
Zmiana planu zagospodarowania – wyrok na mieszkańców, 
koniec rolnictwa, a może porozumienie społeczne?

„Władze gminy Kleszczewo pracują nad wprowadzeniem możliwości produkcji na skalę przemysłową bydła, trzody i drobiu w Szewcach, Gowarzewie 
oraz Tulcach”.

„Gmina Kleszczewo jako pierwsza w Polsce chce wprowadzić ograniczenia w hodowli zwierząt do 120 DJP, dążąc do wyparcia ze wsi rolników”

Wszechwładny Internet pełen jest przeciwstawnych informacji, dotyczących tego samego tematu. Ludzie wpadają w panikę 120DJP „to wyrok 
na mieszkańców”, inni – „wybudowałem oborę na 250 krów i z czego teraz spłacę kredyty? ”

Skrót DJP oznacza Duże Jednostki Przeliczeniowe. Obiekt inwentarski na 40 DJP to np. 40 krów lub 278 tuczników, 120 DJP to 120 krów lub 857 
tuczników, 210 DJP to 210 krów lub 1500 tuczników, mogą to być także inne gatunki zwierząt.

W dzisiejszym świecie jest niezwykle szeroki dostęp do informacji. Problem polega na tym, by korzystać z wiedzy u źródła, a nie opierać się na doniesieniach 
z drugiej ręki, działających często jak znany z dziecięcych zabaw głuchy telefon. O ile jednak z efektów zdeformowanej informacji w trakcie zabawy można się 
było pośmiać, to wypaczony przekaz dotyczący przyszłości wielu ludzi może narobić wiele złego.

W przypadku spraw mieszkańców naszej gminy, podstawowym źródłem informacji powinna być strona internetowa gminy Kleszczewo oraz Biuletyn Informacji 
Publicznej, gdzie zamieszczone są oficjalne informacje z wszystkich dziedzin życia samorządu. Prawda, to nie tabloid i sprawy nie są tak ekscytujące jak na innych stro-
nach, które obfitują w nagłówki „internet aż huczy”, „sensacyjne odkrycie” itd. ale jeżeli ktoś chce publicznie komentować fakty z życia gminy i zamieszczane informa-
cje, to ma obowiązek najpierw się z nimi zapoznać.

SKĄD NIEPOROZUMIENIE?
Na portalach internetowych www.kleszczewo.pl oraz www.bip.kleszczewo.pl zamieszczane są m.in. wszystkie informacje dotyczące planu zagospoda-

rowania gminy. Zamieszczona była również ta odnośnie projektowanych korekt w części tekstowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
gminy Kleszczewo z 2005 roku – głównego dokumentu planistycznego opracowanego dla całego obszaru gminy. Projekt planu dotyczy szeregu istotnych 
kwestii, jednak dyskusję publiczną zdominował jeden zapis odnoszący się do propozycji wprowadzenia górnej granicy wielkości nowobudowanych 
budynków inwentarskich. Po pierwszych nieporozumieniach, które pojawiły się po wyłożeniu planu, tj. po pierwszych reakcjach mieszkańców zabu-
dowy osiedlowej (z których często wynikało, że gmina zamierza wprowadzić do planu możliwość budowy budynków inwentarskich w pobliżu ich do-
mostw), a przed pojawieniem się protestów rolników, 20 lutego br. zamieściłem obszerne wyjaśnienie odnośnie projektowanej zmiany (w dalszej części 
ten tekst nazywam KOMUNIKAT). Pomimo, że KOMUNIKAT był dostępny na najbardziej eksponowanym miejscu portalu internetowego gminy i moż-
na było skorzystać z wyjaśnień, każda z zainteresowanych sprawą stron zbudowała własną wersję proponowanych zmian.

Tymczasem KOMUNIKAT daje pełną wiedzę na temat intencji jaką się kierowano przedstawiając pod ocenę społeczną projekt zmiany planu zagospo-
darowania, jak również o tym, jaki będzie tryb wypracowania ostatecznych decyzji.

Skąd kompletnie rozbieżne zrozumienie istoty sprawy, a także reakcja będąca zaprzeczeniem idei dialogu. Przyczyn nieporozumienia może być kilka; 
począwszy od nadmiernych oczekiwań, poprzez złą interpretację zamierzeń, złą wolę, aż po powszechną w dobie Internetu chęć zajęcia głosu w sprawie, 
o której wiedzę czerpiemy wyłącznie z komentarzy innych osób – przykłady potwierdzające wszystkie te tezy znajdziecie Państwo bez trudu w dalszej 
części artykułu.

Zacznijmy jednak od początku...
Oto syntetyczne streszczenie zawartości KOMUNIKATU wyjaśniającego intencję zmiany w planie dotyczącej wielkości budynków inwentarskich 

i uwarunkowania prawne:
Mieszkańcy wsi muszą wiedzieć, że obowiązujące w Polsce przepisy prawa budowlanego na terenach rolnych zapewniają rolnikom możliwość budo-

wy obiektów inwentarskich. Musimy mieć świadomość, że nawet w odległości 8m od budynku mieszkalnego, nasz sąsiad rolnik ma prawo wybudować 
np. chlewnię. Okolicznych mieszkańców chronią przepisy środowiskowe, które w zależności od rodzaju i skali przedsięwzięcia określają warunki loka-
lizacji, w tym między innymi wskazują czy odległość od istniejącej zabudowy oraz rodzaj zabezpieczeń związanych z oddziaływaniem na otoczenie są 
wystarczające. Jeżeli nie jest możliwe spełnienie wymaganych kryteriów inwestycja nie uzyska pozwolenia na budowę. Podkreśliłem, że wpływ na śro-
dowisko jest szczegółowo badany przez szereg wyspecjalizowanych instytucji, a organy podejmujące decyzje robią to wyłącznie na podstawie przepi-
sów prawa, a nie uznaniowo, np. z powodu sympatii do jednej ze stron postępowania. Ewentualny protest mieszkańców ma wpływ na decyzję jedynie 
w przypadku gdy jest uzasadniony prawnie – tutaj nie ma znaczenia czy złożyła go jedna osoba czy 1500.

Zwróciłem jednocześnie uwagę, że oprócz wspomnianych powyżej procedur środowiskowych brak jest określenia górnej granicy wielkości obiektów 
inwentarskich, co może sprzyjać rozwojowi przemysłowego tuczu zwierząt, a zwłaszcza popularnego w ostatnich latach tuczu nakładczego (usługowe-
go). Pisałem wówczas „Gospodarstwa rolne chcąc się utrzymać na rynku zmuszone są do inwestycji i zwiększania skali produkcji (..) bardzo dobrze 
jeżeli dotyczy to typowych gospodarstw rodzinnych, gorzej jeżeli wkracza wielki biznes i pomysł budowy dużych ferm przemysłowych.” Pisałem, że 
zapis odnośnie wprowadzenia ograniczeń „musi być jednak wyważony, aby w sposób istotny nie naruszał uprawnień wynikających z obecnego planu 
i obwiązującego prawa”, jak również: „Próbując zapobiec powstaniu na terenie gminy fermy przemysłowego tuczu zwierząt nie możemy zamknąć drogi 
rozwoju gospodarstwom rodzinnym.” Czy te zdania mogły ujść uwadze rolników-przeciwników zmian? Moim zdaniem nie. Uwadze obu stron, umknę-
ły również słowa podkreślające, że: „Gmina Kleszczewo, co dowodzi chociażby polityka w zakresie planowania przestrzennego, od początku istnienia 
ustroju samorządowego stawia na takie cechy jak stabilność, transparentność, rozwagę i przewidywalność. W tym duchu zostaną poddane analizie uwagi 
zgłoszone do planu miejscowego, a wnioski w nich zawarte zostaną szczegółowo zbadane pod kątem zasadności ich uwzględnienia. Po korekcie planu 
będącej skutkiem rozpatrzenia złożonych wniosków, przed podjęciem uchwały przez Radę Gminy, nastąpi ponowne wyłożenie projektu do wglądu i bę-
dzie kolejna możliwość ustosunkowania się do przedstawionych propozycji”

Cały tekst można przeczytać na stronie www.kleszczewo.pl.
Na etapie wprowadzania zmiany do projektu, nic nie wskazywało, że sprawa wywoła tak przeciwstawne reakcje.
Jak już wspomniałem KOMUNIKAT był próbą ostudzenia nadmiernych emocji zwolenników dużych ograniczeń, tym bardziej, że znaczna część wy-

powiadających się w tej kwestii, nie wiadomo dlaczego, była przekonana, że jest to próba wprowadzenia możliwości budowy dużych obiektów inwen-
tarskich na terenach, gdzie dotąd takiej możliwości nie było. Były też takie osoby, które stwierdziły, że jeżeli nastąpi zmiana, to czas wyprowadzić się 
z tej gminy... Tylko dokąd? Jak wspomniałem prawo zabudowy siedliskowej na gruntach rolnych obowiązuje w całej Polsce, nawet w granicach miast. 
W Poznaniu (wg danych za 2018r.) gospodarstw rolnych było więcej niż jest ich w naszej gminie: Poznań 734, gm. Kleszczewo 488. Więcej jest również 
użytków rolnych – Poznań 7.906ha, gm. Kleszczewo 6.633ha. W mieście jest również produkcja trzody i bydła, chociaż na niższym poziomie niż u nas. 
Powodem ograniczeń w tym zakresie rolników z Poznania jest zapewne bliskość rynków zbytu warzyw, ale także świadomość wysokiej wartości posia-
danego terenu, a może także wzgląd na zasady współżycia społecznego. To są zapewne mechanizmy, które obok braku następców chętnych do ciężkiej 
pracy na roli, ograniczają rozwój inwestycji w gospodarstwach rolnych na terenach podmiejskich. Ten proces od lat toczy się również w naszej gminie, 
gdzie są wioski, i nie mam tutaj wcale na myśli Gowarzewa czy Tulec, gdzie krowę, świnkę lub kurkę łatwiej znaleźć w książce dla dzieci niż w wiosce.

Z uwag wniesionych do planu przez zwolenników dużych ograniczeń wynika, że propozycja wprowadzona do planu jest dalece niewystarczająca 
– nagłośnienie propozycji ograniczenia obsady zwierząt w nowobudowanych obiektach do 40 DJP w reportażu telewizyjnym i w Internecie bez wątpienia 
sprowokowało duży niepokój wśród rolników, nie tylko z Gowarzewa i Tulec, ale również z innych miejscowości, którzy uznali zapewne, że wkrótce 
nadejdzie także ich kolej.

Warto wiedzieć, że w przypadku wprowadzenia zmian w planie, takich których konsekwencją jest obniżenie wartości nieruchomości, zgodnie z usta-
wą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, należy zastosować rekompensatę. Stąd też, zaproponowane rozwiązanie, z założenia było oparte 
na przekonaniu, że zmiana jest odpowiedzią na zapotrzebowanie ze strony wszystkich mieszkańców, w tym także rolników. Było wiadomo jedynie o 2 
wyjątkach od tej reguły. Co ciekawe argumentu dochodzenia od gminy odszkodowań z tytułu zmiany planu użyli zwolennicy dużych ograniczeń uprze-
dzając, że w przypadku powstania chlewni 120 DJP posypią się pozwy – aż dziwne, że tyle osób nie zauważyło, iż zaproponowana zmiana nie pogarsza 
obecnego statusu tych nieruchomości, a go poprawia gdyż obecne przepisy dopuszczają budowę dużo większych obiektów, a więc pozwy nie mają uza-
sadnienia. Tutaj zadziałało powielanie niesprawdzonej informacji. Podkreślenia wymaga też fakt, że zdecydowana większość zwolenników dużych ogra-
niczeń osiedlała się tutaj za rządów obowiązującego od 2005 roku planu zagospodarowania, gdzie te tereny stanowią niezmiennie użytki rolne, które mają 
swoich właścicieli i jest zrozumiałe, że to oni w pierwszej kolejności mają prawo decydować o ich dalszym zagospodarowaniu. Koniecznie trzeba dodać, 
o czym informowałem obie strony sporu, że możliwość prowadzenia produkcji związanej z funkcją gospodarstwa rodzinnego, nie może być pretek-
stem do rozwijania na tych gruntach produkcji przemysłowej uciążliwej dla środowiska – musimy starać się godzić interesy wszystkich mieszkań-
ców, pamiętając jednocześnie o tym, że działamy jedynie w ramach obowiązującego prawa, niekiedy pozostają negocjacje prowadzone w oparciu o zasady 
współżycia społecznego. Odwracając sytuację, należy zauważyć, że gdyby obawy mieszkańców odnośnie uciążliwości inwestycji znalazły potwierdze-
nie w trakcie jej eksploatacji, osoby poszkodowane mają prawo dochodzić usunięcia uciążliwości, a także odszkodowań od inwestora – a więc „kij 
ma dwa końce”. Z 2 omawianych przypadków toczącego się sporu, możemy już mówić o pozytywnym rozwiązaniu problemu w przypadku rolnika z Kre-
rowa, gdzie inwestor zlokalizował obiekt poza zabudową wiejską i mieszkańcy nie składali dalszych zastrzeżeń. W przypadku inwestora z Gowarzewa 
nadal trwa sprzeciw, ale ewentualnym plusem dla mieszkańców sąsiadujących bezpośrednio z obecną chlewnią byłaby perspektywa wyniesienia tej dzia-
łalności poza wioskę – taka jest deklaracja rolnika. Problemem pozostaje wielkość produkcji.

Inicjatywa zażegnania za pomocą planu zagospodarowania zarzewia konfliktów społecznych, spowodowała skutek odwrotny od zamierzonego, wy-
wołując eksplozję w naszym społeczeństwie. Zwolenników rozwiązań siłowych, którzy objawili się po obu stronach sporu informuję, że dotąd w naszej 
gminie nie miała miejsca zmiana w planie zagospodarowania, której byśmy dokonali wbrew prawom właściciela gruntu. Przypadki związane z budową 
autostrady, innej trasy komunikacyjnej, czy np. linii energetycznych, a więc inwestycji celu publicznego, podlegają wprowadzeniu do planu bez wzglę-
du na wolę gminy. Uważamy się za gminę fair play. Nasze podejście do kompleksowego planowania ma ten cel, by plan chronił mieszkańców, ale też 
inwestorów (realizujących inwestycję z poszanowaniem interesu własnego, ale też sąsiadów), przed nieprzewidzianymi zdarzeniami i dawał poczucie 
bezpieczeństwa i stabilności. Tutaj decyzji nie podejmuje się z dnia na dzień. Zmiany, które obserwujemy wokół nas były zaplanowane i przebiegają 
zgodnie z przyjętym z góry założeniem. Na wyznaczonych już przed wielu laty terenach, szczególnie wzdłuż tras komunikacyjnych, od czasu oddania 
tych dróg do ruchu rozwija się działalność gospodarcza, a budownictwo mieszkaniowe wręcz kwitnie w wyznaczonych miejscach, nie tylko w Gowarze-
wie i w Tulcach, ale również np. w maleńkich Poklatkach, nie mówiąc o Kleszczewie – wszędzie właśnie tam gdzie wskazaliśmy w planie tereny na ten 
cel – tu nie ma przypadku. Nie zakładaliśmy nigdy, że gmina, czy też jej część ma być sypialnią sąsiednich miast. Niestety, z przykrością to stwierdzam, 
że część naszych mieszkańców, tak traktuje to miejsce, płacąc podatki w innej gminie, a tutaj zgłaszając się jedynie po wpis na listę wyborców. Przy-
znają to nawet żądający dużych zmian w planie informując, że po uwzględnieniu niezameldowanych liczba osób, które się osiedliły w ostatnich latach 
w naszej gminie może być nawet dwukrotnie większa niż wskazują na to oficjalne statystyki. Dzieje się tak pomimo moich apeli z prośbą o legalizo-
wanie pobytu, ponieważ od liczby mieszkańców przypadających na 1km tak potrzebnej sieci kanalizacyjnej zależy czy uzyskamy wsparcie na budowę. 
Nie sposób nie wspomnieć o sprawie tak oczywistej jak wpływy podatkowe do budżetu gminy, która musi mieć środki na zaspokajanie skokowo rosną-
cych potrzeb mieszkańców. Pod względem tempa migracji (napływ nowych mieszkańców w stosunku do ich dotychczasowej liczby) za lata 2010‒2019 
jesteśmy na pierwszym miejscu wśród 23 gmin Metropolii Poznań, jest to zapewne jedna z czołowych miejsc w kraju, byliśmy już klasyfikowani na 9 
miejscu.

Oczywiście plan podlega zmianom i to się sukcesywnie dzieje, ale tempo zmian musi być dostosowane do możliwości nadążania za ich skutkami. Roz-
wój mieszkalnictwa musi być skorelowany z rozwojem gospodarczym, aby zabezpieczyć środki na rozwój infrastruktury, nie mówiąc o miejscach pracy. 
Nie chcemy też aby zieleń w krajobrazie została zastąpiona przez beton i abyśmy te uroki mieli podziwiać stojąc samochodem w korkach ulicznych. Bu-
dujemy wielofunkcyjną gminę wiejską, w której jest miejsce na wszelkie formy aktywności – zawsze będzie granica tych stref i osoby posiadające teren 
na pograniczu muszą się z tym liczyć. Dotyczy to szczególnie osób kupujących działki – gdy widzimy ofertę taniego terenu pod budowę, zwróćmy uwa-
gę skąd niska cena. Może złe sąsiedztwo, może brak utwardzonej drogi, kanalizacji, oświetlenia i innych wygód, które są dostępne w pobliżu, ale jednak 
za inną cenę? Konflikty przestrzenne wybuchające co jakiś czas w naszej gminie wynikają najczęściej z faktu, że ktoś nie sprawdził, że kupił działkę w są-
siedztwie terenu pod usługi lub działalność gospodarczą, lub co również się zdarza, działka leży wręcz na obszarze przeznaczonym pod działalność go-
spodarczą z prawem zabudowy mieszkalnej – problem się zaczyna, gdy znajdzie się osoba chętna do zrealizowania inwestycji zgodnej z planem. Z takimi 
sytuacjami mamy do czynienia właśnie w Gowarzewie i w Tulcach. Blokowanie tych przedsięwzięć to starta dla wszystkich, którzy oczekują na dostęp-
ność usług i miejsc pracy w pobliżu swego miejsca zamieszkania.

GNOJARKA ZAMIAST WNIOSKU
Ponieważ obszernie odniosłem się do sytuacji przed zamieszczeniem 

KOMUNIKATU, odniosę się także do tego co się stało po 20 lutego br., 
a więc już po zamieszczeniu wyjaśnień. W tym okresie miało miejsce oży-
wienie przeciwników wprowadzenia ograniczeń skali produkcji zwierzę-
cej, którego kulminacją był pokazywany w mediach, a zwłaszcza szeroko 
w Internecie najazd AGROunii na Kleszczewo. Demokracja ma swoje pra-
wa, nie jestem przeciwnikiem protestów, sam wielokrotnie brałem w nich 
udział i wiele na ten temat mogę powiedzieć. Do protestu dochodziło jed-
nak po wyczerpaniu możliwości dialogu, a dobór środków był adekwatny 
do sytuacji. Nie można natomiast wykorzystywać jednego z elementów 
demokracji jakim jest wolność zgromadzeń w celu jej całkowitego za-
stąpienia. Mamy czasy, gdy modne są próby załatwiania spraw na ulicy 
zamiast w ramach dostępnych procedur, a niektórzy uważają, że im wolno 
więcej niż każdemu innemu obywatelowi. To pójście na skróty – po co tra-
cić czas na budowanie przez lata swego autorytetu przez pracę na rzecz swe-
go otoczenia, kiedy można błysnąć przez chwilę i stać się bożyszczem tłu-
mu. Po co pisać wnioski, kiedy wystarczy zajechać traktorem pod Urząd lub 
zablokować drogę i można załatwić sprawę od ręki? W papierki niech się bawią inni. Zwłaszcza, że odwaga tak bardzo staniała. Podczas gdy kiedyś trzeba 
było ścierać się z kordonem agresywnych, uzbrojonych po zęby ZOMO-wców w hełmach, dzisiaj można pluć w twarz policjantów i policjantek w furażer-
kach, którzy nie rozpędzają protestujących a ich ochraniają (np. przed gniewem blokowanych na drodze kierowców), a jedyną używaną bronią jest często 
kamera. Protest, który miał miejsce w Kleszczewie, można określić mianem „Szok i niedowierzanie”.

Dlaczego szok? Bo nikt nie mógł się spodziewać tego wydarzenia, a podjęte działanie niezrozumiałe – równie dobrze można było sądzić, że jest to protest 
przeciwników ferm przemysłowego tuczu zwierząt i stąd wymowne symbole w postaci wielkiego beczkowozu do gnojowicy i ogromnego rozrzutnika pełne-
go obornika, które mogą w przypadku ich użycia stanowić zagrożenie dla mieszkańców. Tymczasem w Kleszczewie manifestowali zwolennicy budowy du-
żych ferm przemysłowego tuczu zwierząt, którzy protestowali przeciwko działaniom, korzystnym dla indywidualnych gospodarstw rodzinnych. Udział 
w tym spektaklu grupy rolników z naszej gminy jest niezrozumiały, a ich reakcja co najmniej przedwczesna i nieuzasadniona. Czy to nie dziwne, że 
w trakcie gdy na biurko osoby odpowiedzialnej w Urzędzie Gminy za planowanie przestrzenne spływały pierwsze (zredagowane wg jednolitego szablonu) 
uwagi do planu, za oknem pojawiły się ciągniki i banery AGROunii – zaczynał się protest przeciwko nieuwzględnieniu składanych właśnie wniosków? Jeszcze 
większe zdziwienie czekało radnych, którzy zbierali się na komisję, podczas której mieli być zapoznani z uwagami do planu (część spłynęła dopiero po zakoń-
czeniu komisji), a tymczasem znaleźli się w centrum sceny bezprecedensowego w naszej gminie spektaklu, której głównym motywem był pokaz arogancji wo-
bec reguł demokratycznych i próba wymuszenia decyzji bez możliwości zapoznania się z przedmiotem obrad.

Skąd ten pośpiech? Liderzy AGROunii, już zdążyli dowiedzieć się czego dotyczy problem, zorientowali się również, że trwają rozmowy i jest determi-
nacja do pogodzenia interesów stron. Najwyraźniej uznali, że nie można zwlekać.

Na marginesie ciekawostka; w wyniku akcji składania wniosków do planu przez rolników wyjątkowe poparcie dla możliwości lokalizacji dużych 
obiektów inwentarskich w gminie Kleszczewo, wykazali mieszkańcy Wróblewa w gminie Kostrzyn – z tego kierunku spłynęła aż 1/7 wniosków w tej 
sprawie. Czyżby przyszły inwestor?

Ale po kolei:
O projekcie zmiany planu wiedzieli mieszkańcy gminy – wnioski od zwolenników dużych ograniczeń spływały już od 10 lutego br., a więc dwa ty-

godnie przed protestem rolników. Brak było symptomów jakiegokolwiek zainteresowania wprowadzeniem górnej granicy wielkości budynków inwentar-
skich ze strony rolników, za wyjątkiem jednego wniosku, nawiasem mówiąc złożonego po terminie przez osobę, której inwestycja była powodem jednego 
z 2 toczących się od kilku lat protestów. Można było założyć, że poziom ograniczeń jest akceptowany przez gospodarstwa rodzinne, jako że inicjatorami 
(w przypadku Krerowa), bądź współinicjatorami (w przypadku Gowarzewa) wcześniejszych protestów związanych z realizacją budynku inwentarskiego 
w kategorii do 210DJP (a więc do 1500 tuczników) byli właśnie rolnicy. Podczas kilku zebrań wiejskich w Gowarzewie, gdzie konflikt w sprawie tuczarni 
przybierał szczególnie duże nasilenie, nie było głosów przeciwników ograniczeń, pomimo, że rolnicy byli obecni na sali. Bezpośrednio przed protestem 
AGROunii w Kleszczewie przeprowadziłem rozmowy z obu stronami, którym przedstawiłem obecnie istniejący stan prawny i intencję zmian, podkreśla-
jąc, że mają one służyć wszystkim mieszkańcom naszej gminy, a więc szukamy porozumienia. W sprawie wielkości 120 DJP (120 krów lub 857 tucz-
ników) poinformowałem, że ta wielkość była wprowadzona sondażowo i decyzja zostanie podjęta po przeanalizowaniu wszystkich wniosków, nawet tych 
złożonych przez rolników po terminie – w tym przypadku jako autopoprawka. Już w tym momencie zapowiedziałem ponowne wyłożenie planu i ponowną 
możliwość składania uwag (zgodnie z jeszcze wcześniejszą zapowiedzią w KOMUNIKACIE), co oznaczało pełną otwartość na nowe propozycje i sporo 
czasu na przemyślenia. Zachęcałem do składania wniosków. Rozmowa z rolnikami odbyła się na moją prośbę – gdy przypadkiem dowiedziałem się, że 
rolnicy poszukują pomieszczenia na spotkanie dotyczące planu zagospodarowania, poprosiłem o przekazanie ustalonych wniosków i wyraziłem gotowość 
bezpośredniej rozmowy z przedstawicielami. Na spotkanie przybyło 2 rolników z naszej gminy – obie osoby to inwestorzy 2 spornych na naszym terenie 
inwestycji oraz 2 przedstawicieli AGROunii. Przedstawiciel AGROunii, rolnik z gminy Krzykosy, nawet podziękował za miłą atmosferę, gdyż jak powie-
dział, był przygotowany na coś innego. Następnego dnia, 24 lutego br., w przeddzień protestu rolników, obie strony zwróciły się o możliwość uczestnicze-
nia we wspólnym posiedzeniu komisji Rady Gminy poświęconym omówieniu wniosków złożonych do planu zagospodarowania, które było zaplanowane 
nazajutrz. Wiadomość o terminie posiedzenia była zamieszczona na stronie internetowej gminy dużo wcześniej, bo już 18 lutego br. Przewodniczący Rady 
Gminy zaproponował udział w następnym posiedzeniu, które zostanie specjalnie zwołane dla omówienia z przedstawicielami zainteresowanych stron 
sprawy ograniczeń obiektów inwentarskich. Poinformował jednocześnie, że posiedzenie 25 lutego będzie miało jedynie charakter informacyjny służący 
omówieniu całego projektu zmiany planu zagospodarowania oraz przedstawieniu wszystkich wniosków złożonych do planu, i na pewno nie zapadną żad-
ne rozstrzygnięcia, a zwłaszcza w spornej sprawie, która ich dotyczy. Obie strony przyjęły propozycję Przewodniczącego, jednak wieczorem przeciwnicy 
zmian zmienili ton i zgłosili mailem zamiar wzięcia udziału w komisji.

Jak się okazało następnego dnia na posiedzenie komisji zjechało kilkudziesięciu rolników, w zdecydowanej większości członkowie AGROunii z ościennych 
gmin. W stronę wejścia do Urzędu ustawiono rozrzutnik obornika, były również ciągniki z podczepionym sprzętem rolniczym udekorowane flagami i bane-
rami AGROunii. Od samego początku dało się odczuć konfrontacyjne nastawienie uczestników, podsycane przez lidera protestu, który wygłaszał do kamery 
swojej asystentki tyrady o tym, jak to się w takich gminach jak Kleszczewo niszczy gospodarstwa rodzinne. Na sali obrad, radni przecierali oczy ze zdumienia 
z niedowierzaniem obserwując młodego człowieka usiłującego wydawać komendy Przewodniczącemu Rady, wchodzącego w zdanie radnym w stylu „a kim 
pani tu jest, że..” i wykrzykującego w stronę swoich zwolenników prowokujące hasła typu „chłopy sami widzicie, wójt jest przeciwko wam”. Podczas gdy 
dziennikarze prosili mnie o przejście w spokojne miejsce w celu zorientowania się o co chodzi w tym totalnym zamieszaniu, przywódca protestu natarczy-
wie przeszkadzał w rozmowie, w końcu kategorycznym tonem zaczął się domagać zakończenia rozmowy. Pewne uspokojenie nastąpiło dopiero kiedy padło 
stwierdzenie, że obrady muszą zostać odroczone ze względu na brak warunków do ich przeprowadzenia, jak również nierespektowanie zaleceń epidemicz-
nych przez publiczność. Ostatecznie posiedzenie odbyło się. Lider AGROunii opuszczając salę ogłosił kamerze i swoim zwolennikom: „odnieśliśmy kolejny 
sukces”, „warto protestować” padło stwierdzenie, że radni nie podjęli decyzji ponieważ się bali i ostatecznie zdecydowali o ponownym wyłożeniu planu (te 
sensacje, bez upiększeń, było można przeczytać już kilka dni wcześniej na stronie internetowej gminy). Podczas wiecu, można było usłyszeć także, że radni 
uciekli do innego budynku, „ale my ich znajdziemy” (tymczasem GOK jest stałym miejscem obrad i żadnej zmiany nie było). Jak wiemy kilka dni później 
przed AGROunią „uciekał” również Premier Rządu RP. Obserwując rozgrywające się w Kleszczewie sceny, nie można było oprzeć się wrażeniu, że wszyscy 
są statystami w filmie produkowanym na potrzeby odgrywającego aktorską rolę lidera AGROunii, a to o co chodzi mieszkańcom tej gminy ma drugorzędne 
znaczenie. Tak naprędce zorganizowane (nie mówiąc już o tym, że nielegalne) zgromadzenie było zapewne podyktowane treścią stanowiska zawartego w KO-
MUNIKACIE ze strony gminy, jak również relacją z wstępnych rozmów reprezentantów AGROunii i obawą, że mieszkańcy gminy Kleszczewo się porozu-
mieją i za parę dni już okazja do „zadymy” przepadnie bezpowrotnie. Ważnym powodem była zapewne także chęć uniknięcia konfrontacji z poglądami dru-
giej strony sporu, która dotrzymała słowa i w tym dniu pozostała w domu.

ZMIANA PLANU ZAGOSPODAROWANIA
Rada Gminy Kleszczewo 26 września 2018 r. podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany, obowiązującego od 2005 roku, miejsco-

wego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie części tekstowej, a więc bez naruszania części graficznej określającej zasięg poszczególnych form 
zagospodarowania. Zmiany mają na celu dostosowanie zapisów zawartych w planie do potrzeb wynikających z praktyki jego stosowania, jak również są od-
powiedzią na wnioski z zebrań wiejskich. Z projektem zmian przedłożonym do publicznego wglądu w dniach 7‒29 stycznia 2021r. można nadal zapoznać się 
na stronie internetowej gminy w zakładce Ostrzeżenia i obwieszczenia. Projekt ten podlega dalszym modyfikacjom wynikającym z analizy wniosków złożo-
nych w wyniku publicznego wglądu oraz autopoprawek i za pewien czas będzie zamieszczona nowa wersja, do której ponownie będzie można się ustosunko-
wać w ramach kolejnego wyłożenia planu do publicznego wglądu.

SKĄD 210 DJP?
Na wstępie należy zaznaczyć to, co w KOMUNIKACIE z 20 lutego, a więc przed eskalacją protestów, zaznaczyłem pogrubioną czcionką – ogranicze-

nie ma na celu zablokowanie możliwości lokalizacji dużych ferm przemysłowych – to nie powinno podlegać sporom. Na terenie Polski rozwija się 
metoda tzw. chowu nakładczego, która sprzyja powstawaniu dużych ferm tuczu przemysłowego. Problem dotyczy wszystkich mieszkańców, w tym tak-
że, a wręcz szczególnie rolników gospodarujących w sąsiedztwie ferm, którzy oprócz uciążliwości środowiskowych (które odczuwają tak jak wszyscy), 
stają się również ofiarami negatywnego wpływu monopolizowania rynku produkcji żywca na ceny skupu, a w niedalekiej przyszłości być może 
także staną wobec braku możliwości zbycia swojej produkcji poza kartelami zdominowanymi przez zakłady mięsne i producentów pasz.

Bez wątpienia problemem, przed którym stoimy, jest brak ustalonej definicji, czy też wspólnego stanowiska, od kiedy zaczyna się chów przemysłowy. 
Jeżeli chodzi o uwarunkowania prawne są one również przedstawione w informacji zamieszczonej przeze mnie na stronie internetowej w dniu 20 lute-
go: „Należy zwrócić uwagę, że w prawie brak określenia górnej granicy wielkości obiektów inwentarskich, jedynym ograniczeniem są ekspertyzy spe-
cjalistów określające zasięg oddziaływania inwestycji, co ma wpływ na ich lokalizację wobec otoczenia.” W naszym przypadku, ponieważ posiadamy 
plan dla całego obszaru, jest możliwa umowa społeczna, będąca wynikiem przyjęcia propozycji akceptowanych przez wszystkie strony. Dodam rzecz 
do niedawna zdawałoby się oczywistą, akceptacja musi mieć miejsce zwłaszcza przez właścicieli nieruchomości, których w sposób najbardziej wymier-
ny dotyczą zmiany.

Skoro znamy powód zaproponowania górnej granicy obiektów inwentarskich, to czas na odpowiedź dlaczego 120 DJP:
Prowadzone przez Urząd Gminy w ostatnich latach procedury środowiskowe dotyczyły wniosków gospodarstw rodzinnych na budowę obiektów 

inwentarskich o wielkości pomiędzy 90 a 120 DJP, przeznaczonych dla bydła i kóz. Postępowania przebiegały bez komplikacji i zakończyły się rozstrzy-
gnięciem pozytywnym dla inwestorów. W oparciu o pozytywne doświadczenia z dotychczasowych postępowań, do projektu przyjęto więc 120 DJP 
(np. 120 krów, 857 tuczników). Zaproponowana wielkość obiektu, była maksymalna z zakresu, który dotąd nie budził sprzeciwu społecznego. Nale-
ży dodać, że wszystkie inwestycje do 120 DJP włącznie realizowane były w zwartej zabudowie miejscowości

Od samego początku inaczej jest z 2 wszczętymi już przed kilku laty i dotąd niezakończonymi procesami przygotowania budowy chlewni w Krerowie 
i w Gowarzewie o wielkości zbliżonej do 210 DJP (chlewnie o obsadzie blisko 1500 tuczników). W pierwszym przypadku (wniosek z 2014 roku) protest 
przeciwko powiększeniu istniejącej już w tej miejscowości chlewni zainicjowali mieszkańcy Krerowa, w zdecydowanej większości rolnicy. Wyrazy sprze-
ciwu były słyszalne również z innych miejscowości od osób uczęszczających do kościoła w Krerowie. Protesty ustały, gdy rolnik w 2016 roku postanowił 
zlokalizować chlewnię o wielkości 196 DJP w innej lokalizacji, ok. 700m metrów od wioski. Drugi przypadek ma miejsce w Gowarzewie. Tutaj inwestor 
w 2017 roku postanowił wybudować chlewnię 201,6 DJP również poza wioską (najbliższa zabudowa ok. 800 m). W tym przypadku wśród protestujących 
przeciwko tej inwestycji są zarówno rolnicy, jak i mieszkańcy rozrastających się w okolicy osiedli, którzy obawiają się negatywnego wpływu chlewni 
na warunki życia, jak również spadku wartości nieruchomości. Protesty przeciwników budowy chlewni, szczególnego wymiaru nabierały podczas zebrań 
wiejskich w Gowarzewie – jak już podkreślałem, przy milczącej postawie obecnych na sali rolników. Podobne głosy zaniepokojenia wyrażano w Szew-
cach i Tulcach, a także z pogranicza po stronie gminy Swarzędz. Brak głosów wyrażających poparcie dla powstania inwestycji, stwarzał wrażenie spo-
łecznej jednomyślności w tej kwestii.

Z punktu widzenia wpływu na środowisko istotnym jest również fakt, iż dla obiektu inwentarskiego wielkości 120 DJP, powierzchnia gruntów rolnych 
wymagana dla prawidłowej gospodarki produktami ubocznymi w postaci nawozów naturalnych: gnojówki, gnojowicy, bądź obornika, wynosi 
80 ha (tj. 1,5 DJP/na 1 ha (liczą się grunty własne, będące w dzierżawie, ale także inne wskazane na ten cel). Źródłem wiedzy odnośnie wielkości gospo-
darstw w Urzędzie Gminy jest ewidencja gruntów prowadzona w celach podatkowych, która obejmuje jednak jedynie grunty na terenie gminy. Na terenie 
gminy własne grunty o powierzchni wymaganej do prowadzenia chowu w skali 120 DJP posiadają tylko 3 gospodarstwa indywidualne (nie licząc grun-
tów w ramach innych tytułów użytkowania). Na podstawie szacunków wykonanych przy pomocy dostępnych informacji uwzględniających grunty z gmin 
ościennych można stwierdzić, że rolników dysponujących gruntami własnymi oraz dzierżawionymi o powierzchni powyżej 80 ha jest ok. 10. Po-
wierzchnią minimum 25 ha dysponuje 40 rolników, natomiast po uwzględnieniu gruntów w gminach ościennych 86. Powyższe cyfry dają pewną orien-
tację odnośnie możliwości gospodarstw Gminy w zakresie rozwijania na większą skalę produkcji – i w tym przypadku wydaje się rozsądną wielkość 120 
DJP, jednak w rzeczywistości produkcją zwierzęcą może zająć się każde z 488 gospodarstw istniejących na terenie naszej gminy, chociażby w for-
mie wspomnianego wyżej chowu nakładczego, gdzie pasze i warchlaki dostarczane są spoza gospodarstwa (bywa, że z zagranicy).

Jaki jest stan obecny, jeżeli chodzi o wielkość stad na terenie gminy?
Zgodnie z wykazem liczby zwierząt przygotowanym specjalnie dla naszej gminy przez ARiMR (dane na 1 lutego 2021, dotyczą liczby zwierząt bez po-

działu na grupy wiekowe – faktyczna liczba DJP obliczona na podstawie tych danych może być niższa), chlewni o obsadzie więszej niż połowa zapropo-
nowanej wielkości 120 DJP, a więc powyżej 60 DJP, czyli powyżej 428 tuczników obecnie mamy zaledwie 2, w tym jedna chlewnia należy do katego-
rii ponad 120 DJP. Nieco większym zainteresowaniem rolników cieszy się chów bydła, gdzie 3 obory mają już obecnie więcej niż 120 DJP. Pomimo, że 
dla zdecydowanej większości gospodarstw zaproponowana do planu wielkość 120 DJP jest w pełni wystarczająca, to jednak dla niektórych gospodarstw 
może stanowić barierę rozwoju.

Oczywiście prościej by było znaleźć rozwiązanie, gdyby rolnik – producent żywca, swoje sugestie zawarł we wniosku do planu zagospodarowa-
nia, nie ignorując zdania sąsiadów. Wypracowanie porozumienia w tej sprawie pozwoliłoby zapewne uniknąć problemów na etapie przygotowa-
nia inwestycji, jak również po jej oddaniu do eksploatacji.

DLACZEGO WSZĘDZIE RÓWNO?
Powód zaproponowania jednej wartości DJP dla całego obszaru gminy jest ten sam, jaki stworzył w ogóle możliwość uregulowania tej kwestii dla 

całej gminy. Pamiętajmy, że zmiana dotyczy wyłącznie części tekstowej planu obowiązującego na obszarze całej gminy, a nie rysunku planu. 
Na rysunku planu zasięg użytków rolnych wyznaczony jest kolorem, jednakowym dla całego planu. Brak więc możliwości wyznaczenia stref obo-
wiązujących ograniczeń. Wprawdzie na etapie projektowania rozważano wiele wersji, w tym wprowadzenie zróżnicowania w oparciu o widoczne 
na mapie granice obrębów geodezyjnych, ale pomysł odpadł ponieważ część obrębów obejmuje więcej niż jedną miejscowość. I tak, np. w obrębie 
Gowarzewo, są także Tanibórz i Szewce – proporcje zagospodarowania w tych miejscowościach są całkowicie odmienne. Wskazówki zawarte w uwa-
gach dotyczące rozwiązań z innych gmin, gdzie wprowadzono ograniczenia DJP w planach nie dotyczą rozwiązania kompleksowego z jakim mamy 
do czynienia w naszym przypadku, a jedynie stosunkowo niewielkich obszarów, zwykle o specjalnym przeznaczeniu. Takie działania są możliwe tak-
że u nas w drodze aktualizacji planu dla części obszaru gminy, ale i w tym przypadku potrzebne są zgody właścicieli nieruchomości i, co równie waż-
ne, musi być dobre uzasadnienie.

Tymczasem sprawa wcale nie jest taka oczywista:
W odpowiedzi na prośbę o podanie wielkości stad zwierząt w gospodarstwach, ARiMR przekazała informację odnośnie liczby zwierząt zarejestrowa-

nych w poszczególnych miejscowościach. Tutaj zapewne niektóre osoby bardzo się zdziwią. Najwięcej trzody mamy w… Tulcach 2345 sztuk, na dru-
gim miejscu występuje… Gowarzewo 1756, dalsze pozycje to Markowice – 1391, Krerowo 1360, Zimin 1004, Tanibórz 695, Bylin 772 (przedstawione 
liczby to zarówno sztuki dorosłe jak i młode). Inaczej ten rozkład wygląda w przypadku bydła. Największa liczba sztuk występuje w Krerowie 666 oraz 
w Markowicach 654, dalej Zimin 434, Gowarzewo 312, Tulce 252. Ciekawostką może być stosunkowa duże stado kóz liczące aż 715 sztuk (107 DJP), 
które żyje w Krerowie. Łącznie na terenie gminy żyje 10.653 sztuk trzody, 3.122 sztuk bydła oraz 728 kóz (dane bez podziału na grupy wiekowe). Po-
wyższe dane przeczą mitowi, że są miejscowości gdzie już nie ma miejsca dla rolnictwa, a już na pewno, że to te duże wioski wymienione na wstępie. 
Na etapie redagowania projektu aktualizacji planu zwyciężył pogląd, że ograniczenie wielkości budynku inwentarskiego może być odebrane jako sygnał 
ze strony Urzędu, że przyjęta wartość górnej granicy wielkości budynku inwentarskiego (bez względu jak duża) świadczy o uciążliwości dla środowi-
ska obiektów o wielkości wyższej od tej wartości, a więc dlaczego chronimy część mieszkańców, narażając innych? W każdej miejscowości gmi-
ny, obok zabudowy siedliskowej są perspektywy rozwoju budownictwa mieszkaniowego, a już dzisiaj praktycznie we wszystkich wioskach powstają 
enklawy budownictwa jednorodzinnego. Czy z faktu, że te osoby mieszkają w małej miejscowości, a rolnicy prowadzą średniej wielkości gospodar-
stwo, wynika założenie, że tylko tam powinny powstawać duże obiekty inwentarskie? Sprzeciwu można by się spodziewać zarówno po stronie osób 
tam mieszkających i nie mających nic wspólnego z rolnictwem, jak również od rolników, którzy prowadzą produkcję na poziomie nieuciążliwym dla 
współmieszkańców i w zamian oczekują tego samego od swoich sąsiadów. Oceniając sytuację od strony praw rolników – wprowadzając zróżnicowa-
nie, jednym mieszkańcom żyjącym z pracy na roli dajemy możliwość realizowania swych aspiracji i prawo do godnego życia ich rodzin, natomiast 
innym tych praw odmawiamy.

Reasumując, w artykule naświetliłem powody podjęcia dyskusji nad zmianą planu, jak również obecny etap tych prac. Ze względu na ogromną 
skalę nieporozumień, skupiłem się na sprawie zapisu dotyczącego wprowadzenia górnej granicy wielkości budynków inwentarskich. Przedstawi-
łem zarówno intencje zmiany, jak również uzasadnienie dla przyjętych rozwiązań. W toku dalszych prac nad planem będziemy się starać zasięgnąć 
kolejnych opinii na temat zaproponowanych zmian. Takiej decyzji nie można podejmować pochopnie, nie mając pewności, że najbardziej zainte-
resowane sprawą osoby mają właściwą wiedzę o propozycji wpisanej do planu i są skłonne ją zaakceptować. Intencja ewentualnej zmiany jest taka, 
by ta odpowiadała potrzebom wszystkich mieszkańców gminy. Odpowiedź na pytanie zadane w KOMUNIKACIE z dnia 20 lutego w tonie lekkiego 
zwątpienia: 
„Czy w takiej sytuacji uda się znaleźć kompromis możliwy do zaakceptowania przez wszystkich?” w świetle wydarzeń, których byliśmy świad-
kami ostatnio jest jeszcze bardziej wątpliwa.
KALENDARIUM ZDARZEŃ DOTYCZĄCYCH
KOREKTY PLANU ZAGOSPODAROWANIA

• 30 wrzesień 2005 r. uchwalenie planu zagospodarowania dla całego obszaru gminy Kleszczewo
• 26 wrzesień 2018 r. uchwała o przystąpieniu do aktualizacji planu
• 7‒29 styczeń 2021 r. wyłożenie planu, 18 styczeń dyskusja publiczna w GOK
• 10‒12 luty 2021 r. – wpływ do Urzędu Gminy większości pisemnych uwag i zastrzeżeń do projektu od mieszkańców i rolników – zwolenników dużych 

ograniczeń wielkości nowobudowanych obiektów inwentarskich
• 12 luty 2021 r. – spotkanie wójta z przedstawicielami Stowarzyszenia Razem dla Gowarzewa
• 12 luty 2021 r. – koniec terminu składania wniosków do planu
• 18 luty 2021 r. pierwszy sprzeciw złożony przez rolnika – przyszłego inwestora chlewni 196 DJP
• 19 luty 2021 r. – TVP Teleskop – przedstawienie protestu mieszkańców przeciwko budowie chlewni na skalę przemysłową w Gowarzewie
• 20 luty 2021 r. – zamieszczenie wyjaśnień – KOMUNIKATU dotyczącego zmiany planu na stronie www. kleszczewo.pl
• 23 luty 2021 r. spotkanie wójta z przedstawicielami rolników – prośba o składanie wniosków (dotąd 1), deklaracja ponownego wyłożenia planu do publicznego 

wglądu w celu zebrania kolejnych opinii
• 24 luty 2021 r. przyjęcie przez obie strony propozycji wzięcia udziału w specjalnym posiedzeniu połączonych komisji Rady Gminy poświęconym tematowi górnej gra-

nicy wielkości obiektów inwentarskich (zamiast uczestnictwa w posiedzeniu w dniu następnym, tj. 25 lutego 2021 r.)
• 24/25 luty 2021 r. – pisemne protesty składane przez rolników – przeciwników ograniczeń wielkości budynków inwentarskich
• 25 luty 2021 r. – protesty przeciwników ograniczenia wielkości budynków inwentarskich
• 25 luty 2021 r. pierwsze posiedzenie komisji RG poświęcone zapoznaniu się z wnioskami mieszkańców (z udziałem AGROunii)

Bogdan Kemnitz
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