
                       MARSZAŁEK 

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 

________________________________________________________________________________ 

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, Departament Środowiska 

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

DSR-II-1.7222.158.2016 Poznań, dnia 26 czerwca 2017 r. 
za dowodem doręczenia 

DECYZJA 

Na podstawie art.181 ust.1 pkt 1, art. 183 ust. 1, art. 192, art. 201 ust. 1, art. 202 ust. 1, i ust. 7, art. 211 ust.1 

i ust. 6, pkt 3, pkt 7 i pkt 8, 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 2017 r., poz. 519 ze zm.) oraz art. 104 i art. 155 ustawy z dnia 

14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze 

zm.) – po rozpatrzeniu wniosku Janusza Kałużnego, prowadzącego działalność pod nazwą: Gospodarstwo 

Rolno-Drobiarskie Janusz Kałużny, Gałązki Wielkie 4, 63-460 Nowe Skalmierzyce, reprezentowanego przez 

pełnomocnika – Bartosza Jeszke 

ORZEKAM  

I. Zmienić decyzję Marszałka Województwa Wielkopolskiego znak: DSR-II-1.7222.43.2014 z dnia 

17.12.2014 r., udzielającą Wnioskodawcy, pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji 

przeznaczonej do chowu drobiu o obsadzie ponad 40 000 stanowisk, zlokalizowanej na terenie Fermy 

Drobiu położonej w miejscowości Gałązki Małe, gm. Nowe Skalmierzyce, w następującym zakresie: 

1. Punkt I.1.2.1. ww. decyzji otrzymuje brzmienie: 

1. W ciągu roku w indycznikach przebiegają 3 cykle produkcyjne. Na Fermę dostarczane są młode ptaki 

po odchowaniu, tj. po 30. dniu życia. Tucz w indycznikach trwa około 97 dni. Ptaki utrzymywane są 

jednopoziomowo, bez klatek, na ściółce. 

2. Punkt I.2. ww. decyzji otrzymuje brzmienie: 

2. Rodzaj i ilość wykorzystywanej energii, materiałów i surowców  

Lp. Rodzaj wykorzystywanej energii, materiałów i surowców  Jednostka 
Zużycie w ciągu 

roku 

1. Energia elektryczna MWh 605,65 

2. Woda m3 11 636,75 

3. Pasza Mg 11 802,42 

3. W punkcie I.4. ww. decyzji dodaje się lit. e i f w następującym brzmieniu: 

e. Magazynowanie padłych sztuk w konfiskatorze zlokalizowanym w wyznaczonym miejscu na terenie 

Fermy, w sposób uniemożliwiający przedostanie się substancji w nim zawartych do środowiska 

gruntowo-wodnego. 

f. Zagospodarowywanie pomiotu bezpośrednio po zakończonym cyklu produkcyjnym, poprzez 

załadunek na środki transportu, wywiezienie poza teren Fermy, a następnie zagospodarowanie 

zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
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4. Pkt I.6.2.1. ww. decyzji otrzymuje brzmienie: 

6.2.1. Zaopatrzenie w wodę 

a. Przedmiotowa Ferma zaopatrywana jest w wodę z własnego ujęcia wód podziemnych zlokalizowanego na 

terenie działki nr 60/2 w m. Gałązki Małe. Woda jest pobierana z przedmiotowego ujęcia wód podziemnych 

z utworów czwartorzędowych przy wykorzystaniu studni głębinowej na podstawie odrębnego pozwolenia 

wodnoprawnego. Woda wykorzystywana jest na cele technologiczne (pojenie drobiu, mycie budynków 

inwentarskich) oraz pozostałe cele obsługi instalacji. 

b. Ilość wykorzystywanej wody: 

 Q roczne = 11 636,75 m3/r 

Zaopatrzenie w wodę na cele: 
Ilość wykorzystywanej wody Qroczne 

[m3/r] 

Technologiczne (pojenie drobiu) 11 507,4 

Technologiczne (mycie budynków inwentarskich) 60,0 

Pozostałe 69,35 

RAZEM 11 636,75 

5. W pkt I.6.2.2.1. ww. decyzji lit. b i c otrzymują brzmienie: 

b. Ilość ścieków przemysłowych: 

 Q roczne = 60 m3/r 

c. Skład ścieków przemysłowych: 

II. Pozostałe warunki decyzji Marszałka Województwa Wielkopolskiego znak: DSR-II-1.7222.43.2014 

z dnia 17.12.2014 r., udzielającej Wnioskodawcy, pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie 

instalacji przeznaczonej do chowu drobiu o obsadzie ponad 40 000 stanowisk, zlokalizowanej na terenie 

Fermy Drobiu położonej w miejscowości Gałązki Małe, gm. Nowe Skalmierzyce, pozostają bez zmian. 

III. Decyzja niniejsza jest integralnie związana z decyzją Marszałka Województwa Wielkopolskiego znak: 

DSR-II-1.7222.43.2014 z dnia 17.12.2014 r., udzielającą Wnioskodawcy, pozwolenia zintegrowanego 

na prowadzenie instalacji przeznaczonej do chowu drobiu o obsadzie ponad 40 000 stanowisk, 

zlokalizowanej na terenie Fermy Drobiu położonej w miejscowości Gałązki Małe, gm. Nowe 

Skalmierzyce. 

UZASADNIENIE 

W dniu 23.12.2016 r. do Marszałka Województwa Wielkopolskiego wpłynął wniosek Janusza 

Kałużnego, prowadzącego działalność pod nazwą: Gospodarstwo Rolno-Drobiarskie Janusz Kałużny, 

Gałązki Wielkie 4, 63-460 Nowe Skalmierzyce, reprezentowanego przez pełnomocnika – Bartosza Jeszke, 

o zmianę decyzji Marszałka Województwa Wielkopolskiego znak: DSR-II-1.7222.43.2014 z dnia 

17.12.2014 r., udzielającej Wnioskodawcy, pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji 

przeznaczonej do chowu drobiu o obsadzie ponad 40 000 stanowisk, zlokalizowanej na terenie Fermy 

Drobiu położonej w miejscowości Gałązki Małe, gm. Nowe Skalmierzyce. 

Nazwa wskaźnika Najwyższa dopuszczalna wartość Jednostka miary 

Azot amonowy 200,0 mg/dm3 

Azot azotynowy 10,0 mg/dm3 

Fosfor ogólny 6,5 mg/dm3 
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Obowiązek uzyskania pozwolenia zintegrowanego dla przedmiotowej instalacji wynika z zaliczenia 

jej do instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów 

przyrodniczych albo środowiska jako całości, wymienionej w ust. 6 pkt 8 lit. a załącznika do rozporządzenia 

Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować 

znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz. U. 

z 2014 r., poz. 1169). 

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. 

Wnioskodawca, w związku ze zmianami wprowadzonymi w technologii chowu, wystąpił o zmianę 

ww. pozwolenia w zakresie opisu charakterystyki stosowanej technologii, rodzaju i ilości wykorzystywanej 

energii, materiałów, surowców i paliw oraz warunków wprowadzania do środowiska substancji i energii. 

Przedmiotowa zmiana pozwolenia zintegrowanego nie stanowi istotnej zmiany sposobu 

funkcjonowania instalacji, w rozumieniu art. 3 pkt 7 i art. 214 ust. 3 ustawy Prawo ochrony środowiska, 

która może powodować znaczące zwiększenie negatywnego oddziaływania na środowisko. W związku 

z powyższym nie zostało przeprowadzone postępowanie z udziałem społeczeństwa, na zasadach i w trybie 

określonych w ustawie 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 toku postępowania wyjaśniającego wezwano Prowadzącego instalację do usunięcia braków 

formalnych wniosku o zmianę przedmiotowego pozwolenia zintegrowanego oraz do złożenia wyjaśnień 

merytorycznych. Przedmiotowy wniosek został uzupełniony w żądanym zakresie. 

Po analizie przedłożonej dokumentacji, na podstawie art. 61 § 4 ustawy Kodeks postępowania 

administracyjnego, pismem znak: DSR-II-1.7222.158.2016 z dnia 20.04.2017 r., zawiadomiono 

Wnioskodawcę o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji Marszałka Województwa 

Wielkopolskiego znak: DSR-II-1.7222.43.2014 z dnia 17.12.2014 r. 

Mając na uwadze obowiązek wynikający z art. 209 ust. 1 ustawy z Prawo ochrony środowiska, 

przekazano Ministrowi Środowiska zapis ww. wniosku w wersji elektronicznej. 

Na podstawie art. 10 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego poinformowano Stronę 

postępowania o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych 

żądań. Wnioskodawca nie skorzystał z ww. uprawnienia. 

W związku ze zmniejszeniem ilości poboru wody na poszczególne cele związane z funkcjonowaniem 

instalacji nadano nowe brzmienie pkt I.6.2. ww. decyzji.  

Przedmiotowa Ferma zaopatrywana jest w wodę z własnego ujęcia wód podziemnych zlokalizowanego na 

terenie działki nr 60/2 w m. Gałązki Małe. Wnioskodawca posiada odrębne pozwolenie wodnoprawne 

na wykonanie urządzenia wodnego – studni głębinowej oraz pobór wód podziemnych z przedmiotowego 

ujęcia. Woda wykorzystywana jest na cele technologiczne (pojenie drobiu, mycie budynków inwentarskich) 

oraz pozostałe cele obsługi instalacji. 

W związku ze zmniejszeniem ilości ścieków przemysłowych z mycia obiektów inwentarskich nadano nowe 

brzmienie pkt I.6.2.2.1. lit. b ww. decyzji. Dodatkowo zweryfikowano skład ścieków przemysłowych. 

Wnioskodawca uzyskał decyzję Marszałka Województwa Wielkopolskiego znak: DSR-II-1.7322.188.2016 

z dnia 10.03.2017 r. udzielającą pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków przemysłowych 

zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego do urządzeń kanalizacyjnych 

innego podmiotu. 

Zgodnie z art. 211 ust. 6 pkt 3 ustawy Prawo ochrony środowiska w niniejszej decyzji nadano nowe 

brzmienie pkt. I.4. dotyczącemu wymagań zapewniających ochronę gleby, ziemi i wód gruntowych, w tym 

środków mających na celu zapobieganie emisjom do gleby, ziemi i wód gruntowych oraz sposobu ich 

systematycznego nadzorowania. 



 4 

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. Za przedmiotową zmianą pozwolenia zintegrowanego przemawia słuszny interes 

Wnioskodawcy i nie sprzeciwiają się temu przepisy szczególne. 

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. 

Za wydanie niniejszej decyzji pobrano stosowną opłatę skarbową w wysokości 253,00 zł na podstawie przepisów 

ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1827). Opłatę wniesiono 

na rachunek bankowy: Urząd Miasta Poznania, Wydział Finansów, Oddział Pozostałych Dochodów Podatkowych 

i Niepodatkowych, ul. Libelta 16/20, 61-706 Poznań, PKO Bank Polski S.A. 94 1020 4027 0000 1602 1262 0763. 

z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA 

Mariola Górniak 

Dyrektor Departamentu Środowiska 

Otrzymują: 

1. Janusz Kałużny 

Gospodarstwo Rolno-Drobiarskie Janusz Kałużny 

Gałązki Wielkie 4, 63–460 Nowe Skalmierzyce 

2. Bartosz Jeszke - pełnomocnik 

3. Minister Środowiska  

(na adres email: pozwolenia.zintegrowane@mos.gov.pl) 

4. Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska  

ul. Czarna Rola 4, 61-625 Poznań 

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

Pion Zarządzania Zasobami Wodnymi 

ul Chlebowa 4/8, 61-003 Poznań 

6. Wydział Opłat i Baz Danych o Środowisku 

7. Aa x 2 


