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                       MARSZAŁEK 
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 

 
DSR-II-1.7222.85.2016                                                                                   Poznań, dnia 1 września 2016 r. 
                                                                                                                                             za dowodem doręczenia                                              

 
 

DECYZJA 
 

Na podstawie art. 183 ust. 2, art. 193 ust. 1 pkt 5, ust. 3, 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. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: 
Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.) 

ORZEKAM 
 

Stwierdzić z urzędu wygaśnięcie – z upływem dnia 1.01.2016 r. – pozwolenia zintegrowanego na 
prowadzenie instalacji do chowu drobiu (kur niosek) na terenie Fermy „Przy Lesie” udzielonego, Fermie 
„Przy Lesie” Stanisław Nowicki, Lewkowiec 65, 63-400 Ostrów Wielkopolski, mocą decyzji Marszałka 
Województwa Wielkopolskiego znak: DSR.III.7623-66/08 z dnia 4.03.2009 r., zmienioną decyzjami 
Marszałka Województwa Wielkopolskiego znak: DSR.VI.7623-4/10 z dnia 12.04.2010 r. oraz znak:       
DSR-II-1.7222.219.2014 z dnia 7.01.2015 r. 
 

UZASADNIENIE 
 

Decyzją znak: DSR.III.7623-66/08 z dnia 4.03.2009 r. Marszałek Województwa Wielkopolskiego 
udzielił, Fermie „Przy Lesie” Stanisław Nowicki, Lewkowiec 65, 63-400 Ostrów Wielkopolski, pozwolenia 
zintegrowanego na prowadzenie instalacji do odchowu drobiu (kur niosek) na terenie Fermy „Przy Lesie”, 
które zostało zmienione decyzjami Marszałka Województwa Wielkopolskiego znak: DSR.VI.7623-4/10 
z dnia 12.04.2010 r. oraz znak: DSR-II-1.7222.219.2014 z dnia 7.01.2015 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 (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 71) 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 2016 r., poz. 353 ze zm.), organem właściwym do wydania niniejszej decyzji jest Marszałek Województwa 
Wielkopolskiego. 

Mając na uwadze ustalenia z kontroli Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony 
Środowiska, w przedmiocie nieprowadzenia przez Prowadzącego instalację przez 2 lata działalności objętej 
pozwoleniem zintegrowanym udzielonym decyzją Marszałka Województwa Wielopolskiego znak: 
DSR.III.7623-66/08 z dnia 4.03.2009 r., ze zm. stwierdzono, iż powyższe stanowi przesłankę wygaśnięcia 
ww. pozwolenia, o której mowa w art. 193 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo ochrony środowiska. 

Zgodnie z informacjami zawartymi w wystąpieniu Organu kontrolnego nr 11/2016 z dnia 
30.03.2016 r., w czerwcu 2012 r. Prowadzący instalację zaprzestał prowadzenia działalności w kurniku nr 1.  
Kurnik nr 2 od stycznia 2014 r. do grudnia  2014 r. był przedmiotem umowy użyczenia i obecnie nie jest 
eksploatowany, natomiast kurnik nr 3 nie jest eksploatowany od stycznia 2011 r.  
Stwierdzono również, iż w budynkach inwentarskich brak jest wyposażenia, klatki zostały częściowo 
zdemontowane oraz, że w kurnikach prowadzony jest remont.  

Pismami znak: DSR-II-1.7013.37.2016 z dnia 14.04.2016 r. oraz z dnia 20.05.2016 r. 
poinformowano Stronę, iż zgodnie z art. 193 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo ochrony środowiska, jeżeli 
prowadzący instalację nie prowadzi działalności objętej pozwoleniem przez dwa lata – pozwolenie wygasa. 
Dodatkowo poinformowano Stronę, iż zgodnie z art. 193 ust. 3 ustawy Prawo ochrony środowiska, 
Marszałek Województwa Wielkopolskiego stwierdzi, w drodze decyzji, wygaśnięcie pozwolenia 
zintegrowanego. Strona nie zajęła stanowiska w przedmiotowej sprawie.  
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Na podstawie art. 61 § 4 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, pismem znak:               
DSR-II-1.7222.85.2016 z dnia 29.06.2016 r., zawiadomiono Stronę o wszczęciu postępowania w sprawie 
stwierdzenia wygaśnięcia pozwolenia zintegrowanego dla ww. instalacji oraz o możliwości zapoznania się      
z dokumentacją sprawy. Strona nie skorzystała z przysługujących jej uprawnień.  

Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, tutejszy Organ zawiadomił 
Stronę o zakończeniu postępowania wyjaśniającego oraz o możliwości wypowiedzenia się odnośnie 
materiałów i dowodów zgromadzonych w sprawie. Strona nie skorzystała z tego uprawnienia. 

Zgodnie z art. 193 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawa ochrony środowiska – pozwolenie na wprowadzanie do 
środowiska substancji lub energii wygasa, jeżeli prowadzący instalację nie prowadził działalności objętej 
pozwoleniem przez dwa lata. W takim przypadku organ właściwy do wydania pozwolenia jest zobligowany 
do stwierdzenia wygaśnięcia, w drodze decyzji, danego pozwolenia. Decyzja stwierdzająca wygaśnięcie ma 
charakter deklaratoryjny, tj. stwierdza nastąpienie określonego w ustawie skutku materialnoprawnego, 
polegającego na wygaśnięciu stosunku administracyjno-prawnego uprawniającego podmiot korzystający     
ze środowiska do zgodnej z prawem eksploatacji instalacji. 
 

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

POUCZENIE 
 

Od niniejszej decyzji Stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Ministra Środowiska,          
w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia, za pośrednictwem Marszałka Województwa Wielkopolskiego. 

 
Za wydanie niniejszej decyzji nie pobrano opłaty skarbowej, na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. 
o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 783 ze zm.). 
 
 
 
 

 
 

z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA 

               Mariola Górniak 
     Dyrektor Departamentu Środowiska 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Otrzymują: 

1. Stanisław Nowicki 
Ferma Drobiu „Przy Lesie”  
Lewkowiec 65, 63-400 Ostrów Wlkp. 

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. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu (kataster wodny) 
 ul. Norwida 34, 50-950 Wrocław 

5. Wydział Opłat i Baz Danych o Środowisku 
6. Aa x 2 

 


