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Adres do korespondencji:  

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, Departament Środowiska:  
Plac Wolności 18, 61 - 739 Poznań, tel.: 61 626 64 00, fax.: 61 626 64 01 

 

                          MARSZAŁEK 
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 
 
DSR-II-1.7222.116.2014                                               Poznań, dnia 3 grudnia 2014 r. 

                                                       za dowodem doręczenia 
 

 
 

DECYZJA 
 

  Na podstawie art. 183 ust. 2, art. 193 ust. 1 pkt 5 i ust. 3, 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 2013 r., poz. 1232 
ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst 
jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.) 
 

ORZEKAM  
 

stwierdzić z urzędu wygaśnięcie, z upływem dnia 27.02.2013 r., pozwolenia zintegrowanego na 
prowadzenie instalacji do chowu drobiu (brojlerów) zlokalizowanej na terenie Gospodarstwa Rolnego 
Krzysztof Ratajczak, ul. Cienista 1, 62-080 Tarnowo Podgórne, mocą decyzji Marszałka Województwa 
Wielkopolskiego znak: DSR.VI.7623-67/09 z dnia 31.03.2010 r. 
. 
 

UZASADNIENIE 
 
 Krzysztof Ratajczak, prowadzący działalność pod nazwą Gospodarstwo Rolne Krzysztof Ratajczak, 
z siedzibą w Lusówku przy ul. Cienistej 1, 62-080 Tarnowo Podgórne, uzyskał decyzję Marszałka 
Województwa Wielkopolskiego znak: DSR.VI.7623-67/09 z dnia 31.03.2010 r., udzielającą pozwolenia 
zintegrowanego na prowadzenie instalacji do chowu drobiu (brojlerów). 
 Na podstawie art. 378 ust. 2a pkt 2 ustawy Prawo ochrony środowiska, w związku z § 2 ust. 1 pkt 1 
lit. a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco 
oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397 ze zm.) 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 2013 r., poz. 1235 ze zm.), organem właściwym w sprawach ochrony środowiska dla ww. przedsięwzięcia 
jest Marszałek Województwa Wielkopolskiego. 

Pismem z dnia 3.11.2014 r., poinformowano tutejszy Organ o zaprzestaniu prowadzenia działów 
specjalnej produkcji rolnej z dniem 28.02.2011 r. przez Krzysztofa Ratajczaka. Stan ten został potwierdzony 
kopią decyzji Naczelnika Urzędu Skarbowego Poznań-Jeżyce znak: PP/41106-180/11 z dnia 11.04.2011 r. 
W związku z czym, ustalono, iż pozwolenie zintegrowane na eksploatację ww. instalacji wygasło, ponieważ 
prowadzący instalację nie prowadził działalności objętej pozwoleniem przez dwa lata. Mając zatem 
powyższe na uwadze, Marszałek Województwa Wielkopolskiego, na podstawie art. 193 ust. 5 Prawa 
ochrony środowiska, jest zobligowany do stwierdzenia – w drodze decyzji – wygaśnięcia ww. pozwolenia 
zintegrowanego. 
 Przed wydaniem niniejszej decyzji - mając na uwadze art. 10 § 1 oraz art. 61 § 4 ustawy Kodeks 
postępowania administracyjnego - tutejszy Organ, pismem znak: DSR-II-1.7222.115.2014 z dnia  
13.11.2014 r., zawiadomił Strony o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie 
stwierdzenia wygaśnięcia pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do chowu drobiu 
(brojlerów), udzielonego Krzysztofowi Ratajczakowi, prowadzącemu działalność pod nazwą: Gospodarstwo 



 2  

Rolne Krzysztof Ratajczak, z siedzibą w Lusówku przy ul. Cienistej 1, 62-080 Tarnowo Podgórne, mocą 
decyzji Marszałka Województwa Wielkopolskiego znak: DSR.VI.7623-67/09 z dnia 31.03.2010 r. 
o możliwości wypowiedzenia się, co do dowodów i materiałów zebranych w toku przedmiotowego 
postępowania administracyjnego. Strony postępowania nie skorzystały z ww. uprawnienia. 
 Zgodnie z art. 193 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo ochrony środowiska jeżeli prowadzący instalację nie 
prowadził działalności objętej pozwoleniem przez dwa lata pozwolenie wygasa. 
 

W związku z powyższym Marszałek Województwa Wielkopolskiego orzeka jak w sentencji. 
 

POUCZENIE 
 

  Od niniejszej decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Ministra Środowiska 
za pośrednictwem Marszałka Województwa Wielkopolskiego w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. 
 
Za wydanie niniejszej decyzji nie pobrano opłaty skarbowej, na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. 
o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 1628 ). 
  
 

z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA 

                      Mariola Górniak 
     Dyrektor Departamentu Środowiska 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Otrzymują: 
 

1. Krzysztof Ratajczak 
ul. Wiece 10a, 60-638 Poznań 

2. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu 
Pion Zasobów Wodnych 

 ul. Grunwaldzka 21, 60-783 Poznań 
3. Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska  

ul. Czarna Rola 4 
  61-625 Poznań 
4. Minister Środowiska  

(na adres e-mail: pozwolenia.zintegrowane@mos.gov.pl) 
5. Wydział Opłat i Baz Danych o Środowisku 
6. Aa (x2) 


