Dobrcz, 30 sierpnia 2017 r.
Numer sprawy: RNP.6220.20.2016
Nazwa planowanego przedsięwzięcia: „Budowa fermy drobiu obejmującej 4 budynki
inwentarskie o łącznej obsadzie 240 000 stanowisk dla brojlerów kurzych (960 DJP)
na działce nr 177/3 obręb 0002 Dobrcz, gmina Dobrcz”
Wniosek o wydanie decyzji
Informacje o wniosku i
środowiskowej, wpływ do
raporcie zostały
Urzędu Gminy Dobrcz dnia
zamieszczone w publicznie
02.09.2016
dostępnym wykazie danych
o dokumentach
zawierających informacje o
środowisku prowadzonym w
Biuletynie Informacji
Publicznej Urzędu Gminy
Dobrcz, numery kart
odpowiednio 68/2016 i
69/2016.
Zawiadomienie Wójta Gminy
Dobrcz o wszczęciu
postępowania z dnia
14.09.2016 r.
Wniosek Wójta Gminy
Dobrcz do Państwowego
Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Bydgoszczy
o wydanie opinii w sprawie
warunków realizacji
przedsięwzięcia, z dnia
14.09.2016 r.
Wniosek Wójta Gminy
Dobrcz do Regionalnego
Dyrektora Ochrony
Środowiska w Bydgoszczy
o wydanie postanowienia w
sprawie warunków realizacji
przedsięwzięcia z dnia
14.09.2016 r.
W dniu 19.10.2016 r. do
organ zaopiniował
Informacja o opinii została
Wójta Gminy Dobrcz
inwestycję nie zgłaszając
zamieszczona w publicznie
wpłynęła opinia
warunków do decyzji o
dostępnym wykazie danych
Państwowego Powiatowego środowiskowych
o dokumentach
Inspektora Sanitarnego w
uwarunkowaniach
zawierających informacje o
Bydgoszczy numer
środowisku prowadzonym w
NNZ.40.D.13.2016 z dnia
Biuletynie Informacji
13.10.2016 r.,
Publicznej Urzędu Gminy
Dobrcz, numer karty
95/2016.
Pismo Regionalnego
informujące, że zajęcie
Dyrektora Ochrony
stanowiska w sprawie
Środowiska w Bydgoszczy
nastąpi do dnia 04.11.2016
numer
r.
WOO.4242.174.2016.MD1 z
dnia 19.10.2016 r.
W dniu 07.11.2016 do
wiadomości Wójta Gminy
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Dobrcz wpłynęło Pismo
Regionalnego Dyrektora
Ochrony Środowiska w
Bydgoszczy numer
WOO.4242.174.2016.MD1.2
z dnia 4.11.2016 r.
skierowane do Inwestora,
wzywające do przekazania
wyjaśnień informacji
zawartych w raporcie.
W dniu 28.11.2016 r. do
Wójta Gminy Dobrcz
wpłynął wniosek
pełnomocnika z dnia
28.11.2016 r. w sprawie o
dopuszczenie organizacji
społecznej Stowarzyszenia
na Rzecz Rozwoju wsi
Kozielec i okolic, do udziału
w sprawie jako strony
postępowania
W dniu 06.12.2016 r. Wójt
Gminy Dobrcz wydał
postanowienie w sprawie
uznania za stronę
postępowania
Stowarzyszenia na Rzecz
Rozwoju wsi Kozielec i
okolic.
W dniu 07.12.2016 r. do
Wójta Gminy Dobrcz
wpłynęło pismo z dnia
07.12.2016 r. pełnomocnika
Stowarzyszenia na rzecz
Rozwoju Wsi Kozielec i
Okolic z wnioskiem o
sporządzenie odpisów
dokumentów sprawy;
wniosek został
doprecyzowany pismem z
dnia 20.12.2016.
W dniu 07.12.2016 r. do
Wójta Gminy Dobrcz
wpłynęło pismo z dnia
07.12.2016 r. pełnomocnika
Stowarzyszenia na rzecz
Rozwoju Wsi Kozielec i
Okolic z wnioskiem o
zawieszenie postępowania.

W dniu 09.12.2016 do
wiadomości Wójta Gminy

Ponadto pismem z dnia
06.12.2016 Wójt Gminy
Dobrcz udzielił
pełnomocnikowi informacji
o stanie sprawy.

Pismem z dnia 29.12.2016
Wójt Gminy Dobrcz
zawiadomił o sporządzeniu
poświadczonych
dokumentów i w dniu
04.01.2017 wydał żądane
materiały

Pismem z dnia 19.12.2016
Wójt Gminy Dobrcz wezwał
Inwestora czy wyraża
zgodę na zawieszenie
postępowania w kontekście
pisma z dnia 07.12.2016 r.
pełnomocnika
Stowarzyszenia na rzecz
Rozwoju Wsi Kozielec i
Okolic z wnioskiem o
zawieszenie postępowania.
Pismo zawiera wnioski
dotyczące: 1)
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Dobrcz wpłynęło pismo
skierowane do
Regionalnego Dyrektora
Ochrony Środowiska w
Bydgoszczy z dnia
9.12.2016 r. przez
pełnomocnika
Stowarzyszenia na rzecz
Rozwoju Wsi Kozielec i
Okolic.

Pismem z dnia 18.12.2016
zgłosił się pełnomocnik
Inwestora R.Pr. Bartosz
Frymarkiewicz Kancelaria
Radców Prawnych Vis Legis
Monika Bauza Bartosz
Frymarkiewicz s.c. ul. Polna
101 lok. 2 87-100 Toruń i
przedstawił stanowisko, że
nie wyraża zgody na
zawieszenie postępowania
W dniu 04.01.2017 r. Wójt
Gminy Dobrcz wydał
postanowienie o odmowie
zawieszenia postępowania
w sprawie decyzji
środowiskowej z uwagi na
brak zgody wnioskodawcy.
Pismem z dnia 24.01.2017
pełnomocnik
Stowarzyszenia na Rzecz
Rozwoju Wsi Kozielec i
Okolic wystąpił do Wójta
Gminy Dobrcz z wnioskiem
o dopuszczenie dowodu z
opinii biegłego na
okoliczność wykonania
oceny zasięgu
zapachowego oddziaływania
planowanej fermy drobiu.
W dniu 23.02.2017 do
Samorządowego Kolegium
Odwoławczego w
Bydgoszczy wpłynęło
zażalenie inwestora z dnia
16.02.2017 na przewlekłe
prowadzenie przez Wójta

powstrzymania się z
wydaniem opinii do czasu
zakończenia konsultacji
społecznych; 2)
stwierdzenia konieczności
przeprowadzenia oceny
oddziaływania na
środowisko w ramach
wydawania przez właściwe
organy dalszych decyzji
związanych z planowanymi
inwestycjami łącznie; 3)
dokonania przez RDOŚ
prognozy oddziaływania na
środowisko

Organ postanowił o
odmowie zawieszenia
postępowania z uwagi na
brak przesłanek
obligatoryjnego zawieszenia
postępowania wynikających
z przepisów kodeksu
postępowania
administracyjnego.

Pismem z dnia 06.03.2017
(data wpływu do UG Dobrcz
09.03.2017) Samorządowe
Kolegium Odwoławcze w
Bydgoszczy zawnioskowało
o przekazanie akt sprawy

Pismem z dnia 14.03.2017
Wójt Gminy Dobrcz
przekazał akta sprawy do
Samorządowego Kolegium
Odwoławczego w
Bydgoszczy wraz z zajęciem
stanowiska w sprawie.
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Gminy Dobrcz
postępowania w sprawie
wydania decyzji
środowiskowej.
W dniu 7.04.2017 do Wójta
Gminy Dobrcz wpłynęło
postanowienie
Samorządowego Kolegium
Odwoławczego w
Bydgoszczy z dnia 3
kwietnia 2017 r. w sprawie
uznania zażalenia na
przewlekłe prowadzenie
postępowania przez Wójta
Gminy Dobrcz - za
nieuzasadnione.
Pismem z dnia 29.05.2017
Wójt Gminy Dobrcz złożył
ponowne zapytanie do
Zachodniopomorskiego
Uniwersytetu
Technologicznego w
Szczecinie z zapytaniem czy
istnieje możliwość
wykonania opinii dotyczącej
oceny zasięgu
zapachowego oddziaływania
planowanych ferm drobiu.
Pismem z dnia 19.06.2017
skierowanym do Wójta
Gminy Dobrcz pełnomocnik
postępowania
Stowarzyszenia na Rzecz
Rozwoju Wsi Kozielec i
Okolic zawiadomił iż nie jest
pełnomocnikiem strony.
Pismem z dnia 26.07.2017,
wystosowanym w ramach
wniosku z dnia 14.09.2016 o
uzgodnienie warunków
realizacji, Wójt Gminy
Dobrcz zawiadomił
Regionalnego Dyrektora
Ochrony Środowiska w
Bydgoszczy o uchwale w
sprawie miejscowego planu
zagospodarowania
przestrzennego terenu
przewidzianego dla
planowanego
przedsięwzięcia.
Decyzją z dnia 28.08.2017
Wójt Gminy Dobrcz odmówił
ustalenia środowiskowych
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uwarunkowań zgody na
realizację przedsięwzięcia
po stwierdzeniu
niezgodności z ustaleniami
planu miejscowego.

