
                       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-1.7222.25.2017 Poznań, dnia 18 lipca 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, ust. 4, ust. 7, art. 

211 ust. 1, ust. 6, pkt 1, pkt 3 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 2017 r., poz. 1257) – po rozpatrzeniu wniosku Arlety Linka prowadzącej działalność pod nazwą: 

Gospodarstwo Rolne Arleta Linka, z siedzibą w m. Dębienko przy ul. Kasztanowej 3, 62-060 Stęszew  

 

 

ORZEKAM 

 
I. Zmienić decyzję Wojewody Wielkopolskiego znak: SR.II-3.6600-15/06 z dnia 25.10.2006 r., udzielającą 

Arlecie i Michałowi Linka, zam. w m. Dębienko przy ul. Kasztanowej 3, 62-060 Stęszew, pozwolenia 

zintegrowanego na prowadzenie instalacji do chowu drobiu – brojlerów na terenie Fermy Drobiu 

zlokalizowanej na działce nr 114/7 w miejscowości Witobel, gm. Stęszew, sprostowaną postanowieniem 

Marszałka Województwa Wielkopolskiego znak: DSR-II-2.7222.40.2013 z dnia 31.10.2013 r., zmienioną 

decyzjami Marszałka Województwa Wielkopolskiego znak: DSR-II-2.7222.34.2013 z dnia 4.11.2013 r. 

(w zakresie oznaczenia prowadzącego instalację) oraz znak: DSR-II-1.7222.211.2014 z dnia 2.01.2015 r. 

– w następujący sposób: 

1. Tabela w punkcie I ww. decyzji otrzymuje brzmienie: 

I. Rodzaj instalacji oraz oznaczenie prowadzącego instalację 

Nazwa instalacji Rodzaj instalacji* Parametr instalacji 
Oznaczenie prowadzącego 

instalację 

Instalacja do chowu drobiu 

o obsadzie większej niż 40 000 

stanowisk – położona na działce 

nr 114/7 w miejscowości 

Witobel, gm. Stęszew 

ust. 6 pkt 8 lit. a 

95 000 stanowisk 

(380 DJP 

– Dużych Jednostek 

Przeliczeniowych) 

Arleta Linka 

Gospodarstwo Rolne Arleta Linka, 

Dębienko, ul. Kasztanowa 3,  

62-060 Stęszew 

NIP: 777 115 66 72 

REGON: 630807551 

 

*wg 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). 
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2. W punkcie I. ww. decyzji akapit 4 otrzymuje brzmienie: 

 

Utrzymanie wymaganych warunków mikroklimatu wewnątrz kurników odbywa się automatycznie 

poprzez sprzężoną pracę odpowiednich czujników z urządzeniem sterującym, do którego podłączona jest 

wentylacja. 

W skład fermy drobiu poza obiektami inwentarskimi wchodzi: 

- 8 silosów paszowych 

- kontener sztuk padłych  

- budynek magazynowo – gospodarczy 

- budynek magazynowo – gospodarczy z agregatem prądotwórczym 

- zbiornik na ścieki socjalne. 

3. W punkcie I. ww. decyzji akapit 6 otrzymuje brzmienie: 

 Karmienie i pojenie kurcząt odbywa się automatycznie. Pasza jest gromadzona w specjalnych silosach 

usytuowanych: po 2 silosy przy każdym budynku inwentarskim oraz 2 przy budynku magazynowym. Silosy 

paszowe stanowią integralną część instalacji do chowu drobiu 

 

4. Do pkt I. ww. decyzji dopisuje się akapity: 

 

Na terenie fermy, przy maksymalnej produkcji powstaje do 1 140 Mg/rok odchodów zwierzęcych. Pomiot 

nie jest magazynowany na terenie fermy. Bezpośrednio po zakończeniu każdego cyklu hodowlanego 

przekazywany jest do rolniczego wykorzystania, na zasadach określonych w rozporządzeniu Parlamentu 

Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 z dnia 21 października 2009 r. określającym przepisy sanitarne 

dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi,                             

i uchylającym rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 (Dz. U. UE L t. 300,  str. 1 ze zm.) lub wykorzystywany 

rolniczo na gruntach własnych Wnioskodawcy. Zgodnie z art. 2 pkt 6 lit. a ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.                                              

o odpadach (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1987 ze zm.), biomasa w postaci odchodów – podlegająca 

przepisom ww. rozporządzenia i wykorzystywana w rolnictwie, leśnictwie lub do produkcji energii za pomocą 

procesów lub metod, które nie są szkodliwe dla środowiska ani nie stanowią zagrożenia dla życia i zdrowia 

ludzi – nie jest traktowana jako odpad. 

Na terenie fermy, w trakcie normalnej eksploatacji instalacji, powstają zwłoki zwierzęce – tzw. upadki. 

Zwłoki zwierzęce są magazynowane w specjalistycznym pojemniku w chłodni, zlokalizowanym na terenie 

fermy. Postępowanie ze zwłokami zwierząt odbywa się zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego 

i Rady (WE) nr 1069/2009 z dnia 21 października 2009 r. określającym przepisy sanitarne dotyczące 

produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, i uchylającym 

rozporządzenie (WE) nr 1774/2002. Zgodnie z art. 2 pkt 10 ustawy o odpadach, zwłoki zwierząt, które 

poniosły śmierć w inny sposób niż przez ubój, w tym zwierząt uśmiercanych w celu wyeliminowania chorób 

epizootycznych, i które są unieszkodliwiane zgodnie z ww. rozporządzeniem (WE) nr 1069/2009                                                     

– nie są traktowane jako odpady.  

5. Punkt IIIa. ww. decyzji otrzymuje brzmienie: 

IIIa. Wymagania zapewniające ochronę gleby, ziemi i wód gruntowych, w tym środki mające na celu 

zapobieganie emisjom do gleby, ziemi i wód gruntowych oraz sposób ich systematycznego 

nadzorowania 

a. Magazynowanie odpadów w sposób uniemożliwiający przedostanie się substancji w nich zawartych                 

do środowiska gruntowo-wodnego, zgodnie z warunkami dotyczącymi gospodarki odpadami 

określonymi w niniejszej decyzji. 

b. Magazynowanie padłych zwierząt w specjalistycznym pojemniku w chłodni, zlokalizowanym na terenie 

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

gruntowo-wodnego. 

c. Eksploatacja wszystkich urządzeń i instalacji zgodnie z przeznaczeniem i dokumentacją techniczną. 

d. Sprawdzanie szczelności posadzek w pomieszczeniach, w których utrzymywany jest drób, przy każdym 

ich czyszczeniu. 
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6.  W punkcie V.2. ww. decyzji w akapicie pt. Woda pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

3. Ilość wykorzystywanej wody: 

 Q  roczne   = 5 500 m3/r 

7. Z punktu V.2. ww. decyzji wykreśla się akapit dotyczący ścieków bytowych.  

8. Z punktu V.2. ww. decyzji wykreśla się akapit dotyczący wód opadowych.  

9. Punkt V.3. ww. decyzji, otrzymuje brzmienie: 

V.3. Gospodarka odpadami 

Podstawa prawna: art. 188 ust. 2b, art. 202 ust. 4 i art. 211 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska 

(tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 519 ze zm.) oraz rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 

2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2014 r., poz. 1923). 

V.3.1. Rodzaje i ilości odpadów przewidzianych do wytwarzania w normalnych warunkach 

eksploatacji instalacji, ich podstawowy skład chemiczny i właściwości. 

Lp. Kod 

odpadu 

Rodzaj odpadu Ilość w 

Mg/rok  

Podstawowy skład chemiczny  

i właściwości  

Odpady niebezpieczne 

2. 16 02 13* 

Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09  

do 16 02 12 

0,05 

Skład: szkło, metal, luminofor zawierający 

rtęć. 

Właściwości: HP5, HP6, HP14. 

V.3.1.1. Rodzaje, miejsce i sposób magazynowania odpadów oraz sposób gospodarowania odpadami 

Lp. Kod 

odpadu 

Rodzaj odpadu Miejsce i sposób magazynowania  

oraz gospodarowania odpadami 

Odpady niebezpieczne 

2. 16 02 13* 

Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09  

do 16 02 12 

Odpady magazynowane w oznakowanym pojemniku,  

w pomieszczeniu gospodarczym posiadającym szczelną 

posadzkę, zabezpieczone przed dostępem osób 

postronnych. Odpady przekazywane do dalszego 

zagospodarowania uprawnionym podmiotom. 

 

V.3.1.1.1. Odpady należy magazynować selektywnie zgodnie z wymaganiami ochrony środowiska oraz 

bezpieczeństwa życia i zdrowia ludzi, w szczególności w sposób uniemożliwiający zmieszanie odpadów 

różnych rodzajów, uwzględniający właściwości chemiczne i fizyczne odpadów, w tym stan skupienia, oraz 

zagrożenia, które mogą powodować te odpady. Miejsca magazynowania odpadów oraz pojemniki do 

magazynowania odpadów należy odpowiednio opisać oraz oznakować. 

Należy przestrzegać przepisów dotyczących czasu związanego z magazynowaniem odpadów. 

V.3.1.1.2. W gospodarowaniu odpadami należy uwzględniać hierarchię postępowania z odpadami. Odpady 

należy przekazywać do dalszego zagospodarowania wyłącznie podmiotom wymienionym w art. 27 ust. 2 

ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. 

V.3.1.1.3. Transport odpadów należy zlecać uprawnionym podmiotom lub prowadzić we własnym zakresie 

z uwzględnieniem przepisów o przewozie towarów niebezpiecznych. 

 

 

 



 4 

V.3.2. Sposoby zapobiegania powstawaniu odpadów oraz ograniczania ich ilości i negatywnego 

oddziaływania na środowisko 

W celu zapobiegania powstawaniu odpadów, ograniczania ilości powstających odpadów oraz wyeliminowania 

negatywnego wpływu odpadów na środowisko stosowane są następujące czynności:  

a. stosowanie źródeł światła o przedłużonym czasie eksploatacji, 

b. odpowiedni serwis instalacji elektrycznej, 

c. magazynowanie wytwarzanych odpadów z zachowaniem zasad segregacji w sposób 

uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska, 

d. przekazywanie odpadów do dalszego zagospodarowania oraz zlecanie transportu odpadów wyłącznie 

uprawnionym podmiotom. 
 

10. Punkt VII.2. ww. decyzji otrzymuje brzmienie: 

 

VII.2. Monitoring gospodarki wodno-ściekowej 

 

VII.2.1. Monitoring ilości wykorzystywanej wody 

Prowadzić ewidencję ilości wykorzystywanej wody z częstotliwością 1 raz na miesiąc, w oparciu  

o odczyty z wodomierzy (1 wodomierz w każdym kurniku) i odnotowywać je w rejestrze. 

 

II. Pozostałe warunki decyzji Wojewody Wielkopolskiego znak: SR.II-3.6600-15/06 z dnia 25.10.2006 r., 

udzielającej Arlecie i Michałowi Linka, zam. w m. Dębienko przy ul. Kasztanowej 3, 62-060 Stęszew, 

pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do chowu drobiu – brojlerów na terenie Fermy 

Drobiu zlokalizowanej na działce nr 114/7 w miejscowości Witobel, gm. Stęszew, sprostowanej 

postanowieniem Marszałka Województwa Wielkopolskiego znak: DSR-II-2.7222.40.2013 z dnia 

31.10.2013 r., zmienionej decyzjami Marszałka Województwa Wielkopolskiego znak:                                        

DSR-II-2.7222.34.2013 z dnia 4.11.2013 r. (w zakresie oznaczenia prowadzącego instalację) oraz znak: 

DSR-II-1.7222.211.2014 z dnia 2.01.2015 r. pozostają bez zmian. 

 

III. Decyzja niniejsza jest integralnie związana z decyzją Wojewody Wielkopolskiego                                                                       

znak: SR.II-3.6600-15/06 z dnia 25.10.2006 r., udzielającą Arlecie i Michałowi Linka,                                                  

zam. w m. Dębienko przy ul. Kasztanowej 3, 62-060 Stęszew, pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie 

instalacji do chowu drobiu – brojlerów na terenie Fermy Drobiu zlokalizowanej na działce nr 114/7                                 

w miejscowości Witobel, gm. Stęszew, sprostowaną postanowieniem Marszałka Województwa 

Wielkopolskiego znak: DSR-II-2.7222.40.2013 z dnia 31.10.2013 r., zmienioną decyzjami Marszałka 

Województwa Wielkopolskiego znak: DSR-II-2.7222.34.2013 z dnia 4.11.2013 r. (w zakresie oznaczenia 

prowadzącego instalację) oraz znak: DSR-II-1.7222.211.2014 z dnia 2.01.2015 r.  

 

UZASADNIENIE 
 

 

Arleta Linka prowadząca działalność pod nazwą: Gospodarstwo Rolne Arleta Linka, z siedzibą                                   

w m. Dębienko przy ul. Kasztanowej 3, 62-060 Stęszew, wystąpiła do Marszałka Województwa 

Wielkopolskiego z wnioskiem z dnia 10.04.2017 r. (data wpływu 24.04.2017 r.) o zmianę decyzji Wojewody 

Wielkopolskiego znak: SR.II-3.6600-15/06 z dnia 25.10.2006 r., udzielającej Arlecie i Michałowi Linka, zam. 

w m. Dębienko przy ul. Kasztanowej 3, 62-060 Stęszew, pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie 

instalacji do chowu drobiu – brojlerów na terenie Fermy Drobiu zlokalizowanej na działce nr 114/7                                       

w miejscowości Witobel, gm. Stęszew, sprostowanej postanowieniem Marszałka Województwa 

Wielkopolskiego znak: DSR-II-2.7222.40.2013 z dnia 31.10.2013 r., zmienionej decyzjami Marszałka 

Województwa Wielkopolskiego znak: DSR-II-2.7222.34.2013 z dnia 4.11.2013 r. (w zakresie oznaczenia 

prowadzącego instalację) oraz znak: DSR-II-1.7222.211.2014 z dnia 2.01.2015 r. 
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 Obowiązek uzyskania pozwolenia zintegrowanego dla przedmiotowej instalacji, wynika z faktu 

zaliczenia jej do instalacji mogącej 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. 

 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 przedmiotowej decyzji jest Marszałek Województwa 

Wielkopolskiego. 

 Do złożenia wniosku o zmianę pozwolenia zintegrowanego Prowadzący instalację został zobowiązany 

wezwaniem znak: DSR-II-1.7222.105.2016 z dnia 18.10.2016 r. przesłanym Stronie zgodnie z art. 216 ust. 3 

ustawy Prawo ochrony środowiska wraz z notatką z analizy pozwolenia zintegrowanego, w której zawarto 

obowiązki i zalecenia w zakresie zmiany pozwolenia zintegrowanego. 

 Zmiana niniejszej decyzji nie wiąże się z istotną zmianą sposobu funkcjonowania instalacji, 

w rozumieniu art. 3 pkt 7 oraz art. 214 ust. 3 ustawy Prawo ochrony środowiska, w związku z czym                                

nie została pobrana opłata rejestracyjna. Nie było wymagane również przeprowadzenie postępowania                     

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. 

 Podstawą wydania niniejszego pozwolenia jest opracowanie przygotowane przez Prowadzącego 

instalację. Prowadzący instalację przedłożył łącznie z wnioskiem o zmianę pozwolenia dowód uiszczenia 

stosownej opłaty skarbowej. 

Przedmiotowa zmiana pozwolenia zintegrowanego dotyczy zmian w zakresie wyposażenia instalacji 

oraz zmian w zakresie gospodarki wodno-ściekowej i gospodarki odpadami.  

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

przekazano Ministrowi Środowiska zapis ww. wniosku w wersji elektronicznej. 

 W toku postępowania wyjaśniającego wezwano Prowadzącego instalację do usunięcia braków 

formalnych wniosku o zmianę pozwolenia zintegrowanego oraz do złożenia wyjaśnień merytorycznych. 

Przedmiotowy wniosek został uzupełniony w żądanym zakresie. 

 Po analizie przedłożonej dokumentacji, na podstawie art. 10 § 1 i art. 61 § 4 ustawy Kodeks 

postępowania administracyjnego, pismem znak: DSR-II-1.7222.25.2017 z dnia 19.06.2017 r., zawiadomiono 

Wnioskodawcę o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego                                             

dla ww. instalacji oraz o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz                                     

o możliwości zgłoszenia wniosków. Strona nie skorzystała z przysługujących jej uprawnień. 

Prowadzący instalację wystąpił z wnioskiem o zmianę posiadanego pozwolenia zintegrowanego, 

w zakresie wykreślenia z decyzji zapisów dotyczących ścieków bytowych i wód opadowych.  

Wykreślenie z ww. decyzji punktów dotyczących ilości oraz składu ścieków bytowych jest konsekwencją 

wejścia w życie, z dniem 5.09.2014 r., ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy 

– Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014 r., poz. 1101). 

Wobec powyższego, tutejszy Organ wykreślił z pkt V.2. ww. decyzji zapisy dotyczące ścieków bytowych.  

Dodatkowo, z powodu braku podstaw prawnych do zawierania zapisów dotyczących wód opadowych                             

w sentencji decyzji, na wniosek Prowadzącego instalację z przedmiotowej decyzji wykreślono ww. zapisy. 

Ponadto, zmianie uległ zapis pkt VII.2. ww. decyzji dotyczący monitoringu gospodarki wodno – ściekowej.                                   

W ramach monitoringu ilości wykorzystywanej wody Wnioskodawca zobowiązany został do prowadzenia 

ewidencji ilości wykorzystywanej wody z częstotliwością 1 raz na miesiąc, w oparciu o odczyty wskazań  

wodomierzy (1 wodomierz w każdym kurniku) i odnotowywania wyników w rejestrze.  

W zakresie gospodarki odpadami nadano nowe brzmienie pkt V.3 ww. decyzji oraz w pkt I. 

ww. decyzji określono ilości i sposób zagospodarowania pomiotu oraz sposób zagospodarowania zwłok 

zwierzęcych powstających na Fermie. 

Zgodnie z art. 180 pkt 3 ustawy Prawo ochrony środowiska, eksploatacja instalacji powodująca 

wytwarzanie odpadów wymaga uzyskania pozwolenia. W oparciu o powyższe zweryfikowano listę odpadów 

dopuszczonych do wytwarzania. Niniejszą zmianą pozwolenia zintegrowanego, w części określającej warunki 

wytwarzania i sposoby postępowania z odpadami zostały ujęte wyłącznie odpady wytwarzane w wyniku 

normalnej eksploatacji instalacji do chowu drobiu.  



 6 

Wytwarzanie pozostałych odpadów nie wymaga uzyskania decyzji na wytwarzanie odpadów, jednakże ich 

wytwórca jest obowiązany postępować z nimi zgodnie z wymaganiami określonymi w przepisach prawa, 

planami gospodarki odpadami oraz zasadami gospodarki odpadami, a także prowadzić ewidencję 

wytwarzanych odpadów. 

W niniejszym pozwoleniu określono: NIP i Regon posiadacza odpadów, rodzaje i ilości odpadów 

przewidzianych do wytwarzania z uwzględnieniem ich podstawowego składu chemicznego i właściwości, 

sposoby zapobiegania powstawaniu odpadów lub ograniczania ilości odpadów i ich negatywnego 

oddziaływania na środowisko, miejsca i sposoby ich magazynowania oraz dalszy sposób gospodarowania 

nimi.  

Z przedstawionego wniosku wynika, że sposób postępowania z odpadami będzie zgodny z wymogami ochrony 

środowiska i ustawy o odpadach. Gospodarowanie odpadami należy prowadzić uwzględniając hierarchię 

postępowania z odpadami. Odpady należy magazynować w sposób uniemożliwiający przedostanie się 

substancji zwartych w odpadach do środowiska. Czas magazynowania odpadów nie może przekraczać 

terminów określonych ustawą o odpadach. Należy prowadzić jakościową i ilościową ewidencję odpadów 

zgodnie z przepisami szczegółowymi w tym zakresie. 

Mając na uwadze obowiązek wynikający z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy 

Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r., poz. 1101), Wnioskodawca 

przedłożył analizę, z której wynika, iż eksploatacja instalacji nie obejmuje wykorzystywania, produkcji lub 

uwalniania substancji stwarzających ryzyko. Wobec powyższego, wykonanie raportu początkowego o stanie 

zanieczyszczenia gleby, ziemi i wód gruntowych tymi substancjami nie było wymagane.  

Z uwagi na konieczność doprecyzowania zapisów dotyczących wymagań zapewniających ochronę gleby, 

ziemi i wód gruntowych oraz sposobu ich systematycznego nadzorowania, zgodnie z art. 211 ust. 6 pkt 3 

ustawy Prawo ochrony środowiska oraz przedłożonym wnioskiem nadano nowe brzmienie pkt IIIa                                  

ww. pozwolenia zintegrowanego. 

Zgodnie z art. 155 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, decyzję ostateczną na mocy, 

której strona nabyła prawo, można zmienić za zgodą strony, jeśli przemawia za tym słuszny interes strony i nie 

sprzeciwiają się temu przepisy szczególne. Za zmianą ww. decyzji Marszałka Województwa Wielkopolskiej 

przemawia słuszny interes Prowadzącego instalację. Brak jest również przeciwwskazań w przepisach 

szczególnych w tym zakresie. 

 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 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 ze zm.). Opłatę wniesiono na 

konta: Urzędu Miasta Poznania, Wydział Finansowy, 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 
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Otrzymują: 

1. Arleta Linka 

Gospodarstwo Rolne Arleta Linka 

Dębienko, ul. Kasztanowa 3, 62- 060 Stęszew  

2. Minister Środowiska  

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

3. Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska  

ul. Czarna Rola 4, 61-625 Poznań 

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

Pion Zarządzania Zasobami Wodnymi 

ul Chlebowa 4/8, 61-003 Poznań 

5. Wydział Opłat i Baz Danych o Środowisku 

6. Aa x 2 

mailto:pozwolenia.zintegrowane@mos.gov.pl

