
UCHWAŁA NR XXII/147/2020 
RADY GMINY GARDEJA 

z dnia 28 października 2020 r. 

w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańców Olszówki z dnia 11.08.2020 r. w sprawie likwidacji 
trzody chlewnej. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 
2020 r. poz. 713) oraz art. 9 ust.2 ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 870) 
Rada Gminy Gardeja uchwala, co następuje: 

§ 1. Po rozpatrzeniu postanawia się nie uwzględnić petycji z dnia 11 sierpnia 2020 r. złożonej 
do Rady Gminy Gardeja przez mieszkańców Olszówki dotyczącej likwidacji trzody chlewnej 
znajdującej się na pozostałościach byłego PGR –u z przyczyn podanych w uzasadnieniu 
stanowiącym załącznik do uchwały. 

§ 2.  Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Gminy Gardeja do powiadomienia podmiotu 
wnoszącego petycję o sposobie jej rozpatrzenia. 

§ 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

  
 

Przewodniczący Rady 
Gminy 

 
 

Zbigniew Duszyński 
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UZASADNIENIE

W dniu 13.08.2020 r. do Rady Gminy Gardeja wpłynęła petycja mieszkańców Olszówki
dotycząca likwidacji trzody chlewnej znajdującej się na pozostałościach byłego PGR –u. W
dniu 7 października 2020 roku odbyło się posiedzenie Komisji Skarg Wniosków
i Petycji, podczas którego po wysłuchaniu przedstawiciela inwestora oraz mieszkańców,
Komisja uznała petycję za bezzasadną. Rada Gminy Gardeja ustaliła, że brak jest podstaw
prawnych do likwidacji istniejącej trzody chlewnej wyłącznie z uwagi na protest lokalnej
społeczności. Rada Gminy Gardeja wskazuje, że obowiązujące przepisy prawa umożliwiają
ochronę przed immisją uciążliwych zapachów na gruncie postępowania sądowego. Zgodnie
z art. 144 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.
1740) właściciel nieruchomości powinien przy wykonywaniu swego prawa powstrzymywać
się od działań, które by zakłócały korzystanie z nieruchomości sąsiednich ponad przeciętną
miarę, wynikającą ze społeczno-gospodarczego przeznaczenia nieruchomości i stosunków
miejscowych. Na podstawie wyżej wymienionego przepisu istnieje możliwość domagania
się zaprzestania emisji, jednakże na drodze postępowania sądowego.

Mając powyższe na uwadze, Rada Gminy Gardeja nie uwzględnia petycji wniesionej przez
mieszkańców Olszówki dotyczącej likwidacji trzody chlewnej znajdującej się na
pozostałościach byłego PGR –u.
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