
Uchwała Nr LVII/419/14
Rady Miejskiej Trzcianki

z dnia 27 lutego 2014 r.

w sprawie zakazu hodowli norki amerykańskiej na terenie gminy 
Trzcianka 

Na  podstawie  art.  6  ust.  1  ustawy  z  dnia  8  marca  1990  roku 
o  samorządzie  gminnym  (Dz.U.  z  2013r.,  poz.  594  ze  zm.),  Rada  Miejska 
Trzcianki uchwala, co następuje:

§  1.1 Wprowadza  się  zakaz  hodowli  norki  amerykańskiej  na  terenie 
gminy Trzcianka.

2. Zakaz obowiązuje do odwołania.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Trzcianki.

§3. Uchwała obowiązuje od dnia  podjęcia.



UZASADNIENIE

do  uchwały  Nr  LVIII/419/14  Rady  Miejskiej  Trzcianki  z  dnia 
27  lutego  2014  roku  w  sprawie   zakazu  hodowli  norki 
amerykańskiej na terenie gminy Trzcianka 

Hodowla  norki  amerykańskiej  (Mutela  vison) w  Polsce  została 
zapoczątkowana w 1953 roku  i  wkrótce potem zanotowano  pierwsze osobniki 
w środowisku naturalnym oraz przypadki rozrodu tego gatunku poza hodowlą. 
Do końca lat 90 – tych  norka amerykańska, poza Opolszczyzną, Roztoczem 
i Bieszczadami,   skolonizowała obszar całej Polski. 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.  Poza 
tym,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 stoi na stanowisku, że tak ważne dla standardu życia mieszkańców 
decyzje,  nie  mogą  zapadać  bez  akceptacji  lokalnej  społeczności.  W związku 
z powyższym Rada Miejska Trzcianki postanowiła wprowadzić zakaz hodowli 
norki amerykańskiej na terenie gminy Trzcianka.

Projekt uchwały został przygotowany na wniosek Komisji Gospodarczej. 
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