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Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, Departament Środowiska:  

al. Niepodległości 34, 61 - 714 Poznań, tel.: 61 626 64 00; faks: 61 626 64 01 

MARSZAŁEK 

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 
 

DSR-II-1.7222.91.2016                                                                                   Poznań, dnia 11 lipca 2016 r. 
za dowodem doręczenia 

 

 

POSTANOWIENIE 
 

 Na podstawie art. 376 pkt 2b i art. 378 ust. 2a pkt 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.  

– Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 672 ze zm.) oraz art. 113 § 1 i § 3 

ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity:  

Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze. zm.),  

 

ORZEKAM 
 

Sprostować z urzędu oczywiste omyłki pisarskie w decyzji Marszałka Województwa Wielkopolskiego  

znak: DSR-II-1.7222.25.2014 z dnia 23.01.2015 r., zmieniającej decyzję Wojewody Wielkopolskiego  

znak: SR.II-2.6600-55/05 z dnia 4.08.2006 r., udzielającą Gospodarstwu Rolnemu – Ferma Drobiu  

Krzysztof Pachura, Bukowy Las 18, 63-014 Murzynowo Kościelne, pozwolenia zintegrowanego  

na prowadzenie instalacji do hodowli kur nieśnych na terenie fermy w miejscowości Bukowy Las  

gm. Dominowo, zmienioną decyzją Marszałka Województwa Wielkopolskiego znak:  

DSR-II-2.7222.84.2014 z dnia 19.12.2014 r. – w następującym zakresie: 

 

1. W punkcie V.1.1. lit. d: 

jest: 

 

d. Ze względu na okresową pracę nagrzewnic wyróżnia się następujące podokresy ich pracy: 

 podokres I – trwający 8 280 h/rok, w którym nie pracują nagrzewnice, 

 podokres II –  trwający 480 h/rok, w którym tylko w odchowalni K4 pracują nagrzewnice. 

 

winno być: 

 

d. Ze względu na okresową pracę nagrzewnic wyróżnia się następujące podokresy ich pracy: 

 podokres I (skrajnie wysokich temperatur) – trwający 480 h/rok, w którym nie pracują 

nagrzewnice, 

 podokres II (pozostała część roku) – trwający 8 280 h/rok, w którym w odchowalni K4 

pracują nagrzewnice . 

 

UZASADNIENIE 
 

Marszałek Województwa Wielkopolskiego decyzją znak: DSR-II-1.7222.25.2014 z dnia  

23.01.2015 r., zmienił decyzję Wojewody Wielkopolskiego znak: SR.II-2.6600-55/05 z dnia  

4.08.2006 r., udzielającą Gospodarstwu Rolnemu – Ferma Drobiu Krzysztof Pachura, Bukowy Las 18,  

63-014 Murzynowo Kościelne, pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do hodowli kur 

nieśnych na terenie fermy w miejscowości Bukowy Las gm. Dominowo, zmienioną decyzją Marszałka 

Województwa Wielkopolskiego znak: DSR-II-2.7222.84.2014 z dnia 19.12.2014 r 

Właściwość rzeczowa Marszałka Województwa Wielkopolskiego w przedmiotowej sprawie 

wynika z 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 (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 71) oraz 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 2016 r., poz. 353). 
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Zgodnie z art. 113 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego – organ administracji 

publicznej może z urzędu lub na żądanie strony prostować w drodze postanowienia błędy pisarskie 

i rachunkowe oraz inne oczywiste omyłki w wydanych przez ten organ decyzjach. 

Nieprawidłowe określenie podokresów pracy instalacji w pkt V.1.1. lit. d sentencji cytowanej 

decyzji Marszałka Województwa Wielkopolskiego, nie było zamierzeniem tutejszego Organu i stanowi 

oczywiste omyłki pisarskie spowodowane zastosowaniem komputerowych technik edytorskich. 

Mając powyższe na uwadze, Marszałek Województwa Wielkopolskiego postanawia jak  

w sentencji. 

 

POUCZENIE 
 

Na niniejsze postanowienie Stronie przysługuje prawo wniesienia zażalenia do Ministra Środowiska, 

za pośrednictwem Marszałka Województwa Wielkopolskiego, w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują: 

1. Krzysztof Pachura  

Gospodarstwo Rolne – Ferma Drobiu  

Krzysztof Pachura  

Bukowy Las 18  

63-014 Murzynowo Kościelne  

2. Adam Szymkowiak - Pełnomocnik 

ul. Szamarzewskiego 56/41 

60-569 Poznań 

3. Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska 

ul. Czarna Rola 4, 61-625 Poznań 

4. Minister Środowiska  

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

5. Regionalny Dyrektor Gospodarki Wodnej w Poznaniu (kataster wodny) 

Pion Zarządzania Zasobami Wodnymi 

ul. Grunwaldzka 21, 60-783 Poznań 

6. Wydział Opłat i Baz Danych o Środowisku 

7. Aa (x2) 

Z up. Marszałka Województwa 

Małgorzata Knapczyk 
Zastępca Dyrektora Departamentu Środowiska 

mailto:pozwolenia.zintegrowane@mos.gov.pl

