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Wrocław, dnia 2 lipca 2015 r.

DECYZJA NR PZ 20.2/2015
Na podstawie art. 28 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie
ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1101),
art. 188 ust. 1, art. 211 ust. 5, ust. 6 pkt 3 i 12, art. 378 ust. 2a pkt 1 ustawy z dnia
27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232,
z późn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267, z późn. zm.),
orzekam
I.

Zmienić z urzędu decyzję Wojewody Dolnośląskiego Nr PZ 20/2005
z dnia 25 października 2005 r., znak: SR.I.6619/W32/4/05, udzielającą
Państwu Lesławowi i Czesławie Konopkom, prowadzącym Gospodarstwo Rolne
Lesław i Czesława Konopka w Proboszczowie, Proboszczów 10,
59 – 524 Pielgrzymka,
elgrzymka, pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji
do chowu trzody chlewnej zlokalizowanej na terenie fermy w Proboszczowie,
gm. Pielgrzymka, zmienioną decyzją Marszałka Województwa Dolnośląskiego
Nr PZ 20.1/2008 z dnia 15 maja 2008 r., znak: DM-Ś/MB/7660
Ś/MB/7660-19/110-III/08,
w następujący sposób:
sposób
1. W punkcie II decyzji pn.: „Rodzaj instalacji i warunki eksploatacyjne”, dodaje
się punkt II.7. w brzmieniu:
„II.7.

Wymagania zapewniające ochronę gleby, ziemi i wód gruntowych,
w tym środki mające na celu zapobieganie emisjom do gleby, ziemi
i wód gruntowych oraz sposób ich
ch systematycznego nadzorowania

II.7.1. Zapobieganie emisjom do gleby, ziemi i wód gruntowych:
1.

2.
3.

4.
5.

Sztuki padłe magazynowane są w szczelnym, zamkniętym
kontenerze, ustawionym na szczelnym, utwardzonym podłożu,
w miejscu niedostępnym dla osób postronnych i zwierząt.
Zbiorniki na gnojowicę są szczelne, trwałe i odporne
na mechaniczne, termiczne i chemiczne uszkodzenia.
Zbiorniki na gnojowicę, studzienki połączeniowe, zbiorniki
pośrednie
i
rurociąg
technologiczny
służący
do przepompowywania gnojowicy poddaje się okresowej
kontroli szczelności.
Gnojowica przepompowywana jest do cysterny asenizacyjnej
będącym częścią wozu asenizacyjnego, szczelnym rurociągiem.
Odpady magazynowane są w sposób zabezpieczający
środowisko gruntowo – wodne, tj. zgodnie z warunkami
niniejszej decyzji.

II.7.2.

2.

Zobowiązuje się prowadzącego instalację do systematycznego
nadzorowania prawidłowości działania stosowanych środków mających
na cele zapewnienie ochrony gleby, ziemi i wód gruntowych.”

Punkt IX. decyzji otrzymuje brzmienie:
„IX. Pozwolenie jest wydane na czas nieoznaczony.”

II. Nie nakłada się dodatkowego obowiązku dotyczącego monitorowania wielkości emisji
wykraczającego poza wymagania określone w art. 147 ustawy Prawo ochrony
środowiska oraz wymagania określone w przepisach wydanych na podstawie art. 148
ust. 1 ww. ustawy.
III. Nie nakłada się dodatkowego obowiązku przekazywania informacji pozwalającej
na przeprowadzenie oceny zgodności z warunkami określonymi w decyzji powołanej
w punkcie I., ponad wymagania, o których mowa w art. 149 ustawy Prawo ochrony
środowiska.
Uzasadnienie
Wojewoda Dolnośląski udzielił Państwu Lesławowi i Czesławie Konopkom,
prowadzącym Gospodarstwo Rolne Lesław i Czesława Konopka w Proboszczowie,
Proboszczów 10, 59 – 524 Pielgrzymka, pozwolenia zintegrowanego Nr 20/2005 z dnia
25 października 2005 r., znak: SR.I.6619/W32/4/ (ze zm.), na prowadzenie instalacji
do chowu trzody chlewnej o maksymalnej liczbie stanowisk wynoszącej: 8 571 dla świń
o wadze ponad 30 kg i 2 300 dla macior, zlokalizowanej w Proboszczowie, gm. Pielgrzymka.
Zgodnie z art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo
ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1101), Marszałek
Województwa Dolnośląskiego zawiadomieniem z dnia 20 listopada 2014 r., znak: DOW-SVI.7222.32.2014.HB, L.dz.2598/11/2014, wszczął z urzędu postępowanie w sprawie zmiany
ww. decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr PZ 20/2005 (ze zm.).
W toku postępowania Strona przedłożyła informacje w zakresie sposobów
zapewniających ochronę gleby, ziemi i wód gruntowych oraz kwalifikacji instalacji
w rozumieniu rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie
rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych
elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz. U. poz. 1169).
Po analizie przedłożonych informacji stwierdzono, że zgodnie z art. 201 ust. 1 ustawy
z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232, z późn.
zm.) oraz ust. 6 pkt 8 lit. b i c załącznika do ww. rozporządzenia Ministra Środowiska
przedmiotowe instalacje nadal objęte są obowiązkiem uzyskania pozwolenia
zintegrowanego i zgodnie z art. 28 ust. 2 ww. ustawy o zmianie ustawy – Prawo ochrony
środowiska oraz niektórych innych ustaw, wymagają dostosowania do obowiązujących
przepisów.
Orzeczenie w przedmiotowej sprawie wynika z treści art. 28 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy
o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw w związku
z art. 188 ust. 1, art. 211 ust. 5, ust. 6 pkt 3 i 12 ustawy Prawo ochrony środowiska.
Stosownie do zapisów art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postępowania administracyjnego, tut. organ umożliwił Stronie zapoznanie się z materiałem
dowodowym zgromadzonym w przedmiotowej sprawie. Uwag do zebranego materiału
dowodowego nie wniesiono.
Na podstawie art. 378 ust. 2a pkt 1 ustawy Prawo ochrony środowiska, w związku
z § 2 ust. 1 pkt 51 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397,
z późn. zm.), organem właściwym do wydania niniejszej decyzji jest marszałek
województwa.
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