
ZDANIEM BURMISTRZA WEDŁUG FAKTÓW

„Z punktu widzenia formalno-prawnego sprawa 
powstania Megafermy nigdy nie istniała, i nie 
istnieje.” (źródło: Kurier Czaplinecki nr 131, lipiec  
2017)

Data Zdarzenie Uwagi
24.05.2016 Spotkanie  burmistrza z inwestorem i 

przekazanie oferty na budowę Mega 
fermy.

w międzyczasie Konsultacje burmistrza ze 
specjalistami z branży.

Burmistrz pisze: „Opinie o tego
rodzaju inwestycji były 
pozytywne (…)” (źródło: Kurier
Czaplinecki nr 125, styczeń 
2017).

06.12.2016 Burmistrz przedstawia ofertę 
radnym.

23.02.2017 Spotkanie burmistrza z mieszkańcami 
Żelisławia i przekonywanie 
społeczności o dobrodziejstwach 
płynących z powstania Mega fermy.

Burmistrz pisze: „(…) wielka 
szansa rozwojowa dla gminy 
Czaplinek.”, „(…) duża ilość 
nowych miejsc pracy i 
olbrzymie dochody (…).” 
(źródło: Kurier Czaplinecki
 nr 125, styczeń 2017).

wiosna 2017 Spotkanie i rozmowy inwestora w 
Nadleśnictwie Świerczyna i 
Czaplinek.

Temat: lokalizacja inwestycji.

marzec / 
kwiecień 2017

Inwestor Mega fermy - firma Progress 
Poland  zamieszcza oferty pracy dla 
pracowników budowlanych – miejsce
pracy Łąka.

Źródło: Strony internetowe 
Powiatowego Urzędu Pracy w 
Drawsku Pomorskim.



05.05.2017 Burmistrz ponownie spotyka się z 
inwestorem – tym razem w Bornym 
Sulinowie. Zaprezentowanie 
załączników do oferty pokazujących 
lokalizację.

Dlaczego spotkanie odbyło się 
poza granicami gminy? 
Dlaczego w spotkaniu nie 
mogli uczestniczyć nasi 
przedstawiciele, czyli radni?

13.05.2017 Oświadczenie inwestora, że wystąpi z 
wnioskiem o wydanie decyzji o 
warunkach zabudowy.

Pismo do burmistrza 
PP/MFP/29/2017.

25.05.2017 Posiedzenie Komisji Rozwoju 
Gospodarczego, Budownictwa 
Infrastruktury i środowiska na temat 
Mega fermy.

W posiedzeniu jako 
publiczność uczestniczyło 
ponad 90 osób, głównie 
mieszkańców gminy.

29.05.2017 Inwestor Mega fermy – firma Progress
Poland składa pisemne oświadczenie, 
iż wszelkie kwestie związane z Mega 
fermą wyjaśni do końca lipca 2017 r.

01.06.2017 Burmistrz bez komentarza przesyła 
radnym drogą mailową prezentację 
firmy Progress Poland (zadanie 
inwestycyjne - Mega ferma).

Prezentacja zawiera bardziej 
szczegółowe informacje na 
temat inwestycji, ze 
wskazaniem terminu jej 
realizacji 2017-2019.

5.06.2017 Pierwszy, nieformalny protest 
mieszkańców – przejazd 
oznakowanymi samochodami ulicami 
Czaplinka.

5.06.2017 Zostaje zawiązane Stowarzyszenie 
Stop Fermom Przemysłowym w 
Gminie Czaplinek.

Stowarzyszenie mieszkańców 
gminy zainteresowanych 
dobrem Czaplinka i 
przeciwnych budowie Mega 
fermy.

12.06.2017 Pierwszy duży protest mieszkańców – 
spotkanie na  rynku, obecność kamer 
telewizyjnych, wiadomość na temat 
protestu w „Kronice”

W proteście uczestniczy ponad 
500 osób.



TVP Szczecin.
26.06.2017 TVP Szczecin, program „Wokół nas” 

poświęcony Mega fermie.
27.06.2017 Publiczne złożenie petycji na ręce 

Burmistrza  w obecności mieszkańców
i kamer TVP Szczecin.

Petycja podpisana przez 2 714 
osób.

27.06.2017 TVP Info poświęca cały program  na 
żywo „To jest temat” dotyczący 
inwestycji Mega fermy w gminie 
Czaplinek.

29.06.2017 Sesja Rady Miejskiej – przegłosowanie
uchwały w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia MPZP dla terenów, na 
których planowana była  budowa 
Mega ferma.

24.07.2017 TVP Szczecin, program „Wokół Nas” – 
kolejny materiał dotyczący Mega 
fermy.

Burmistrz nie wywiązuje się z obowiązujących go przepisów:
„Przypomnę, że od chwili złożenia oferty do czasu jej
upublicznienia  minęło  ponad  7  miesięcy.” (źródło:
Kurier Czaplinecki nr 131, lipiec 2017)

Kodeks postępowania administracyjnego mówi, że załatwienie sprawy winno odbyć się 
bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu 1 miesiąca (a przy sprawie szczególnie 
skomplikowanej – 2 miesięcy).

Oferta zawierała wniosek o wydanie warunków zabudowy i winna być traktowana przez 
urząd gminy, jak każdy wniosek administracyjny. Sprawie powinien być nadany bieg 
urzędowy, co do którego obowiązuje konstytucyjne prawo do uzyskania  informacji o 
działalności władzy publicznej.

Ponownie burmistrz sam sobie zaprzecza:
„W  tym  czasie  ani  Burmistrz,  ani  Spółka  nie
podejmowali  jakichkolwiek  działań zmierzających
do realizacji projektu.” (źródło: Kurier Czaplinecki nr
131, lipiec 2017)

 „W międzyczasie konsultowałem projekt Mega fermy  ze specjalistami z branży.  Opinie (…)
były pozytywne (…)” (źródło: Kurier Czaplinecki nr 125, styczeń 2017)



Kolejny raz burmistrz sam sobie zaprzecza, przedstawiając zalety inwestycji , tłumacząc:

„(…) wizji budowy Mega fermy nie potraktowałem 
poważnie i nie miałem zamiaru zabiegać o jej 
realizację.” (źródło: Kurier Czaplinecki nr 131, lipiec 
2017)

 „Zapewne przyjdzie jeszcze czas, aby na temat Mega fermy porozmawiać 
poważnie, a przede wszystkim merytorycznie.” (źródło: Kurier Czaplinecki nr 
125, styczeń 2017)

„(…) wielka szansa rozwojowa dla gminy Czaplinek.” (źródło: Kurier Czaplinecki nr 125, 
styczeń 2017)

„(…) duża ilość nowych miejsc pracy i olbrzymie dochody (…).” (źródło: Kurier Czaplinecki 
nr 125, styczeń 2017)

„(…) tak duża inwestycja przyniosła  by gminie znaczne  przychody i  to jest  najbardziej
istotny argument w całej sprawie.” (źródło: Gawex)

„Dzisiaj mamy XXI wiek i technologie związane z budową, funkcjonowaniem tego typu 
obiektów są zupełnie inne.” (źródło: Gawex)

Ponownie burmistrz sam sobie zaprzecza:
 „O zamiarze budowy Mega fermy wcale 

nie musiałem wiedzieć. Inwestor mógł
to robić bez mojej wiedzy.” (źródło: 
nagranie z rynku, 27.06.2017)

 „To są rozmowy jakie prowadzę jako 
Burmistrz i nie wszystkie rozmowy, 
które prowadzę podlegają 
upublicznieniu. Są to tajemnice 
handlowe (…)” (źródło: protokół z 
zebrania wiejskiego Sołectwa 

 „Nic nie może się odbyć bez wiedzy i udziału zainteresowanych osób lub organizacji.” 
(źródło: Kurier Czaplinecki nr 129, maj 2017)



Żelisławie z dnia 23.02.2017 r.)
Burmistrz potępia rozwiązanie, które sam zasugerował:

„Złożenie przez Lobelię na ręce Burmistrza w dniu 27
czerwca  b.r.  petycji w  sprawie  podjęcia  kroków
prawnych  celem  zablokowania  budowy
hipotetycznej  Mega  fermy  było  krokiem  dalece
spóźnionym  i  obliczonym  wyłącznie  na  efekt
propagandowy.” (źródło: Kurier Czaplinecki nr 131,
lipiec 2017)

„(…) sugerowałem (…) żeby opracować petycję. I to zostało bardzo dobrze  przez Lobelię 
wykorzystane – powstał projekt petycji, Państwo podpisaliście i ona trafiła do mnie i to jest 
zgodne z prawem (…).” (źródło: nagranie z rynku, 27.06.2017)

Najpierw podziw i podziękowanie, a później szkalowanie!
 „W Lobelii skupieni są ludzie, dbający 

wyłącznie o własny partykularny 
interes, w głębokim poważaniu mają 
interesy Gminy (…)” (źródło: Kurier 
Czaplinecki nr 127, marzec 2017)

 „A może Lobelia zajęłaby się rzeczywistymi 
zagrożeniami (…)? Nie! Bo tutaj 
potrzebny jest wysiłek.” (źródło: Kurier 
Czaplinecki nr 127, marzec 2017)

 „Organizatorom  tego  spektaklu  nie
chodziło  o  wyjaśnienie  problemu,
tylko  o  zwykłą  zadymę (…)” (źródło:
Kurier Czaplinecki nr 131, lipiec 2017)

 „Sprawa Mega fermy (…)  nadal jest żywa
w życiu publicznym. Przede wszystkim
za  sprawą  nadymania  tego  balona
przez  Lobelię (…)” (źródło:  Kurier
Czaplinecki nr 131, lipiec 2017)

„Ja wyrażam swoje podziękowanie i podziw dla organizatorów, którzy przygotowali ten 
protest społeczny (…). Należy się Państwu duże słowo uznania, że walczycie po prostu 
o swoje. I serdeczne wam dzięki składam za to, ze budujecie u nas społeczeństwo 
obywatelskie.” (źródło: nagranie z rynku, 27.06.2017)

„To, co zrobiła Lobelia jest imponujące i ze wszech miar pożyteczne dla naszej gminy (…). 
Jeżeli trzeba w słusznej sprawie potrafią się zorganizować (…).” (źródło: nagranie z 
rynku, 27.06.2017)



„Dotychczasowa wymiana różnych "głębokich myśli"
w Internecie na temat Mega fermy i korespondencji 
między spółką a Lobelią nie wnosiła i nie wniosła 
do sprawy żadnych konstruktywnych ustaleń czy 
decyzji.” (źródło: Kurier Czaplinecki nr 131, lipiec 
2017)

Nasze działania doprowadziły do następującej wypowiedzi inwestora:
„Nie buduje się i nie wkłada się takich dużych pieniędzy tam gdzie nas nie chcą. Logika i 
normalność tego wymaga.” (źródło: 24.07.2017, TVP Szczecin )

Czy możemy ostatecznie postawić kropkę nad „i”?
„Dopiero podjęte przez Burmistrza i Radę Miejską 
działania doprowadziły do ustalenia stanu 
prawnego, przy którym budowa na terenie Gminy 
Mega ermy (…) nie jest możliwe.” (źródło: Kurier 
Czaplinecki nr 131, lipiec 2017)

Obecny stan prawny daje jedynie możliwość zawieszenia postępowania administracyjnego, 
poza tym niczego nie gwarantuje.

„Obecnie jej budowa wcale nie zależy od woli czy 
decyzji inwestora. Została ostatecznie zablokowana 
działaniami prawnymi podjętymi przez władze 
Czaplinka. .” (źródło: Kurier Czaplinecki nr 131, lipiec
2017)

Mamy nadzieję, że dobra wola włodarzy naszej gminy oraz działania społeczeństwa raz na 
zawsze ochronią nas i nasze środowisko od Mega fermy i  podobnych jej inwestycji.

ODPOWIEDŹ NAPISANA PRZEZ STOWARZYSZENIE LUDZI NIEOBOJĘTNYCH „LOBELIA” ORAZ
MIESZKAŃCÓW CZAPLINKA, KTÓRZY BRALI CZYNNY UDZIAŁ W DZIAŁANIACH I PROTEŚCIE PRZECIWKO

BUDOWIE MEGA FERMY NA TERENIE GMINY CZAPLINEK


