Dobrcz, 10 stycznia 2018 r.

Numer sprawy: RNP.6220.7.2016
Nazwa planowanego przedsięwzięcia: Zwiększenie obsady planowanej fermy drobiu obejmującej
6 budynków inwentarskich na łącznie 210 000 stanowisk dla kur niosek (840DJP) wraz z
infrastrukturą towarzyszącą, na działce nr 92/1 obręb 0014 Trzeciewiec, gmina Dobrcz.
Informacje o wniosku i raporcie
zostały zamieszczone w
publicznie dostępnym wykazie
danych o dokumentach
zawierających informacje o
środowisku prowadzonym w
Biuletynie Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Dobrcz, numery
kart odpowiednio 28/2016 i
29/2016.

Wniosek o wydanie decyzji
środowiskowej, wpływ do Urzędu
Gminy Dobrcz dnia 11.03.2016 r.

Zawiadomienie Wójta Gminy Dobrcz
o wszczęciu postępowania, z dnia
18.03.2016r.
Wniosek Wójta Gminy Dobrcz do
Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy
o wydanie opinii w sprawie
warunków realizacji przedsięwzięcia,
z dnia 18.03.2016 r.
Wniosek Wójta Gminy Dobrcz do
Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska w Bydgoszczy o wydanie
postanowienia w sprawie warunków
realizacji przedsięwzięcia, z dnia
18.03.2016 r.
Opinia Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy
numer NNZ.40.D.8.2016, z dnia
14.04.2016 r.

Pismo Regionalnego Dyrektora
Ochrony Środowiska w Bydgoszczy
numer WOO.4242.59.2016.MD1 z
dnia 18.04.2016 r.
Urząd Gminy w Dobrczu
ul. Długa 50, 86-022 Dobrcz,
tel.: +48523648010, fax: +48523648032
www: www.dobrcz.pl, www.dobrcz.bip.net.pl,
e-mail: dobrcz@dobrcz.pl
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Organ współdziałający
zaopiniował inwestycję
nie zgłaszając warunków
do decyzji o
środowiskowych
uwarunkowaniach.

Informacja o opinii została
zamieszczona w publicznie
dostępnym wykazie danych o
dokumentach zawierających
informacje o środowisku
prowadzonym w Biuletynie
Informacji Publicznej Urzędu
Gminy Dobrcz, numer karty
79/2016.
Pismo skierowane do
Inwestora, wzywające do
przekazania wyjaśnień
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informacji zawartych w
raporcie.
Informacja o uzupełnieniu
raportu została zamieszczona w
publicznie dostępnym wykazie
danych o dokumentach
zawierających informacje o
środowisku prowadzonym w
Biuletynie Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Dobrcz, numer
karty 90/2016.

W dniu 16.06.2016 r. do Urzędu
Gminy w Dobrczu wpłynęło pismo
Inwestora z dnia 06.06.2016 r.,
skierowane do Regionalnego
Dyrektora Ochrony Środowiska w
Bydgoszczy, zawierające wyjaśnienia
informacji zawartych w raporcie.

W dniu 01.08.2016 r. do Urzędu
Gminy w Dobrczu wpłynęło pismo
Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska w Bydgoszczy numer
WOO.4242.59.2016.MD2 z dnia
26.07.2016 r., skierowane do
Inwestora, wzywające do
przekazania uzupełnienia braków
informacji zawartych w raporcie.
W dniu 15.09.2016 r. do Urzędu
Gminy w Dobrczu wpłynęło pismo
Inwestora z dnia 14.09.2016 r.,
skierowane do Regionalnego
Dyrektora Ochrony Środowiska w
Bydgoszczy, zawierające uzupełnienia
informacji zawartych w raporcie.

W dniu 16.09.2016 r. do Urzędu
Gminy w Dobrczu wpłynęło pismo
Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska w Bydgoszczy numer
WOO.4242.59.2016.MD1.3 z dnia
14.09.2016 r. w sprawie wyznaczenia
terminu zajęcia stanowiska w
przedmiocie uzgodnienia warunków
realizacji przedsięwzięcia do dnia
14.10.2016 r.
W dniu 17.10.2016 r. do Wójta
Gminy Dobrcz wpłynęło
Urząd Gminy w Dobrczu
ul. Długa 50, 86-022 Dobrcz,
tel.: +48523648010, fax: +48523648032
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Informacja o uzupełnieniu
raportu została zamieszczona w
publicznie dostępnym wykazie
danych o dokumentach
zawierających informacje o
środowisku prowadzonym w
Biuletynie Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Dobrcz, numer
karty 91/2016.

Organ współdziałający
uzgodnił realizację

Informacja o postanowieniu
została zamieszczona w
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postanowienie Regionalnego
Dyrektora Ochrony Środowiska w
Bydgoszczy numer
WOO.4242.59.2016.MD1.4 z dnia
14.10.2016 r. w sprawie warunków
realizacji przedsięwzięcia.

przedsięwzięcia i określił
warunki jej realizacji

W dniu 24.10.2016 r. Wójt Gminy
Dobrcz obwieścił o możliwości
udziału społeczeństwa w
postępowaniu w ramach którego
przeprowadza się ocenę
oddziaływania na środowisko i o
podaniu do publicznej wiadomości
informacji o niezbędnej
dokumentacji sprawy.

Wyznaczenie 21
dniowego terminu do
zapoznawania się z
dokumentacja w sprawie
przewidzianą do
wyłożenia w ramach
postępowania z udziałem
społeczeństwa; składania
uwag i wniosków.

W dniu 24.11.2016 r. do Wójta
Gminy Dobrcz wpłynął wniosek z
dnia 23.11.2016 r. Sołtysów
miejscowości: Trzeciewiec, Kozielec i
Suponin w sprawie wydłużenia
terminu przeprowadzania konsultacji
społecznych o trzy miesiące.
W dniu 30.11.2016 r. Wójt Gminy
Dobrcz wydał postanowienie w
sprawie wyznaczenia nowego
terminu do zapoznawania się z
niezbędną dokumentacją sprawy i
składania uwag i wniosków (tzw.
konsultacji społecznych).

W dniu 28.11.2016 r. do Wójta
Gminy Dobrcz wpłynął wniosek
pełnomocnika z dnia 28.11.2016 r. w
sprawie o uznanie za stronę
Urząd Gminy w Dobrczu
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Termin do dnia 28 lutego
2017 r. do zapoznawania
się z dokumentacja w
sprawie przewidzianą do
wyłożenia w ramach
postępowania z udziałem
społeczeństwa; składania
uwag i wniosków.

publicznie dostępnym wykazie
danych o dokumentach
zawierających informacje o
środowisku prowadzonym w
Biuletynie Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Dobrcz, numer
karty 80/2016.
Obwieszczenie zostało
zamieszczone w Biuletynie
Informacji Publicznej Urzędu
Gminy Dobrcz, wywieszone na
tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy
w Dobrczu ul. Długa 50 w dniu
25.10.2016 r. oraz przesłane
listem poleconym do sołtysa
wsi Trzeciewiec, celem
rozplakatowania na tablicach
sołeckich.
Pismem z dnia 30.11.2016 r.
Wójt Gminy Dobrcz zawiadomił
sołtysów wsi Trzeciewiec,
Kozielec i Suponin w sprawie
wydanego w dniu 30.11.2016 r.
postanowienia.
Postanowienie zostało
zamieszczone w Biuletynie
Informacji Publicznej Urzędu
Gminy Dobrcz, wywieszone na
tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy
w Dobrczu ul. Długa 50 oraz
przesłane do listem poleconym
do sołtysów wsi Trzeciewiec,
Kozielec i Suponin celem
rozplakatowania na tablicach
sołeckich.
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postępowania Stowarzyszenia na
Rzecz Rozwoju Wsi Kozielec i Okolic.
W dniu 29.11.2016 r. do Wójta
Gminy Dobrcz wpłynął wniosek z
dnia 23.11.2016 r. Sołtysów
miejscowości: Trzeciewiec, Kozielec i
Suponin w sprawie wyrażenia
sprzeciwu mieszkańców co do
planowanej inwestycji.
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.
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 r. za
pośrednictwem Wójta Gminy Dobrcz
wpłynęło zażalenie Inwestora z dnia
09.12.2016 r. skierowane do
Samorządowego Kolegium
Odwoławczego w Bydgoszczy, na
postanowienie z dnia 30.11.2016 r. w
sprawie wyznaczenia nowego
terminu (do dnia 28.02.2017 r.)
zapoznawania się z niezbędną
Urząd Gminy w Dobrczu
ul. Długa 50, 86-022 Dobrcz,
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Pismem z dnia 09.12.2016 r.
Wójt Gminy Dobrcz zawiadomił
P. Sołtysów o przyjęciu wniosku
„Sprzeciw” z dnia 23.11.2016 r.
do akt postępowania z
udziałem społeczeństwa.
Pismem z dnia 06.12.2016
Wójt Gminy Dobrcz udzielił
pełnomocnikowi informacji o
stanie sprawy.
Pismem z dnia 15.12.2016
Wójt Gminy Dobrcz zawiadomił
o sporządzeniu
poświadczonych dokumentów i
w dniu 20.12.2016 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.
Zażalenie wraz z aktami sprawy
zostało przekazane do
Samorządowego Kolegium
Odwoławczego w Bydgoszczy
wraz z pismem z dnia
16.12.2016 r.

Dobrcz, 10 stycznia 2018 r.

Numer sprawy: RNP.6220.7.2016
Nazwa planowanego przedsięwzięcia: Zwiększenie obsady planowanej fermy drobiu obejmującej
6 budynków inwentarskich na łącznie 210 000 stanowisk dla kur niosek (840DJP) wraz z
infrastrukturą towarzyszącą, na działce nr 92/1 obręb 0014 Trzeciewiec, gmina Dobrcz.
dokumentacja w sprawie i składania
uwag i wniosków.
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 wydania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach z
uwagi na brak zgody wnioskodawcy.

Pismem z dnia 04.01.2017
pełnomocnik Stowarzyszenia na
Rzecz Rozwoju Wsi Kozielec i Okolic
wystąpił z wnioskiem do Wójta
Gminy Dobrcz o ponowne zwrócenie
się do RDOŚ i Sanepid ws.
uzgodnienia warunków realizacji
przedsięwzięcia.

Pismem z dnia 24.01.2017
pełnomocnik Stowarzyszenia na
Rzecz Rozwoju Wsi Kozielec i Okolic
Urząd Gminy w Dobrczu
ul. Długa 50, 86-022 Dobrcz,
tel.: +48523648010, fax: +48523648032
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Organ postanowił o
odmowie zawieszenia
postępowania z uwagi na
brak przesłanek
obligatoryjnego
zawieszenia
postępowania
wynikających z przepisów
kodeksu postępowania
administracyjnego.
Pismem z dnia 10.01.2017
Wójt Gminy Dobrcz
poinformował pełnomocnika
Stowarzyszenia na Rzecz
Rozwoju Wsi Kozielec i Okolic,
że wystąpienie organu
prowadzącego postępowanie
ws. decyzji środowiskowej do
wnioskowanych instytucji, w
sprawie ponownego
uzgodnienia wraz z
przekazaniem materiału
zebranego podczas udziału
społeczeństwa jest
obligatoryjne i że nastąpi po
28.02.2017 (po zakończeniu
części z udziałem
społeczeństwa).
Pismem z dnia 09.02.2017
Wójt Gminy Dobrcz zwrócił się
do Zachodniopomorskiego
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wystąpił do Wójta Gminy Dobrcz z
wnioskiem o dopuszczenie dowodu z
opinii biegłego na okoliczność
wykonania oceny zasięgu
zapachowego oddziaływania
planowanej fermy drobiu.
Postanowieniem SKO4220/141/2016 z dnia 19.01.2017
Samorządowe Kolegium
Odwoławcze w Bydgoszczy
stwierdziło niedopuszczalność
zażalenia złożonego przez inwestora
dnia 09.12.2016 r. na postanowienie
z dnia 30.11.2016 r. w sprawie
wyznaczenia nowego terminu (do
dnia 28.02.2017 r.) zapoznawania się
z niezbędną dokumentacją w
sprawie i składania uwag i wniosków.
Postanowieniem z dnia 16.02.2017 r.
Wójt Gminy Dobrcz postanowił
dopuścić jako dowód w sprawie
opinię biegłego na okoliczność
wykonania analizy treści raportu o
ocenie oddziaływania
przedsięwzięcia na środowisko

W dniu 13.02.2017 do Wójta Gminy
Dobrcz wpłynęło pismo z dnia
12.02.2017 Pana A. P w sprawie
protestu dotyczącego planowanym
fermom drobiu w związku z
prowadzonym gospodarstwem
pasiecznym
W dniu 16.02.2017 do Wójta Gminy
Dobrcz wpłynęło pismo Pani R.W
wyrażające protest przeciwko
planowanym inwestycjom ferm
drobiu w szczególności lokalizacji w
Trzeciewcu
Urząd Gminy w Dobrczu
ul. Długa 50, 86-022 Dobrcz,
tel.: +48523648010, fax: +48523648032
www: www.dobrcz.pl, www.dobrcz.bip.net.pl,
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Uniwersytetu
Technologicznego w Szczecinie
w sprawie udzielenia
informacji na temat możliwości
wykonania opinii.
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W dniu 16.02.2017 do Wójta Gminy
Dobrcz wpłynęło pismo Pani K.K
wyrażające protest przeciwko
planowanym inwestycjom ferm
drobiu w szczególności lokalizacji w
Trzeciewcu
W dniu 20.02.2017 Państwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny
pismem z dnia 16.02.2017 nr
NHK.9011.6.6.2017 przekazał
Wójtowi Gminy Dobrcz pismo Pana
A.P wyrażające sprzeciw co do
budowy ferm drobiu , zgodnie z
właściwością.
W dniu 22.02.2017 Regionalny
Dyrektor Ochrony Środowiska w
Warszawie pismem z dnia
16.02.2017 nr WOOŚ.I.070.112.2017
przekazał Wójtowi Gminy Dobrcz
pismo Pana A.P wyrażające sprzeciw
co do budowy ferm drobiu, zgodnie z
właściwością.
W dniu 22.02.2017 do Wójta Gminy
Dobrcz wpłynęła opinia biegłego pn:
„Analiza treści raportów oceny
oddziaływania na środowisko”,
opracowana pod nadzorem prof.
nadzw. dr hab. Stanisława Borsuka
W dniu 27.02.2017 do Wójta Gminy
Dobrcz wpłynęło pismo Kujawsko –
Pomorskiego Wojewódzkiego
Inspektora Ochrony Środowiska z
dnia 20.02.2017 nr
WIOŚ.WI.7024.2.4.2017 w sprawie
przekazania zgodnie z właściwością
pisma pana A.P. w sprawie sprzeciwu
odnośnie planowanych ferm drobiu.
W dniu 01.03.2017 Wójt Gminy
Dobrcz wystosował do Inwestora
wezwanie w sprawie uzupełnienia
Urząd Gminy w Dobrczu
ul. Długa 50, 86-022 Dobrcz,
tel.: +48523648010, fax: +48523648032
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raportu o oddziaływaniu
przedsięwzięci na środowisko oraz
przekazania wyjaśnień co do uwag i
wniosków jakie spłynęły podczas
postępowania w części przewidzianej
z udziałem społeczeństwa.
W dniu 23.02.2017 do
Samorządowego Kolegium
Odwoławczego w Bydgoszczy
wpłynęło zażalenie inwestora z dnia
16.02.2017 na przewlekłe
prowadzenie przez Wójta Gminy
Dobrcz postępowania w sprawie
wydania decyzji środowiskowej
W dniu 24.03.2017 do Wójta Gminy
Dobrcz wpłynęło pismo inwestora z
dnia 22.03.2017 dotyczące
uzupełnień i wyjaśnień do raportu
oddziaływania na środowisko.

Pismem z dnia 05.04.2017 Wójt
Gminy Dobrcz ponownie wezwał
inwestora do złożenia wyjaśnień i
uzupełnienia dokumentacji.

W dniu 6.04.2017 do Wójta Gminy
Dobrcz wpłynęło postanowienie
Samorządowego Kolegium
Odwoławczego w Bydgoszczy z dnia
3 kwietnia 2017 r. w sprawie uznania
zażalenia inwestora na przewlekłe
prowadzenie postępowania przez
Urząd Gminy w Dobrczu
ul. Długa 50, 86-022 Dobrcz,
tel.: +48523648010, fax: +48523648032
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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.

Informacja o uzupełnieniu
raportu została zamieszczona w
publicznie dostępnym wykazie
danych o dokumentach
zawierających informacje o
środowisku prowadzonym w
Biuletynie Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Dobrcz, numer
karty 40/2017.
W dniu 26.05.2017 do
Informacja o uzupełnieniu
Wójta Gminy Dobrcz
raportu została zamieszczona w
wpłynęło pismo
publicznie dostępnym wykazie
inwestora z dnia
danych o dokumentach
24.05.2017 dotyczące
zawierających informacje o
uzupełnień i wyjaśnień
środowisku prowadzonym w
do raportu oddziaływania Biuletynie Informacji Publicznej
na środowisko.
Urzędu Gminy Dobrcz, numer
karty 47/2017.
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Nazwa planowanego przedsięwzięcia: Zwiększenie obsady planowanej fermy drobiu obejmującej
6 budynków inwentarskich na łącznie 210 000 stanowisk dla kur niosek (840DJP) wraz z
infrastrukturą towarzyszącą, na działce nr 92/1 obręb 0014 Trzeciewiec, gmina Dobrcz.
Wójta Gminy Dobrcz - za
nieuzasadnione.
Pismem z dnia 24.04.2017 Wójt
Gminy Dobrcz zawiadomił o
wyznaczeniu nowego terminu
załatwienia sprawy.
Pismem z dnia 12.05.2017 Wójt
Gminy Dobrcz zawiadomił strony o
możliwości zapoznania się z
materiałami w sprawie.

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 29.05.2017 Wójt
Gminy Dobrcz wystąpił do Starosty
Bydgoskiego ze zleceniem wykonania
aktualnej mapy zasadniczej dla
wskazanych gruntów położonych w
Trzeciewcu.
Pismem z dnia 31.05.2017 Wójt
Gminy Dobrcz zawiadomił strony o
podjętych w sprawie czynnościach.
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 23.06.2017 r. Wójt
Gminy Dobrcz zawiadomił strony
postępowania o wyznaczeniu
nowego terminu załatwienia sprawy
do dnia 23.07.2017
Urząd Gminy w Dobrczu
ul. Długa 50, 86-022 Dobrcz,
tel.: +48523648010, fax: +48523648032
www: www.dobrcz.pl, www.dobrcz.bip.net.pl,
e-mail: dobrcz@dobrcz.pl
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W dniu 25.05.2017 do Wójta
Gminy Dobrcz wpłynęło pismo
strony postępowania
zawierające odniesienie się do
materiału dowodowego
sprawy.

Dobrcz, 10 stycznia 2018 r.

Numer sprawy: RNP.6220.7.2016
Nazwa planowanego przedsięwzięcia: Zwiększenie obsady planowanej fermy drobiu obejmującej
6 budynków inwentarskich na łącznie 210 000 stanowisk dla kur niosek (840DJP) wraz z
infrastrukturą towarzyszącą, na działce nr 92/1 obręb 0014 Trzeciewiec, gmina Dobrcz.
Dnia 24.07.2018 do akt sprawy
zostały dołączone mapy zasadnicze
ark. 5 i ark. 6 Trzeciewiec z dnia
13.06.2017
Pismem z dnia 24.07.2017 r. Wójt
Gminy Dobrcz zawiadomił strony
postępowania o wyznaczeniu
nowego terminu załatwienia sprawy
do dnia 24.09.2017.
Pismem z dnia 24.07.2017 Wójt
Gminy Dobrcz zawiadomił o
wyznaczeniu na dzień 23.08.2017
rozprawy administracyjnej otwartej
dla społeczeństwa.

Pismem z dnia 29.08.2017 Wójt
Gminy Dobrcz podał do publicznej
wiadomości informację o możliwości
składania uwag i sprostowań do
wyłożonego protokołu z rozprawy
administracyjnej z dnia 23.07.2017 r.

Pismem z dnia 18.09.2017 Wójt
Gminy Dobrcz podał do publicznej
wiadomości informację o możliwości
składania podpisów pod treścią
protokołu rozprawy administracyjnej
z dnia 23.08.2017r.
Pismem z dnia 21.09.2017
skierowanym do Wójta Gminy
Dobrcz, Starosta Bydgoski wystąpił o
wydanie kserokopii części
dokumentacji.
Pismem z dnia 05.10.2017 Wójt
Gminy Dobrcz zawiadomił strony
postępowania o możliwości
zapoznana się z aktami sprawy przed
wydaniem decyzji o odmowie
Urząd Gminy w Dobrczu
ul. Długa 50, 86-022 Dobrcz,
tel.: +48523648010, fax: +48523648032
www: www.dobrcz.pl, www.dobrcz.bip.net.pl,
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Zawiadomienie zostało
zamieszczone w Biuletynie
Informacji Publicznej Urzędu
Gminy Dobrcz oraz przesłane
listem poleconym do sołtysa
wsi Trzeciewiec, celem
rozplakatowania na tablicach
sołeckich.
Zawiadomienie zostało
zamieszczone w Biuletynie
Informacji Publicznej Urzędu
Gminy Dobrcz oraz przesłane
listem poleconym do sołtysa
wsi Trzeciewiec, celem
rozplakatowania na tablicach
sołeckich
Zawiadomienie zostało
zamieszczone w Biuletynie
Informacji Publicznej Urzędu
Gminy Dobrcz oraz na stronie
informacyjnej
www.gminadobrcz.pl

Dobrcz, 10 stycznia 2018 r.

Numer sprawy: RNP.6220.7.2016
Nazwa planowanego przedsięwzięcia: Zwiększenie obsady planowanej fermy drobiu obejmującej
6 budynków inwentarskich na łącznie 210 000 stanowisk dla kur niosek (840DJP) wraz z
infrastrukturą towarzyszącą, na działce nr 92/1 obręb 0014 Trzeciewiec, gmina Dobrcz.
ustalenia środowiskowych
uwarunkowań realizacji
przedsięwzięcia dla planowanego
przedsięwzięcia .
Decyzją z dnia 18.10.2017 r. Wójt
Gminy Dobrcz odmówił ustalenia
środowiskowych uwarunkowań
realizacji przedsięwzięcia dla
planowanego przedsięwzięcia
zwiększenia obsady planowanej
fermy drobiu na działce 92/1 ob.
Trzeciewiec po stwierdzeniu
niezgodności lokalizacji z ustaleniami
miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.
Decyzją z dnia 11 grudnia 2017 r.
Samorządowe Kolegium
Odwoławcze w Bydgoszczy uchyliło
decyzję Wójta Gminy Dobrcz z dnia
18.10.2017 i przekazało sprawę do
ponownego rozpatrzenia wskazując
kwestie wymagające naprawy przy
ponownym wydawaniu decyzji (o
odmowie ustalenia środowiskowych
uwarunkowań realizacji
przedsięwzięcia po stwierdzeniu
niezgodności lokalizacji z ustaleniami
miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego)
Pismem z dnia
29.12.2017skierowanym do Wójta
Gminy Dobrcz, Samorządowe
Kolegium Odwoławcze w Bydgoszczy
zawnioskowało o przekazanie całości
akt sprawy w związku ze sprzeciwem
wniesionym przez inwestora od
decyzji SKO z dnia 11 grudnia 2017r.
o uchyleniu decyzji Wójta Gminy
Dobrcz z dnia 18.10.2017 r. o
odmowie ustalenia środowiskowych
Urząd Gminy w Dobrczu
ul. Długa 50, 86-022 Dobrcz,
tel.: +48523648010, fax: +48523648032
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W dniu 6.11.2017 za
pośrednictwem Wójta
Gminy Dobrcz do
Samorządowego
Kolegium Odwoławczego
w Bydgoszczy wpłynęło
odwołanie od wydanej
decyzji o odmowie
ustalenia
środowiskowych
uwarunkowań.

Informacja o decyzji została
zamieszczona w publicznie
dostępnym wykazie danych o
dokumentach zawierających
informacje o środowisku
prowadzonym w Biuletynie
Informacji Publicznej Urzędu
Gminy Dobrcz, numer karty
71/2017

Pismem z dnia 2.01.2018 Wójt
Gminy Dobrcz zawiadomił
Samorządowe Kolegium
odwoławcze w Bydgoszczy o
sposobie i formie przekazania
do publicznej wiadomości
informacji o wydanej decyzji
SKO z dnia 11.12.2017 oraz o
możliwościach zapoznania się z
jej treścią.

Akta sprawy zostały przekazane
do Samorządowego Kolegium
Odwoławczego w dniu
08.01.2018r.

Dobrcz, 10 stycznia 2018 r.

Numer sprawy: RNP.6220.7.2016
Nazwa planowanego przedsięwzięcia: Zwiększenie obsady planowanej fermy drobiu obejmującej
6 budynków inwentarskich na łącznie 210 000 stanowisk dla kur niosek (840DJP) wraz z
infrastrukturą towarzyszącą, na działce nr 92/1 obręb 0014 Trzeciewiec, gmina Dobrcz.
uwarunkowań i przekazaniu sprawy
do ponownego rozparzenia.
Pismem z dnia 05.01.2018r. Wójt
Gminy Dobrcz zawiadomił strony
postępowania o zakończeniu
postępowania dowodowego i o
możliwościach wypowiedzenia się co
do zebranych materiałów i dowodów
przed wydaniem decyzji o odmowie
ustalenia środowiskowych
uwarunkowań.
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