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POSTANOWIENIE

                      Na podstawie art. 105 §1 w związku z art. 126 i art. 106 § 1 i § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 
1960  r.  Kodeks  postępowania  administracyjnego  (Dz.U.  z  2020  r.  poz.  256  z  późn.zm.)  po
rozpatrzeniu  pisma  Burmistrza  Gminy  Opatówek  znak  RGŻ.6220.18.2020  z  dnia  08.01.2021  r.
(otrzymano 11.01.2021 r.) o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na
środowisko  dla  przedsięwzięcia  polegającego  na  budowie  hali  drobiu  w  miejscu  istniejącego
otwartego  wybiegu  z  zadaszeniem  przez  istniejącym  budynku  inwentarskim  na  działkach  ewid.
nr:860, 859, 858, 857, 856/2, 856/, 855, obręb Miasto Opatówek

                postanawia

umorzyć w całości jako bezprzedmiotowe postępowanie w sprawie wyrażenia opinii co do potrzeby
przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia.

            UZASADNIENIE

                        W dniu 11.01.2021 r. tutejszy  organ otrzymał wniosek Burmistrza Gminy Opatówek z prośbą 
o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Na podstawie
karty informacyjnej przedsięwzięcia ustalono,  że przedmiotowe przedsięwzięcie polegać będzie na
budowie  hali  drobiu  w  miejscu  istniejącego  otwartego  wybiegu  z  zadaszeniem  przy  istniejącym
budynku inwentarskim na działkach ewid.  nr:860,  859,  858,  857,  856/2,  856/,  855,  obręb Miasto
Opatówek. Tutejszy organ pismami znak ON.NS.9011.3.3.2021 z dnia 22.01.2021 r. oraz 04.02.2021
r. wyznaczył nowy termin załatwienia sprawy do dnia 03.02.2021 r. oraz do dnia 15.02.2021 r.

                        Obecnie na terenie przedsięwzięcia utrzymywany jest drób (naprzemiennie kaczka/gęś)  
o obsadzie kaczka -7412 szt. = 29,64 DJP/gęś – 3167 szt. = 25,33 DJP . 

             Po zrealizowaniu przedsięwzięcia obsada kaczki wyniesie 9612 szt. = 38,44 DJP.  Według deklaracji
wnioskodawcy łączna obsada wzrośnie o 8,8 DJP. 
Na terenie gospodarstwa po zrealizowaniu przedsięwzięcia nie będzie prowadzony chów gęsi.
          Pełnomocnik w imieniu Inwestora zakwalifikował przedsięwzięcie zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 104
lit. a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących
znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2019 r. poz. 1839), tj: 
a)  w  liczbie  nie  mniejszej  niż  40  DJP  i  mniejszej  niż  210  DJP  –  jeżeli  ta  działalność  będzie
prowadzona: 
 w odległości mniejszej niż 210 m od:
–  –  terenów  lub  gruntów,  o  których  mowa  w  rozporządzeniu  Ministra  Rozwoju  Regionalnego  
          i  Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r.  w sprawie ewidencji  gruntów i  budynków, tj.
          mieszkaniowych,  rolnych  zabudowanych  zajętych  pod  budynki  mieszkalne,  innych
          zabudowanych z  wyłączeniem cmentarzy  i  grzebowisk  dla  zwierząt,  zurbanizowanych
          niezabudowanych lub w trakcie zabudowy, rekreacyjno-wypoczynkowych z wyłączeniem
          kurhanów, pomników przyrody oraz terenów zieleni nieurządzonej niezaliczonej do lasów oraz
          gruntów zadrzewionych i zakrzewionych, nie uwzględniając nieruchomości gospodarstwa, na
          którego terenie chów lub  hodowla będą prowadzone, 
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    – zrealizowanego, realizowanego lub planowanego przedsięwzięcia chowu lub hodowli zwierząt
         innych niż norki, w liczbie nie mniejszej niż 40 DJP,

– na obszarach objętych formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1- 5, 8 i 9
   ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, lub w otulinach form ochrony przyrody,  
   o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1–3 tej ustawy. 
          Istniejące gospodarstwo nie osiąga obecnie progów wskazanych w § 3 ust. 1 pkt 104 lit. a
rozporządzenia  Rady  Ministrów  z  dnia  9  listopada  2010  r.  w  sprawie  przedsięwzięć  mogących
znacząco oddziaływać na środowisko, ponieważ obecna obsada drobiu kaczego wynosi 7412 szt. =
29,64 DJP a po zrealizowaniu wyniesie 9612 szt. = 38, 44 DJP. W związku z powyższym obecny stan
oraz  projektowany  nie  osiąga  progów,  aby zakwalifikować  go  do  ww.  rozporządzenia,  ponieważ
istniejąca jaki i projektowana obsada nie osiąga 40 DJP. 

Dodatkowo na terenie  istniejącego gospodarstwa prowadzony jest  chów bydła opasowego  
w obsadzie 116 szt. = 123,2 DJP.
          Biorąc  pod  uwagę  odchów  bydła  to  zgodnie  z  ww.  rozporządzeniem  projektowane
przedsięwzięcie  również  nie  kwalifikuje  się  do  przedsięwzięć  zawsze  znacząco  oddziaływać  na
środowisko, ponieważ po zsumowaniu projektowanej obsady (8,80 DJP) z istniejącą (29,64 DJP +
123.2 DJP = 161,64 DJP) nie przekroczy 210 DJP. Zgodnie z § 3 ust. 2 warunek zakwalifikowania
przedsięwzięcia po zsumowaniu wszystkich parametrów nie został spełniony. 
          Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na zabudowie istniejącego wybiegu zadaszonego 
i częściowo niezadaszonego dla drobiu z przeznaczeniem na halę inwentarską dla drobiu.  Obecna
powierzchnia zadaszona i nie zadaszona dla drobiu wynosi 1600 m2. Po zrealizowaniu przedsięwzięcia
powierzchnia  zadaszona  projektowanego  budynku  hali  w  miejscu  istniejącego  wybiegu  zostanie
pomniejszona i wyniesie 1400 m2. 
          Z treści karty informacyjnej przedsięwzięcia wynika, że obecna powierzchnia utwardzona  
i  zadaszona wszystkich obiektów wynosi  3346 m2 a po zrealizowaniu wyniesie 4596 m2,  a  zatem
przedsięwzięcie nie osiąga progu określonego w § 3 ust.  2 ww. rozporządzenia. Ponadto Inwestor
wykazał, że łączna powierzchnia terenów przekształconych na terenie analizowanego przedsięwzięcia
wyniesie 1600 m2, co wyklucza kwalifikację planowanego przedsięwzięcia do § 3 ust. 2.
          Biorąc powyższe pod uwagę zapisy w § 3 ust.  2 tego rozporządzenia, do przedsięwzięć
mogących  potencjalnie  znacząco  oddziaływać  na  środowisko  zalicza  się  również  przedsięwzięcia
polegające  na  rozbudowie,  przebudowie  lub  montażu  realizowanego  lub  zrealizowanego
przedsięwzięcia wymienionego w ust.1, z wyłączeniem przypadków, w których ulegająca zmianie  lub
powstająca w wyniku rozbudowy, przebudowy lub montażu część realizowanego lub zrealizowanego
przedsięwzięcia nie  osiąga progów określonych w ust.1, o ile progi te zostały określone. 
           Biorąc pod uwagę w opinii tutejszego organu planowana inwestycja nie będzie osiągać progów
określonych w § 3 ust. 1 pkt 104 lit. a rozporządzenia w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco
oddziaływać na środowisko, tj. 40 DJP.
          Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kaliszu, stwierdził, ze w świetle wykazanej
argumentacji nie ma podstaw prawnych do prowadzenia postępowania administracyjnego w sprawie
wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia.
           W tym stanie  rzeczy Państwowy Powiatowy Inspektor  Sanitarny w Kaliszu,  uznał,  że
postępowanie prowadzone w trybie art. 106 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego stało się
bezprzedmiotowe w całości i na podstawie art. 105 § 1 w związku z art. 126 Kodeksu postępowania
administracyjnego umorzył w przedmiotowej sprawie postępowanie. Przepis art.  105 § 1 Kodeksu
postępowania administracyjnego stanowi bowiem, że „Gdy postępowanie z jakiejkolwiek przyczyny
stało się bezprzedmiotowe w całości albo w części, organ administracji publicznej wydaje decyzję  
o umorzeniu postępowania odpowiednio w całości albo w części”. Przepis ten znajduje zastosowanie,
z  mocy odesłania  art.  126 Kodeku postępowania  administracyjnego,  do  postanowień,  w jakiej  to
formie Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny zajmuje stanowisko działając w trybie art.  106
Kodeksu postępowania administracyjnego.
W tym stanie rzeczy tutejszy organ postanowił jak w sentencji.

Pouczenie

               Na niniejsze postanowienie przysługuje inwestorowi prawo wniesienia zażalenia do
Wielkopolskiego  Państwowego  Wojewódzkiego  Inspektora  Sanitarnego,  61-705  Poznań,  
ul.  Noskowskiego  23,  za  pośrednictwem  Państwowego  Powiatowego  Inspektora  Sanitarnego  
w Kaliszu, ul. Kościuszki  6 w terminie 7 dni od daty otrzymania postanowienia.
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 Jednakże w trakcie biegu terminu do wniesienia zażalenia strona może zrzec się prawa do
wniesienia zażalenia w formie oświadczenia, złożonego wobec tutejszego organu. Oświadczenie to
może być złożone pisemnie, telegraficznie, z pomocą telefaksu lub ustnie do protokołu, a także za
pomocą  innych  środków  komunikacji  elektronicznej.  Oświadczenie  powinno  być  przez  stronę
podpisane i opatrzone datą.
Oświadczenie  wniesione  w  formie  dokumentu  elektronicznego  powinno  być  opatrzone
kwalifikowanym  podpisem  elektronicznym  albo  podpisem  potwierdzonym  profilem  zaufanym
ePUAP,  lub  uwierzytelnione  w  sposób  zapewniający  możliwość  potwierdzenia  i  integralności
weryfikowanych danych w formie elektronicznej.
Z dniem doręczenia ww.  oświadczenia przez ostatnią ze stron postanowienie staje się ostateczne  
i prawomocne.

Z-ca Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego

w Kaliszu
Anna Napierała

Otrzymują:
1. Burmistrz Gminy Opatówek (ePUAP) 
Do wiadomości.
1.  Maciej  Jakubek  EKOMA,,  ul.  Prymasa  Stefan  Wyszyńskiego/  28/84,  62-800  Kalisz  -  pełnomocnik
Inwestora.:    
     Mariusz Brodziak, 62-860 Opatówek, ul. Kościuszki 29
2. /Gmina Opatówek - pozostałe strony postępowania zgodnie z art. 74 ust 3 ustawy z dnia 3 października  
     2008 r.  o  udostępnianiu  informacji  o  środowisku i  jego  ochronie,  udziale  społeczeństwa  w ochronie
     środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko w związku art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.

     Kodeks postępowania administracyjnego  – (ePUAP)
3.  a/a.

A.S.
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