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umorzeniu postępowania w

uwarunkowaniach

DECYZJA

sprawie wydania decyzji

o

środowiskowych

i 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.), art. 7I ust. 2 ustav,ry
z dnia 3 pażdzternlka 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie'
udziale społeczeństwa w ochronie śroclowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisku
(tj.Dz.U. z2018 r. poz. 208I ze zm.) orazrczporządzenia Rady Ministrów z dnla 9 listopada
2010 t. w sprawie przedsięwzięÓ mogących Znacząco oddziaływac na środowisko
(t1. Dz. U . 2 201.6 r., poz. 7 l)

Na podstawie art' 105 $ 1

postanawiam
umorzyć postępowanie

w

całoŚci dotyczące wydania decyzji

o

Środowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na ,.Zwiększeniu obsady w istniejqcJlm
budynku oboĘl dla hldła w ilości76,80 DJP, a w cabm gospodarstwie do maksymalnej
ilości91,20 DJP, budowy silosu na kiszonke wraz z in-frastrukturq towarzJlszqcq na działce
o nr ewidenqljĄvm 52/2 obręb Lisewo. gm- Pyzdty, powiat wrzesiński"

AZASADNIENIE
04.03.201,9 I' pełnomocnik Inwestora Kossakowska Masta, wystąpił
z wnioskiem o wydanie decyĄi o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia
polegającego na .,Zwiększeniu obsad]l w istniejqc}lm bud}lnku obory dla bJłdław ilości76,80
DJP, a w cabłm gospodarstwie do maksymulnej ilości9],20 DJP, budow)l silosu nu kkzonkę
wraz z infrastrukturq towarrylszqcq na działce o nr ewidenqljąlm 52/2 obręb Lisewo,
gm. Ęvzdry, powiat wrzesiński"
Zawiadomieniem z drua 08.03.2019 r mak OCH.6220.2.20I9 r. Burmistrz Pyzdr
poinformował strony o wszczęeiu postępowania na wniosek inwestora oraz wystąpił
do Regionalnego Dyrektora ochrony Środowiska w Poznaniu, Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego we Wiześnioruz do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody
Polskie w Kole - organów opiniujących - o wydanie opinii czy dla przedmiotowego
przedsięwzięciazachodzi koniecznośó przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
Zgodnie z art. 71 ust' 2 ustawy z dnia 3 puŹdziemika 2008 roku'o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oTaZ o ocenach
oddziaływania na środowisku (tj. Dz. U. z 2018 r' poz. 208I zę zm') decyzji
o Środowiskowych uwarunkowaniach v,rymagają przedsięwzięcia mo gą cę Zaw sze 7nacząco
oddziaŁywać na Środowisko oraz przedsięwzięcia mogące potencjalnie znacząco oddziaŁywac
na środowisko.
W dniu 25'03.2019 r' wpłynęła opinia sanitarna Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitamego we WrzeŚni pismo nr oN.NS.7ZI.9'2019 z22.03.2019 r.
Dnia Ż5.03.20I,9 r. wpłynęłopismo nr Woo-Iv.4220.27I.2019.WP z Regionalnej
Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Poznaniu oraz w dniu 03.04.201,9 r. pismo
rlr Po.ZZŚ3'435.L 56.2019.RG.1 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód
Polskich w Poznaniu, w sprawie kwalifikacji przedmiotowego przedsięwzięcia zgodnie
Z tozpotządzęnia Rady Ministrów z drua 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięó
mogących 7nacząco oddztaływaó na środowisko(tj. Dz. U. z2016 t,poz.7I)'

W dniu

Po ponownej analizie materiału organ uznaŁ, ze istniejące gospodarstwo o obsadzie
54,9a DJP osiąga obecnie progi wskazane w $ 3 ust. 1 pkt 103 c1.towanego Iozporządzenia
w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływac na środowisko, zatem
uwzględniaj ąc zaplsy $ 3 ust. 2 pkt 2 tego rczporządzenia naIeży uznać, ze planowane
ptzedsięwzięcie nie będzie osiągaó progów określonych * $ 3 ust. 1 pkt 103 lit. a i lit. b,

to jest 40 DJP.

Biorąc pod uwagę powyŻsze, postępowanie stało się w całościbezprzedmiotowe.
W zwtązku

od

z

povłyŻszym, zgodnie z att'. 105 $ 1 Kpa orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE
niniejszej decyzji służyplawo wniesienia odwołania do Samorządowego

Kolegium odwoławczego w Poznaniu za poŚrednictwem Burmistrza Pyzdr w terminie 14 dni
od daĘ jej doręczenia.

otrzymują:
1. Wnioskodawca
2. Strony wg rozdzielnika
3. Państwowy Powiatowy inspelĆor Sanitamy we Wrześni
4. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskię w Kole
5' Regionalny Dyrektor ochrony Środowiska w Poznaniu
6. a.a.

