
Rozdrażew, dnia 13.05.2022r. 
 
GK.6220.1.2022     

                                                      
 

DECYZJA 
 

Na podstawie art. 104 § 1 oraz 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks 
postępowania administracyjnego (Dz. U. 2021 poz. 735 ze zm.) oraz w związku z rozporządzeniem Rady 
Ministrów z dnia 10 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 
środowisko (Dz. U. z 2019r., poz. 1839 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez Pana 
Wojciecha Kaczmarka zam. Dąbrowa 17, 63-708 Rozdrażew w sprawie wydania decyzji  
o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Przebudowie i rozbudowie 
budynku inwentarskiego - obory”, zlokalizowanej na działkach o nr ew. 169 i 170/2, obręb Dąbrowa  
w miejscowości Dąbrowa, gmina Rozdrażew, powiat krotoszyński, województwo wielkopolskie. 

 
 

Orzekam 
 
umorzyć w całości postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Przebudowie i rozbudowie budynku 
inwentarskiego - obory”, zlokalizowanej na działkach o nr ew. 169 i 170/2, obręb Dąbrowa 
w miejscowości Dąbrowa, gmina Rozdrażew, powiat krotoszyński, województwo wielkopolskie. 
  
 
 

UZASADNIENIE 
 

Pismem z dnia 28.01.2022r. Inwestor Pan Wojciech Kaczmarek zam. Dabrowa 17, 63-708 
Rozdrażew wystąpił do Wójta Gminy Rozdrażew z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Przebudowie i rozbudowie budynku 
inwentarskiego - obory”, zlokalizowanej na działkach o nr ew. 169 i 170/2, obręb Dąbrowa. 

W związku z tym, że liczba stron postępowania przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust. 1a z dnia  
3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 
w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021r. poz. 2373 ze zm.) 
Wójt Gminy Rozdrażew obwieszczeniem znak: GK.6220.1.2022 z dnia 14.02.2022r., zawiadomił 
strony o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedmiotowej 
inwestycji. Wszystkie zawiadomienia  dotyczące czynności organu w przedmiotowej sprawie były 
umieszczone na tablicy Urzędu Gminy w Rozdrażew, tablicy informacyjnej w miejscowości Dąbrowa 
oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Rozdrażew bip.rozdrazew.pl.  

Zgodnie z art. 64 ust. 1 i art. 78 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008r.  
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021, poz. 2373 ze zm.), organ 
prowadzący postępowanie pismem z dnia 14 lutego 2022r. znak GK.6220.1.2022 wystąpił do 
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, oraz Państwowego Powiatowego 
Inspektora Sanitarnego w Krotoszynie i Dyrektora Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa 
Wodnego Wody Polskie w Lesznie o opinię, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania 
przedsięwzięcia na środowisko i ewentualnego zakresu raportu. 
Do wystąpienia załączono zgodnie z 64 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu 

informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  

o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021, poz. 2373 ze zm.): 

http://www.bip.rozdrazew.pl/
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 wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 28.01.2022r. złożony 

przez Pana Wojciecha Kaczmarka, 

  egzemplarz karty informacyjnej przedsięwzięcia - wraz z jej elektronicznym zapisem na 

informatycznych nośnikach danych, 

 uproszczone wypisy z rejestru gruntów pozwalające na ustalenie stron postępowania,  

 poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej w postaci papierowej, 

obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz 

obejmujący przewidywany obszar na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, 

 oświadczenie o zależności podmiotu od Gminy Rozdrażew z dnia 14.02.2022r. skierowane do 

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu. 

W w/w wystąpieniu do organów opiniujących, powołując się na rozporządzenie Rady Ministrów  

z dnia 10 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, 

wskazano że przedmiotowe przedsięwzięcie zalicza się do przedsięwzięć mogących potencjalnie 

znacząca oddziaływać na środowisko na podstawie § 3 ust. 2 pkt 2 i  § 3 ust. 1 pkt 104 lit. a  

(Dz. U. z 2019r., poz. 1839 ze zm.). 

Pismem z dnia 28.02.2022r. znak ON-NS.9011.1.24.2022 Państwowy Powiatowy Inspektor 

Sanitarny w Krotoszynie wystąpił do wnioskodawcy o złożenie wyjaśnień i przedłożenie uzupełnień 

wraz z informacją o wydłużeniu terminu załatwienia sprawy do 25.03.2022r. 

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu pismem znak: WOO-IV.4220.195.2022.SK.1  

z dnia 2 marca 2022r. na podstawie karty informacyjnej przedsięwzięcia, dalej k.i.p. ustalił,  

że przedmiotowe przedsięwzięcie będzie polegać na przebudowie i rozbudowie istniejącego budynku 

inwentarskiego celem powiększenia istniejącej hodowli bydła. Obecnie na terenie gospodarstwa 

prowadzona jest hodowla bydła o obsadzie 72,3 DJP to jest: 47 krów, 11 jałówek powyżej 1 roku,  

12 jałówek od ½ do 1 roku, 22 sztuki cieląt od ½ roku i 8 sztuk bydła opasowego powyżej 1 roku. 

Po realizacji przedsięwzięcia obsada na terenie gospodarstwa będzie wynosić 88,10 DJ, to jest:  

58 krów, 23 jałówki powyżej 1 roku, 24 jałówki od ½ do 1 roku i 30 sztuk cieląt od ½ roku. Najbliższa 

zabudowa mieszkaniowa zlokalizowana jest na terenie gospodarstwa Gospodarstwo położone jest na 

terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu „Dąbrowy Krotoszyńskie Baszków-Rochy”. 

Istniejące gospodarstwo o obsadzie 72,3 DJP osiąga obecnie progi wskazane w § 3 ust. 1 pkt 104  

lit a rozporządzenia w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko,  

tj. chów lub hodowla zwierząt, inne niż wymienione w pkt 103: w liczbie nie mniejszej niż 40 DJP  

i mniejszej niż 210 DJP – w sytuacji gdy ta działalność będzie prowadzona: w odległości mniejszej niż 

210 m od: terenów lub gruntów, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego  

i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków, tj. mieszkaniowych, 

rolnych zabudowanych zajętych pod budynki mieszkalne, innych zabudowanych z wyłączeniem 

cmentarzy i grzebowisk dla zwierząt, zurbanizowanych niezabudowanych lub w trakcie zabudowy, 

rekreacyjno-wypoczynkowych z wyłączeniem kurhanów, pomników przyrody oraz terenów zieleni 

nieurządzonej niezaliczonej do lasów oraz gruntów zadrzewionych i zakrzewionych, nie uwzględniając 

nieruchomości gospodarstwa, na którego terenie chów lub hodowla będą prowadzone, 

zrealizowanego, realizowanego lub planowanego przedsięwzięcia chowu lub hodowli zwierząt innych 

niż norki, w liczbie nie mniejszej niż 40 DJP. 

Zgodnie z § 3 ust. 2 pkt 2 wyżej cytowanego rozporządzenia, do przedsięwzięć mogących potencjalnie 

znacząco oddziaływać na środowisko zalicza się przedsięwzięcia polegające na rozbudowie, 

przebudowie lub montażu realizowanego lub zrealizowanego przedsięwzięcia wymienionego w ust. 

1, z wyłączeniem przypadków, w których ulegająca zmianie lub powstająca w wyniku rozbudowy, 

przebudowy lub montażu część realizowanego lub zrealizowanego przedsięwzięcia nie osiąga progów 

określonych w ust. 1, o ile zostały one określone; w przypadku gdy jest to druga lub kolejna 

rozbudowa, przebudowa lub montaż, sumowaniu podlegają parametry tej rozbudowy, przebudowy 
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lub montażu z poprzednimi rozbudowami, przebudowami lub montażami, o ile nie zostały one objęte 

decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach.  

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu zwrócił się do Wójta Gminy Rozdrażew  

o wyjaśnienie kwestii kwalifikacji w/w przedsięwzięcia oraz o ponowną analizę zgromadzonej 

dokumentacji z szczegółowym uzasadnieniem swojego stanowiska.  

Dyrektor Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Lesznie  

pismem WR.ZZŚ.2.435.35.2022.AS z dnia 28.02.2022r. (data wpływu 7.03.2022r.) stwierdził po 

przeanalizowaniu karty informacyjnej przedsięwzięcia, że na terenie planowanej inwestycji 

prowadzony jest chów bydła mlecznego i opasowego w ilości 72,3 DJP, a w ramach planowanego 

przedsięwzięcia wnioskodawca planuje przebudować i rozbudować oborę dla obsady 83,6 DJP.  

Po rozbudowie obory maksymalna obsada bydła w gospodarstwie będzie wynosiła 88,10 DJP bydła. 

Dlatego w stosunku do stanu istniejącego nastąpi wzrost produkcji zwierzęcej o 15,8 DJP.  

Odnosząc  do przedsięwzięć wymienionych w  § 3 ust. 1 pkt 104 rozporządzeniem Rady Ministrów  

z dnia 10 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko 

(Dz. U. z 2019r., poz. 1839 ze zm.) kwalifikuje się chów lub hodowla zwierząt, inne niż wymienione  

w pkt 103: 

a) w liczbie nie mniejszej niż 40 DJP i mniejszej niż 210 DJP – jeżeli ta działalność będzie prowadzona: 
– w odległości mniejszej niż 210 m od: 
– – terenów lub gruntów, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego  
i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków, tj. mieszkaniowych, 
rolnych zabudowanych zajętych pod budynki mieszkalne, innych zabudowanych z wyłączeniem 
cmentarzy i grzebowisk dla zwierząt, zurbanizowanych niezabudowanych lub w trakcie zabudowy, 
rekreacyjno-wypoczynkowych z wyłączeniem kurhanów, pomników przyrody oraz terenów zieleni 
nieurządzonej niezaliczonej do lasów oraz gruntów zadrzewionych i zakrzewionych, nie uwzględniając 
nieruchomości gospodarstwa, na którego terenie chów lub hodowla będą prowadzone, 
– – zrealizowanego, realizowanego lub planowanego przedsięwzięcia chowu lub hodowli zwierząt 
innych niż norki, w liczbie nie mniejszej niż 40 DJP, 
– na obszarach objętych formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1–5, 8 i 9 
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, lub w otulinach form ochrony przyrody,  
o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1–3 tej ustawy. 
W związku z powyższym uznaje się że przedmiotowa rozbudowa nie osiąga wymaganych progów,  
tj. 40 DJP. 
Dyrektor Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Lesznie zwrócił się 

do Wójta Gminy Rozdrażew o ponowne przeanalizowanie planowanej inwestycji pod kątem 

kwalifikacji przedsięwzięcia do rozporządzenia w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco 

oddziaływać na środowisko z uzasadnieniem swojego stanowiska.  

W wyniku analizy pism Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz 

Dyrektora Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Lesznie w dniu 

21 marca 2022r. – w oparciu o ponowną analizę k.i.p. – ustalono że obecnie na terenie gospodarstwa 

prowadzona jest hodowla bydła o obsadzie 72,3 DJP, to jest: 47 krów, 11 jałówek powyżej 1 roku,  

12 jałówek od 0,5 do 1 roku, 22 sztuki cieląt do 0,5 roku i 8 sztuk bydła opasowego powyżej 1 roku. 

Po realizacji przedsięwzięcia obsada na terenie gospodarstwa będzie wynosić 88,10 DJP, to jest:  

58 krów, 23 jałówki powyżej 1 roku, 24 jałówki od 0,5 do 1 roku i 30 sztuk cieląt do 0,5 roku.  

W stosunku do stanu istniejącego nastąpi wzrost obsady zwierząt o 15,8 DJP.  

Ustalono również że w/w przedsięwzięcie nie jest drugą ani kolejną budową, przebudową lub 

montażem z poprzednimi rozbudowami, przebudowami lub montażem. W związku z § 3 ust. 2 pkt 2 

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących 

znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019r., poz.1839 ze zm.). 

W związku z powyższym po ponownej analizie zgromadzonej dokumentacji dla inwestycji  

pn.: „ Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku inwentarskiego – obory”, stwierdzono że 
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przedsięwzięcie nie kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na 

środowisko wymienionych w ww. rozporządzeniu. 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krotoszynie pismem znak  

ON-NS.9011.1.24.2022 z dnia 22.03.2021 roku wyraził opinię w której stwierdził, iż dla realizowanego 

przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko  

oraz wskazuje na wymagania konieczne do określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 

dla planowanego przedsięwzięcia. 

W odpowiedzi do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 5 kwietnia 

2022r. Wójt Gminy Rozdrażew postanowił o wycofaniu wniosku o opinię. 

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu pismem znak: WOO-

IV.4220.195.2022.SK.3 z dnia 26 kwietnia 2022r. poinformował iż postępowanie zmierzające do 

wydania opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla 

przedmiotowego przedsięwzięcia stało się bezprzedmiotowe i zostało zakończone. 

W związku z powyższym po analizie zgromadzonej dokumentacji, ustalono że nie ma potrzeby 

przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia.  

Na podstawie art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji  

o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach 

oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021r., poz. 2373 ze zm.), stwierdzono, że organem właściwym 

do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Wójt Gminy Rozdrażew.  

W toku postępowania przeprowadzono analizę, w wyniku której ustalono, że przedmiotowe 

przedsięwzięcie polegać będzie na: „Przebudowie i rozbudowie budynku inwentarskiego - obory”, 

zlokalizowanej na działkach o nr ew. 169 i 170/2, obręb Dąbrowa w miejscowości Dąbrowa, gmina 

Rozdrażew, powiat krotoszyński, województwo wielkopolskie. 

Na podstawie karty informacyjnej przedsięwzięcia stwierdzono, że obecnie na terenie 

planowanej inwestycji prowadzona jest hodowla bydła w ilości 72,3 DJP. W ramach planowanego 

przedsięwzięcia wnioskodawca planuje przebudowę i rozbudowę budynku inwentarskiego – obory  

o 15,8 DJP. Po wykonaniu planowanej inwestycji maksymalna obsada bydła w gospodarstwie będzie 

wynosiła 88,10 DJP bydła. Zgodnie § 3 ust. 2 pkt 2 do wyżej cytowanego rozporządzenia, do 

przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko zalicza się 

przedsięwzięcia polegające na rozbudowie, przebudowie lub montażu realizowanego lub 

zrealizowanego przedsięwzięcia wymienionego w ust. 1, z wyłączeniem przypadków, w których 

ulegająca zmianie lub powstająca w wyniku rozbudowy, przebudowy lub montażu część 

realizowanego lub zrealizowanego przedsięwzięcia nie osiąga progów określonych w ust. 1, o ile 

zostały one określone; w przypadku gdy jest to druga lub kolejna rozbudowa, przebudowa lub 

montaż. Sumowaniu podlegają parametry tej rozbudowy, przebudowy lub montażu z poprzednimi 

rozbudowami, przebudowami lub montażami, o ile nie zostały one objęte decyzją o środowiskowych 

uwarunkowaniach. Przedsięwzięcie polegające na: „Przebudowie i rozbudowie budynku 

inwentarskiego - obory” nie kwalifikuje się do grupy przedsięwzięć wymienionych w rozporządzeniu 

Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać 

na środowisko (Dz. U. z 2019r., poz. 1839), dla których decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach 

byłaby wymagana. 

W związku z powyższym organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach stwierdził, że w/w inwestycja nie kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących 

zawsze znacząco lub mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Przebudowa  

i rozbudowa budynku inwentarskiego - obory w stosunku do stanu istniejącego spowoduje  

wzrost produkcji zwierzęcej o 15,8 DJP, w związku z czym nie zostanie osiągnięty wymóg progowy  

tj. 40 DJP. Dla przedmiotowego gospodarstwa nie zostały również wcześniej wydana decyzja  

o środowiskowych uwarunkowaniach.  Zatem dla wnioskowanego przedsięwzięcia nie ma obowiązku 

uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, czyli postępowanie w sprawie wydania 
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decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla niniejszej inwestycji jest bezprzedmiotowe i jako 

takie, zgodnie z art. 105 § 1 KPA, wymaga umorzenia w całości.  

Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w osnowie. 
 
 

POUCZENIE 
 
Od wydanej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego  
w Kaliszu ul. Częstochowska 12, za pośrednictwem organu wydającego decyzję w terminie 14 dni od 
daty doręczenia.  
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia 
odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi 
administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią 
ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                               
Otrzymują: 

1. Wojciech Kaczmarek Dąbrowa 17, 63-708 Rozdrażew, 
2. Strony postępowania w trybie art. 49 k.p.a. (zawiadomienie-obwieszczenie), 
3. a/a. 

 
Do wiadomości: 

1. Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krotoszynie ul. Floriańska 10, 63-700 Krotoszyn, 
2. Dyrektor Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Lesznie  

 ul. Chociszewskiego 12, 64-100 Leszno,  
3. Regionalny Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznani ul. Dąbrowskiego 79, 60-529 Poznań. 

 




