
UCHWAŁA NR XIX/126/2020 
RADY GMINY PRZESMYKI 

z dnia 17 lipca 2020 r. 

uchwała intencyjna w sprawie planowanych inwestycji na trenie Gminy Przesmyki 

Na podstawie art. 18 ust. 1 w związku z art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz § 9 Statutu Gminy Przesmyki stanowiącego załącznik do uchwały 
Rady Gminy Nr XIV/105/2016 z dnia 17 marca 2016 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016r. poz. 4309 ze zm.)  Rada 
Gminy Przesmyki uchwala, co następuje: 

§ 1. Rada Gminy Przesmyki mając na względzie ochronę środowiska oraz zdrowie mieszkańców wyraża 
sprzeciw wobec planowanych inwestycji tj: 

1) Budowa zespołu hal drobiarskich o łącznej obsadzie 282 000 sztuk, tj. 1128 DJP wraz z infrastrukturą 
towarzyszącą na działkach nr ew. 603/1, 603/2, 604, 605, 606 i 607 położonych w miejscowości Lipiny 
gmina Przesmyki oraz na działce nr ew. 17 położonej w miejscowości Zakrze, Gmina Łosice. 

2) Budowa fermy drobiu wraz z infrastrukturą towarzyszącą” zlokalizowanej na działkach o numerach 
ewidencyjnych 551 i 552 w miejscowości Raczyny, gm. Przesmyki, pow. siedlecki. 

3) Budowa fermy drobiu wraz z infrastrukturą towarzyszącą” zlokalizowanej na działkach o numerach 
ewidencyjnych 553 i 554 w miejscowości Raczyny, gm. Przesmyki, pow. siedlecki. 

4) Budowa fermy drobiu składającej się z 12 hal drobiarskich, każda o obsadzie 60 000 szt. wraz 
z infrastrukturą towarzyszącą” na działkach nr ew. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 753 i 754 w miejscowości 
Kamianki Lackie gmina Przesmyki, powiat siedlecki. 

§ 2. Rada Gminy Przesmyki wyraża wolę uznania przedmiotowej uchwały przez Wójta Gminy Przesmyki, 
jako stanowiska lokalnej społeczności wyrażającej sprzeciw w postępowaniach administracyjnych 
w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację w/w przedsięwzięć. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

  
 

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Wojciech Skolimowski 
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