiska z wnioskami o: zainicjowanie zmian
legislacyjnych zobowi¹zuj¹cych podmioty do posiadania pozwolenia zintegrowanego niezale¿nie od formal-
nie dokonanych podzia³ów instalacji do chowu lub hodowli trzody chlewnej; wprowadzenie do rozporz¹dze-
nia z dnia 26 lipca 2002 r. w sprawie rodzajów instalacji mog¹cych powodowaæ znaczne zanieczyszczenie
poszczególnych elementów przyrodniczych albo œrodowiska jako ca³oœci (DzU nr 122 poz. 1055) zmian uza-
le¿niaj¹cych obowi¹zek uzyskania pozwolenia zintegrowanego od wielkoœci utrzymywanego pog³owia trzo-
dy chlewnej, wyliczanego wed³ug jednolitego wskaŸnika, niezale¿nie od kategorii wagowej zwierz¹t;
opracowanie przepisów dotycz¹cych wartoœci odniesienia substancji zapachowych w powietrzu i metod
oceny jakoœci zapachowej powietrza.

Do ministra rolnictwa i rozwoju wsi NIK zwróci³ siê z wnioskiem o dokonanie przegl¹du i analizy za-
kresu informacji o trzodzie chlewnej w Systemie Identyfikacji i Rejestracji Zwierz¹t oraz podjêcie stoso-
wanych dzia³añ w celu zapewnienia prawid³owego ich gromadzenia.

Czy podleg³e panom ministrom G³ówny Inspektorat Œrodowiska i Inspekcja Weterynaryjna przedsta-
wi³y rozwi¹zania w tym zakresie?

W odpowiedzi na moje oœwiadczenie w tej sprawie z³o¿one na 4. posiedzeniu Senatu RP ministerstwo
rolnictwa w piœmie z dnia 1 lutego 2008 r. nr ¯W bok/jp-4107/2008 pisa³o, i¿ w celu wzmocnienia nad-
zoru nad Inspekcj¹ Weterynaryjn¹ g³ówny lekarz weterynarii ma przedstawiæ szczegó³ow¹ informacjê
dotycz¹c¹ nadzoru w zakresie funkcjonowania wielkoprzemys³owych ferm trzody chlewnej za rok 2007.

Proszê o informacjê, co zawiera³ ten raport, oraz czy g³ówny lekarz weterynarii przedstawi³ takie in-
formacje za lata 2008 i 2009, a jeœli tak, to co one zawiera³y?

Z powa¿aniem
Grzegorz Wojciechowski




