
Uchwała Nr   LX/457/14
Rady Miejskiej Trzcianki
z dnia 24 kwietnia 2014 r.

w  sprawie  wniesienia  skargi  na  rozstrzygnięcie  nadzorcze 
Wojewody  Wielkopolskiego  z  dnia  4  kwietnia  2014  roku,  znak 
KN-I.4131.1.170.2014.8  orzekające  o  nieważności  uchwały 
Nr LVII/419/14 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 27 lutego 2014 
roku w sprawie zakazu hodowli norki amerykańskiej na terenie 
gminy Trzcianka 

Na  podstawie  art.  98  ust.  1  i  3  ustawy  z  dnia  8  marca  1990  roku 
o  samorządzie  gminnym  (Dz.U.  z  2013r.,  poz.  594  ze  zm.),  Rada  Miejska 
Trzcianki uchwala, co następuje:

§ 1.Postanawia się wnieść skargę na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody 
Wielkopolskiego z  dnia  4 kwietnia  2014 roku,  znak KN-I.4131.1.170.2014.8 
orzekające o nieważności  uchwały Nr LVII/419/14 Rady Miejskiej  Trzcianki 
z dnia 27 lutego 2014 roku w sprawie zakazu hodowli norki amerykańskiej na 
terenie gminy Trzcianka.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Trzcianki.

§3. Uchwała obowiązuje od dnia  podjęcia.



UZASADNIENIE

do  projektu  uchwały  w  sprawie  wniesienia  skargi  na 
rozstrzygnięcie  nadzorcze  Wojewody  Wielkopolskiego  z  dnia 
4  kwietnia  2014  roku,  znak  KN-I.4131.1.170.2014.8  orzekające 
o nieważności uchwały Nr LVII/419/14 Rady Miejskiej Trzcianki 
z  dnia  27  lutego  2014  roku  w  sprawie  zakazu  hodowli  norki 
amerykańskiej na terenie gminy Trzcianka 

Zgodnie  z  rozporządzeniem  Ministra  Środowiska  z  dnia  9  września 
2011 r. w sprawie listy roślin i zwierząt gatunków obcych, które w przypadku 
uwolnienia do środowiska przyrodniczego mogą zagrozić gatunkom rodzimym 
lub siedliskom przyrodniczym (Dz.U. Nr 210, poz. 1260), norka amerykańska 
nie jest uznawana jako gatunek obcy, w związku z powyższym jej sprowadzanie 
z  zagranicy  i  hodowla  nie  wymaga  zezwoleń  Generalnego  i  Regionalnego 
Dyrektora  Ochrony  Środowiska.  Ponadto,  zgodnie  z  obowiązującymi 
przepisami,  każda  planowana  ferma  norki  amerykańskiej  w  obsadzie  do 
40 dużych jednostek przeliczeniowych (DJP),  nie  wymaga uzyskania  decyzji 
środowiskowej. Liberalne przepisy obowiązujące  w Polsce  w zakresie hodowli 
zwierząt futerkowych, sprzyjają przenoszeniu się hodowców z krajów Europy 
Zachodniej do naszego kraju, w tym także na teren gminy Trzcianka, na co nie 
ma przyzwolenia społecznego. Mieszkańcy gminy Trzcianka nie chcą w swojej 
okolicy  ferm norki  amerykańskiej  ze  względu  na  duży  stopień  uciążliwości 
zapachowej oraz ucieczki zwierząt. Rada Miejska Trzcianki, podjęła  uchwałę 
w sprawie zakazu hodowli  norki  amerykańskiej  na  terenie  gminy Trzcianka, 
uznając,  że tak ważne dla standardu życia mieszkańców  decyzje, nie mogą 
zapadać bez akceptacji lokalnej społeczności.

 W  związku  z  powyższym  postanawia  się  wnieść  skargę  na 
rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego  z dnia 4 kwietnia 2014 
roku,  znak  KN-I.4131.1.170.2014.8  orzekające  o  nieważności  uchwały 
Nr LVII/419/14 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 27 lutego 2014 roku w sprawie 
zakazu hodowli norki amerykańskiej na terenie gminy Trzcianka. 


	Uchwała Nr LX/457/14
	Rady Miejskiej Trzcianki

