Kawęczyn, dnia 03.12.2018
ROŚ-OŚ.6220.2.2015
POSTANOWIENIE
Wójt Gminy Kawęczyn, działając z urzędu na podstawie art. 113 § 1 i 3 oraz art. 123 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r.
poz. 2096),
postanawia
sprostować oczywistą omyłkę pisarską w decyzji Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 22.12.2018
r. ROŚ-OŚ.6220.2.2015, o środowiskowych uwarunkowaniach, w ten sposób, że:
w uzasadnieniu decyzji, na stronie 17 w zdaniu zamiast:
„Organ przeanalizował przedstawiony przez Inwestora wariant alternatywny
polegający na budowie fermy drobiu wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach o nr
ewidencyjnych 32 i 33 obręb Czachulec Nowy, gmina Kawęczyn, powiat turecki,
województwo wielkopolskie o łącznej maksymalnej obsadzie w cyklu do 5 tygodnia
291 060 szt. ( 1 164,24 DJP) i w cyklu po 5 tygodniu 242 550 szt. (970,2 DJP). Planowana
inwestycja będzie polegać budowie 7 kurników na działkach 32 i 33 obręb Czachulec
Nowy wraz z niezbędną infrastrukturą, (sterówkami) o wymiarach 110m x 18m każdy o
powierzchni 1980 m2. Oprócz kurników na terenie inwestycji w wariancie
alternatywnym planuje się budowę budynku socjalno - biurowego wraz z zbiornikiem na
ścieki socjalno - bytowe o poj. 5 m3, ośmiu zbiorników na gaz płynny o pojemności 6700
litr każdy, konfiskator, jeden silos paszowy o pojemności 25 Mg i jeden silos paszowy
o pojemności 18 Mg, drogi dojazdowe oraz wagi najazdowej. W tej wersji został on
uzgodniony i pozytywnie zaopiniowany przez organy współdziałające.
powinno być: „Organ przeanalizował przedstawiony przez Inwestora wariant
alternatywny polegający na budowie fermy drobiu wraz z infrastrukturą towarzyszącą na
działkach o nr ewidencyjnych 32 i 33 obręb Czachulec Nowy, gmina Kawęczyn, powiat
turecki, województwo wielkopolskie o łącznej maksymalnej obsadzie w cyklu do 5
tygodnia 291 060 szt. ( 1 164,24 DJP) i w cyklu po 5 tygodniu 242 550 szt. (970,2 DJP).
Planowana inwestycja będzie polegać budowie 7 kurników na działkach 32 i 33 obręb
Czachulec Nowy wraz z niezbędną infrastrukturą, (sterówkami) o wymiarach 110m x
18m każdy o powierzchni 1980 m2. Oprócz kurników na terenie inwestycji w wariancie
alternatywnym planuje się budowę budynku socjalno - biurowego wraz z zbiornikiem na
ścieki socjalno - bytowe o poj. 5 m3, ośmiu zbiorników na gaz płynny o pojemności 6700
litr każdy, konfiskator, dwa silosy paszowe o pojemności 25 Mg i jeden silos paszowy
o pojemności 18 Mg przy każdym kurniku, drogi dojazdowe oraz wagi najazdowej.
W tej wersji został on uzgodniony i pozytywnie zaopiniowany przez organy
współdziałające.”
2. w załączniku nr 1 do decyzji na stronie 22 w zdaniu zamiast:

„ Projektowana inwestycja (w rozpatrywanym wariancie) obejmuje swym zakresem budowę
siedmiu kurników (od K-1 do K-7), w których prowadzony będzie chów brojlerów
kurzych wraz z niezbędną infrastrukturą, (sterówkami) o wymiarach 110m x 18m każdy,
budynku socjalno - biurowego wraz z zbiornikiem na ścieki socjalno - bytowe o poj.

5 m3, osiem zbiorników na gaz płynny o pojemności 6700 litr każdy, konfiskator, jeden
silos paszowy o pojemności 25 Mg i jeden silos paszowy o pojemności 18 Mg, dróg
dojazdowych oraz wagi najazdowej.”
powinno być: „Projektowana inwestycja (w rozpatrywanym wariancie) obejmuje swym
zakresem budowę siedmiu kurników (od K-1 do K-7), w których prowadzony będzie
chów brojlerów kurzych wraz z niezbędną infrastrukturą, (sterówkami) o wymiarach
110m x 18m każdy, budynku socjalno - biurowego wraz z zbiornikiem na ścieki socjalno
- bytowe o poj. 5 m3, osiem zbiorników na gaz płynny o pojemności 6700 litr każdy,
konfiskator, dwa silosy paszowe o pojemności 25 Mg i jeden silos paszowy
o pojemności 18 Mg przy każdym kurniku, dróg dojazdowych oraz wagi najazdowej.”
UZASADNIENIE
Sprostowanie błędu pisarskiego nastąpiło z Urzędu, ze względu na popełnioną oczywistą
omyłkę pisarską. Z przedłożonych do akt sprawy dokumentów wynika jednoznacznie, że na
terenie inwestycji planowane przy każdym kurniku są po dwa silosy paszowe o pojemności
25 Mg i jeden silos paszowy o pojemności 18 Mg. Dlatego też, w analizie akustycznej
uwzględniono procesy związane z przeładunkiem paszy, w których źródłami hałasu jest silnik
samochodu podczas trwania procesu załadunku paszy do silosów. Z obliczeń dokonanych
w raporcie oraz uzupełnieniach w wariancie alternatywnym wynika, że hałas związany
z działalnością fermy nie spowoduje przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu
w środowisku, określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie
dopuszczalnych poziomów hałasu.
Wójt Gminy Kawęczyn podkreśla, że sprostowanie nie prowadzi do zmiany merytorycznej
orzeczenia i nie przyczynia się do zmiany rozstrzygnięcia w sposób odbiegający od zawartego
w decyzji.
Wobec powyższego należało orzec jak w sentencji.
POUCZENIE
Na postanowienie przysługuje stronom zażalenie do Samorządowego Kolegium
Odwoławczego w Koninie, w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego postanowienie,
za pośrednictwem Wójta Gminy Kawęczyn.
Z up. Wójta
/-/ Zofia Osiborska
Kierownik
Referatu Rolnictwa
i Ochrony Środowiska
Otrzymują:

1. Pełnomocnik
2. Strony postępowania – wg rozdzielnika.

