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Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, Departament Środowiska:  

Al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 64 00, fax.: 61 626 64 01 

 

 MARSZAŁEK  

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO  

 

DSR-II-2.7222.72.2015                                  Poznań, dnia 28 grudnia 2015 r. 
                                                                                                                                   za dowodem doręczenia 

 

 

DECYZJA 
 

Na podstawie art. 376 pkt 2b, art. 378 ust. 2a pkt 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo  ochrony 

środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 ze zm.) oraz  art. 104 i art. 155 ustawy z dnia 

14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 276 

ze zm.) 

 

ORZEKAM 
 

Uchylić z urzędu za zgodą Strony decyzję Marszałka Województwa Wielkopolskiego znak:  

DSR-II-2.7222.110.2014 z dnia 25.02.2015 r., zmieniającą z urzędu decyzję Wojewody Wielkopolskiego 

znak: SR.II-6.6600-10/05 z dnia 23.12.2005 r., udzielającą przedsiębiorstwu Agrofirma Spółdzielcza,  

z siedzibą przy ul. Wolsztyńskiej 5, 64-233 Wroniawy, pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie 

instalacji do chowu i hodowli trzody chlewnej na terenie Fermy we Wroniawach, gm. Wolsztyn.  

 

 

UZASADNIENIE 
 

Decyzją znak: DSR-II-2.7222.110.2014 z dnia 25.02.2015 r., Marszałek Województwa 

Wielkopolskiego zmienił z urzędu decyzję Wojewody Wielkopolskiego znak: SR.II-6.6600-10/05 z dnia 

23.12.2005 r., udzielającą przedsiębiorstwu Agrofirma Spółdzielcza, z siedzibą przy ul. Wolsztyńskiej 5,  

64-233 Wroniawy, pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do chowu i hodowli trzody 

chlewnej na terenie Fermy we Wroniawach, gm. Wolsztyn. Decyzja zmieniająca została wydana w oparciu  

o art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych 

innych ustaw(Dz. U. z 2014 r., poz. 1101), w celu dostosowania udzielonego pozwolenia zintegrowanego do 

nowych regulacji prawnych. 

 W toku analizy pozwolenia zintegrowanego, prowadzonej pod znakiem sprawy:  

DSR-II-2.7222.62.2015,  w celu weryfikacji zgodności stanu faktycznego instalacji z warunkami 

określonymi w ww. decyzji Wojewody Wielkopolskiego, Prowadzący instalację – pismem z dnia  

9.10.2015 r. poinformował, iż instalacja do chowu i hodowli trzody chlewnej na terenie Fermy  

we Wroniawach, gm. Wolsztyn, nie jest eksploatowana od dnia 12.03.2012 r. Podkreślenia wymaga, iż fakt 

zaprzestania prowadzenia przez przedsiębiorstwo Agrofirma Spółdzielcza instalacji do chowu i hodowli 

trzody chlewnej na terenie Fermy we Wroniawach, gm. Wolsztyn, nie był znany tutejszemu Organowi  

w momencie wydawania z urzędu decyzji znak: DSR-II-2.7222.110.2014 z dnia 25.02.2015 r. Pomimo 

zapewnienia możliwości wypowiedzenia się przed wydaniem ww. decyzji, Prowadzący instalację nie 

przedstawił stanowiska w przedmiotowej sprawie.  

Mając zatem powyższe na uwadze, tutejszy Organ poinformował Prowadzącego instalację, iż zgodnie  

z obowiązującymi przepisami prawa uchyli – za zgodą Prowadzącego instalację – decyzję znak:  

DSR-II-2.7222.110.2014 z dnia 25.02.2015 r., zmieniającą z urzędu decyzję Wojewody Wielkopolskiego 

znak: SR.II-6.6600-10/05 z dnia 23.12.2005 r., udzielającą pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie 

instalacji do chowu i hodowli trzody chlewnej na terenie Fermy we Wroniawach, gm. Wolsztyn. Następnie, 

w myśl art. 193 ust. 3 ustawy Prawy ochrony środowiska, Marszałek Województwa Wielkopolskiego jest 

zobligowany do stwierdzenia – w drodze decyzji – wygaśnięcia pozwolenia zintegrowanego, udzielonego 

mocą ww. decyzji Wojewody Wielkopolskiego. 
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 Pismem z dnia 20.11.2015 r. Prowadzący instalację wyraził zgodę na uchylenie ww. decyzji 

Marszałka Województwa Wielkopolskiego znak: DSR-II-2.7222.110.2014 z dnia 25.02.2015 r. 

Na podstawie art. 378 ust. 2a pkt 2 ustawy Prawo ochrony środowiska  w związku z § 2 ust. 1 pkt 51 

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco 

oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397 ze zm.) oraz mając na uwadze art. 60 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 (tekst jednolity: Dz. U. 

z 2013 r., poz. 1235 ze zm.), organem właściwym do wydania przedmiotowej decyzji jest Marszałek 

Województwa Wielkopolskiego. 

Pismem znak: DSR-II-1.7222.72.2015 z dnia 1.12.2015 r. zawiadomiono Stronę o wszczęciu 

postępowania w sprawie uchylenia z urzędu ww. decyzji Marszałka Województwa Wielkopolskiego. 

Jednocześnie wypełniając obowiązek określony w art. 10 § 1 ustawy Kodeks postępowania 

administracyjnego, zawiadomiono Stronę postępowania o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych 

dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. We wskazanym w zawiadomieniu terminie Strona nie 

skorzystała z możliwości przedstawienia swego stanowiska przed wydaniem rozstrzygnięcia w sprawie. 

 Zgodnie z art. 155 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego – decyzja ostateczna, na mocy 

której strona nabyła prawo, może być w każdym czasie za zgodą strony uchylona lub zmieniona przez organ 

administracji publicznej, który ją wydał, lub przez organ wyższego stopnia, jeżeli przepisy szczególne nie 

sprzeciwiają się uchyleniu lub zmianie takiej decyzji i przemawia za tym interes społeczny lub słuszny 

interes strony. Jednocześnie tutejszy Organ stwierdza, że brak jest przepisów zabraniających uchylenia  

ww. decyzji. 

 

Mając powyższe na uwadze, Marszałek Województwa Wielkopolskiego orzeka jak w sentencji. 

 

POUCZENIE 

 
Od niniejszej decyzji Stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Ministra Środowiska,  

za pośrednictwem Marszałka Województwa Wielkopolskiego, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. 
 

Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 783 ze zm.), 

wydanie niniejszej decyzji nie podlega opłacie skarbowej. 

 

 

 

 

 

 
z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA  

Mariola Górniak  

Dyrektor Departamentu Środowiska 

 

 

 

 

 

 

 

 
Otrzymują: 

1. Agrofirma Spółdzielcza 

           ul. Wolsztyńska 5, 64-233 Wolsztyn 

2. Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska  

ul. Czarna Rola 4, 61-625 Poznań  

3. Minister Środowiska  

(na adres e-mail: pozwolenia.zintegrowane@mos.gov.pl) 

4. Wydział Opłat i Baz Danych o Środowisku 

5. Aa x 2 


