
Fermy przemysłowe  
w gminie Podedwórze?



Chów wielkoprzemysłowy zaczął zyskiwać w Polsce na popularności od dwóch dekad.  

Wcześniej dominowało rolnictwo drobne i średniej wielkości.   

Obecnie coraz większego znaczenia nabiera rolnictwo wielkotowarowe, w tym produkcja zwierzęca  

na dużą skalę.  

Przed Gminą Podedwórze i  jej Mieszkańcami i Mieszkankami stoi pytanie, czy chcemy, aby gmina rozwijała  

się w tym kierunku.

Gmina pracuje obecnie nad Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego.  

To jedyny dokument, za pomocą którego możemy zdecydować czy, na jakich warunkach i gdzie lokalizować 

fermy wielkoprzemysłowe. 

Zanim to zrobimy warto przyjrzeć się, co kryje się pod pojęciem „ferma wielkoprzemysłowa”.
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Co to jest ferma wielkoprzemysłowa?
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W tego rodzaju chowie stosuje się specjalne metody skarmiania 

zwierząt (pasze przemysłowe), a produkty pochodzenia zwierzęcego 

przeznaczone są na rynek masowego odbiorcy.

To rodzaj hodowli dużej liczby zwierząt skoncentrowanej  

na stosunkowo małym terenie.
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Czym różni się ferma wielkoprzemysłowa od tradycyjnego chowu zwierząt?

Wcześniejsza hodowla przyzagrodowa oznaczała utrzymywanie w gospodarstwie rolnym  

niewielkiej liczby zwierząt, często różnych gatunków i rodzajów.

 Inaczej jest w przypadku hodowli przemysłowych, które charakteryzują się m.in.:

Koncentracją produkcji – ferma 
wielkoprzemysłowa to hodowla w jednym 
miejscu dużej liczby zwierząt określonego 
gatunku np.: wielu setek krów, tysięcy świń i 
dziesiątek i setek tysięcy drobiu.

Dużą specjalizacją – hodowla nie tylko 
wybranego gatunku, ale też rodzaju zwierząt 
np. brojlerów na mięso, niosek, krów 
mlecznych, loch itd.

Wysoką wydajnością – zwierzęta odznaczają 
się szybkim przyrostem mięsnej masy 
ciała, dużą liczbą i wielkością znoszonych 
jaj, dużą ilością dawanego mleka, dużą 
rodnością itd. Wydajność ta jest związana 
m.in. ze sposobem skarmiania specjalnie 
przygotowanymi paszami, a także warunkami 
chowu: temperaturą, naświetleniem, aranżacją 
pomieszczeń itd.

Zmechanizowaniem  
produkcji zwierzęcej.

Ekonomiczną optymalizacją  
– celem jest uzyskanie jak najlepszej 
relacji wszelkiego typu nakładów 
do wyniku produkcji.  
Oznacza to dążenie do mniejszego 
zużycia paszy, pracy ludzkiej, energii 
elektrycznej itp. na jednostkę towaru  
(np. kilogram żywca).



Jednostką miary stosowaną w odniesieniu do chowu zwierząt jest DJP – tzw. Duża Jednostka Przeliczeniowa.  

Jedna Duża Jednostka Przeliczeniowa (1 DJP) to równowartość jednej krowy o masie 500 kg.

O fermie wielkoprzemysłowej możemy mówić wtedy, gdy jej wielkość to:

•	 105	DJP	i	więcej	dla	norek	(42	000	osobników),

•	 210	DJP	i	więcej	dla	innych	zwierząt	(czyli	210	krów,	600	macior,	1500	tuczników,	3000	warchlaków,	10	500	prosiąt,	52	500	kur	lub	kaczek,	 

 8 750 indyków).

Zgodnie z obowiązującym prawem w dziedzinie ochrony środowiska taka hodowla zalicza się do przedsięwzięć, które mogą zawsze 

znacząco oddziaływać na środowisko.
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Co to jest DJP (duża jednostka przeliczeniowa)?

500 kg

1 DJP 105 DJP 210 DJP

42 000 norek 52 500 kur



Możemy wyróżnić trzy typy wpływu ferm wielkoprzemysłowych w skali lokalnej:
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Jaki wpływ ma hodowla przemysłowa na otoczenie?

wpływ na lokalną ekonomię wpływ na ludzi wpływ na środowisko



•	 Przemysłowy chów i wzrost produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego (także na eksport) stwarza popyt na paszę, co pozwala utrzymać  

 się z rolnictwa części mieszkańców wsi.

•	 Mimo	to	powstawanie	ferm	przemysłowych	jest	jednym	z	powodów	zaniku średnich i małych gospodarstw rolnych oraz niewielkich   

 hodowli, które stają się nierentowne. Wg danych GUS w 2005 r. świnie chowało ok. 700 tys. polskich gospodarstw rolnych.  

	 Dziś	jest	ich	ok.	160	tys.,	przy	czym	produkcja	wieprzowiny	w	Polsce	–	pomimo	okresowych	wahnięć	–	utrzymuje	się	na	podobnym	poziomie.

•	 Pomimo dużej produkcji fermy przemysłowe z powodu mechanizacji najczęściej zatrudniają od kilku do kilkunastu pracowników w skali roku.

•	 Z	tego	powodu	coraz	większe	znaczenie	dla	budżetów gminnych mają przychody własne z tytułu udziału w podatku dochodowych od osób  

 fizycznych (PIT). Maleje natomiast znaczenie przychodów z podatku rolnego.

•	 Z	powodu	swoich	uciążliwości,	fermy przemysłowe kolidują z inną działalnością ekonomiczną na terenach wiejskich, taką jak    

 agroturystyka,  rolnictwo ekologiczne, handel i usługi.

•	 W	otoczeniu	dużych	ferm	możliwy	jest	spadek wartości nieruchomości, który może wynosić od 30% do nawet połowy wartości    

 domu lub gruntu, który chcielibyśmy przeznaczyć pod zabudowę (na podstawie: http://www.zobsie.pl/images/raport%20 drob%202018_2.pdf ).

•	 Chów	na	dużą	skalę	pozwala	utrzymać	konkurencyjność i stosunkowo niskie ceny mięsa i innych produktów pochodzenia    

 zwierzęcego. Korzystają z tego zarówno mieszkańcy wsi, jak i miast.
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Wpływ na lokalną ekonomię

Koncentracja produkcji roślinnej (w tym paszowej) i zwierzęcej 

prowadzi do sytuacji, w której coraz mniej osób mieszkających na wsi 

utrzymuje się z pracy na roli, a coraz więcej pracuje w przemyśle, handlu  

i usługach, często nie związanych z rolnictwem.
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Wpływ na ludzi

Duże fermy są źródłem 

odorów mogących wpływać 

na fizyczny i psychiczny stan 

zdrowia mieszkańców.

Źle zabezpieczone fermy 

mogą być źródłem 

plagowych ilości insektów 

i gryzoni, wpływając na 

obniżenie jakości życia  

w sąsiedztwie ferm.

Nieprzestrzeganie norm 

sanitarnych na fermach 

może prowadzić również do 

zagrożenia epidemicznego.

Ze względu na ciągłą 

pracę wentylatorów oraz 

transport paszy i zwierząt, 

fermy bywają też uciążliwe  

z powodu hałasu,drgań oraz 

zwiększonej eksploatacji 

infrastruktury drogowej.
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Wpływ na środowisko

Ferma jest źródłem związków 

chemicznych i zanieczyszczeń 

- azotu i fosforu, amoniaku, 

siarkowodoru.

Istnieje przekonanie, że żywność  

pochodząca z ferm wielkoprzemysło-

wych jest gorszej jakości i niezdrowa,  

m.in. z powodu zastosowania antybio-

tyków podczas hodowli (na podsta-

wie: raport NIK z 2018 r., https://www.

nik.gov.pl/aktualnosci/nik-o-stosowa-

niu-antybiotykow-w-nbsp-hodowli

-zwierzat-w-nbsp-woj-lubuskim.html).

Chów	masowy	jest	częstą	przyczyną	

– wg niektórych ustaleń – naruszeń 

dobrostanu zwierząt (na podstawie: 

„Dobrostan zwierząt w UE – zmniejszanie 

dystansu między ambitnymi celami  

a praktycznym wdrażaniem”, Europejski 

Trybunał Obrachunkowy, Luksemburg 

2018).



Zagadnienia związane z fermami mogą być regulowane przez zapisy Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego.  

Niestety około 70% obszaru Polski nie ma planów miejscowych. Być może, gdyby takie zapisy pojawiły się w planach miejscowych  

nie doszłoby do wielu protestów lokalnych.	W	Polsce	w	ostatnich	latach	odbyło	się	ich	co	najmniej	kilkaset	(powyżej	440	doniesień	 

z mediów).

Jest to kluczowy dokument, który reguluje zasady zabudowy na danym terenie, w tym powstawanie zakładów przemysłowych i ferm 

hodowlanych. Uchwalenie planu musi być poprzedzone konsultacjami społecznymi, podczas których mieszkańcy mogą wnosić  

swoje uwagi i opinie. 

Zapraszamy wszystkich mieszkańców do śledzenia informacji o zmianie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 

Gminy Podedwórze i aktywnego uczestnictwa w prowadzonych konsultacjach.
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Fermy wielkoprzemysłowe a plan miejscowy

Dlatego też warto zabiegać o to, aby w każdej 

gminie przygotowano i uchwalono miejscowy plan 

zagospodarowania przestrzennego. 


