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Stanowisko Rady Gminy Dygowo w sprawie uruchomienia fermy 

bydła opasowego o łącznej obsadzie zwierząt 1440DJP, na działce 

391/5 Czernin w Gminie Dygowo. 
 

 

Rada Gminy Dygowo mając na uwadze zagrożenia jakie są związane z lokalizacją 

inwestycji oraz protesty mieszkańców gminy Dygowo a także okolicznych miejscowości z 

Gminy Kołobrzeg i miasta Kołobrzeg, wyraża swój sprzeciw dotyczący zamiaru 

uruchomienia fermy bydła opasowego o łącznej obsadzie zwierząt 1440DJP w miejscowości 

Czernin.  

Od kilku lat obserwujemy w Polsce niekontrolowany rozwój hodowli zwierząt 

metodami przemysłowymi, jednak brakuje dogłębnej analizy na temat ich potencjalnego 

wpływu na stan środowiska naturalnego oraz jakość życia sąsiadujących z nimi mieszkańców. 

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

zamieszkujących w bliskim sąsiedztwie tych obiektów. Dzieje się tak głównie za sprawą 

uciążliwych odorów, zanieczyszczeń powietrza, wód powierzchniowych i gruntowych oraz 

hałasu.  

W związku z tym należy zwrócić uwagę na kilka aspektów tej inwestycji: 

1. W granicach działki inwestora przebiega duży rów melioracyjny, łączący się z rzeczką 

Bogucinką, uchodzącą  do znanej z czystości rzeki Parsęty. Wielu okolicznych mieszkańców 

wykorzystuje swoje własne studnie do poboru wody użytkowej. Istnieje obawa, że duża 

koncentracja odchodów zwierzęcych może stanowić zagrożenie skażenia mikrobiologicznego 

bateriami chorobotwórczymi, które mogą przedostawać się do wód lub przemieszczać się 

wraz z powietrzem, co może również powodować występowanie chorób u ludzi 

mieszkających w pobliżu. 

 

2. Generowana gnojowica, ma być zagospodarowywana m.in. poprzez wylewanie na 

okoliczne pola, to spowoduje systematyczne rozprzestrzenianie się odoru, niesionego przez 

wiatr, na duże obszary.  

 

3. Zamierzona inwestycja miałaby być usytuowana w odległości ok. 200 m od drogi 

wojewódzkiej nr 163, która jest trasą turystyczną dla jadących do Kołobrzegu turystów 

(odległość od Czernina do Kołobrzegu to 8 km). Nie chcemy aby turystom zmierzającym na 

wypoczynek, wjazd do Gminy Dygowo kojarzył się z odorem gnojowicy. Nie bez znaczenia 

jest również fakt, że w Czerninie również zatrzymują się turyści, bo znajdują się tam 

gospodarstwa agroturystyczne oraz oferowane są miejsca noclegowe, przez Czernin 

przebiega uczęszczana rekreacyjna trasa rowerowa. Tego rodzaju inwestycja zablokuje 

rozwój zabudowy mieszkaniowej, a także turystycznego kierunku rozwoju miejscowości. 

 

4. Mieszkańcy objęci negatywnym oddziaływaniem tego rodzaju hodowli  takimi jak np. 

uciążliwe odory, skażenie środowiska, uciążliwości związane z funkcjonowaniem lub 

znaczące przekształcenia krajobrazu, muszą się liczyć z realnym spadkiem wartości tych 

nieruchomości 

 



5. Budowa wielkotowarowych obór nie wpisuje się w żaden z celów strategicznych rozwoju 

gminy Dygowo. 

 

Wszystkie powyżej wskazane czynniki i okoliczności obniżą jakość życia mieszkańców i 

skutecznie zablokują możliwości rozwoju agroturystyki i budownictwa mieszkalnego. 

Planowana inwestycja nie przyniesie gminie żadnych korzyści, natomiast związana jest z 

licznymi uciążliwościami dla mieszkańców gminy Dygowo. Jednak najważniejszym 

czynnikiem decydującym o lokalizacji inwestycji musi być, życie i zdrowie naszych 

mieszkańców oraz ochrona środowiska naturalnego. 

 

Z tych względów Rada Gminy wyraża swoje negatywne stanowisko w sprawie 

uruchomienia fermy bydła opasowego w Czerninie. Jednocześnie apelujemy do: 

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, Państwowego Powiatowego Inspektora 

Sanitarnego, Starosty Kołobrzeskiego, aby przy uzgodnieniach, wydawaniu opinii czy 

wydawaniu decyzji, dotyczących powyższej inwestycji, kierowali się interesem 

społecznym i troską o los mieszkańców Gminy Dygowo. 

 


