
Wójt Gminy Pokój 

SG.VI.6220.08.2019/2020

  Pokój, 4 marca 2020 r.

Zawiadomienie poprzez obwieszczenie

Na  podstawie  art.  10  ustawy  z  dnia  14  czerwca  1960  r.  Kodeksu  postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2018, poz. 2096)  Wójt Gminy Pokój

zawiadamia

strony postępowania, że postanowieniem NR WOOŚ.4221.3.2020.IM z dnia 28.02.2020 r.
Regionalny  Dyrektor  Ochrony  Środowiska  w  Opolu  w  związku  z  toczącym  się
postępowaniem  w sprawie  w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
dla  przedsięwzięcia  pn.  Zmiana  projektu  budowlanego  pt.  przebudowa  
z rozbudową istniejących budynków chlewni na kurnik niosek s silosami paszy (obiekt nr 1,2
I  etap  inwestycji)  na  działce  nr  226,  k.m.  2,  obręb  Fałkowice,  gm.  Pokój  (do  zmiany
pozwolenia na budowę Starosty Namysłowskiego nr AB.6740.46.161.2013 z dnia 14.06.2013
r.  )-instalacji  doi  chowu  i  hodowli  ku  nieśnych  w  licznie  nie  mniejszy  niż  210  DJP
Gospodarstwa Rolnego "FAŁKOPOL" Waldemar Cieplik, 46 - 034 Fałkowice 109- uzgodnił
inwestorowi z zakresu ochrony środowiska dla ww. zmiany ustalając następujące warunki:

1. Na etapie  eksploatacji  lub  użytkowania  przedsięwzięcia  należy  podjąć  następujące
działania: nie dotyczy

2. W dokumentacji   wymaganej  do  wydania  decyzji,  o  której  mowa  w art.  72,  ust.
1ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania
na  środowisko  (Dz.  U.  z  2018  r.,  poz.  2081)  należy  uwzględnić  następujące
wymagania dotyczące ochrony środowiska: 

a) przy  projektowanym  3-  segmentowym  kurniku  9/10  przewidzieć  3  silosy
paszowe  wyposażone  w  filtry  tkaninowe,  gwarantujące  stężenie  pyłu  na
wylocie,  na  poziomie  nie  większym  niz  50  mg/m3  (zmiana  warunku
określonego  w  w  pkt.  2.5  deczyji  Wójta  Gminy  Pokój  nr
SG.VI.6220.07.2013/2018 z dnia 31.10.2018 r.,

b) przewidzieć zaopatrzenie w wodę, projektowanego 3-segmentowanego kurnika
9/10 z hydroforni zasilanej w wodę z własnego ujęcia wód podziemnych oraz z
gminnej sieci wodociągowej (nowy warunek) 

3. Wyrazić stanowisko w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania
przedsięwzięcia na środowisko oraz postępowania w ramach postępowania w sprawie
wydania decyzji, o których mowa w art. 72, ust. 1, cyt. wyżej ustawy. 
Planowany zakres zmiany w decyzji Wójta Gminy Pokój nr SG.VI.6220.07.2013/2018
z dnia 31.10.2018 r. dla przedsięwzięcia pod nazwa "zmiana projektu budowlanego pt.
przebudowa  
z rozbudową istniejących budynków chlewni na kurnik niosek s silosami paszy (obiekt
nr 1,2 I etap inwestycji) na działce nr 226, k.m. 2, obręb Fałkowice, gm. Pokój (do
zmiany pozwolenia na budowę Starosty Namysłowskiego nr AB.6740.46.161.2013 z
dnia 14.06.2013 r. )-instalacji doi chowu i hodowli ku nieśnych w licznie nie mniejszy
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niż  210  DJP  Gospodarstwa  Rolnego  "FAŁKOPOL"  Waldemar  Cieplik,  46  -  034
Fałkowice  109,  nie  wymaga  przeprowadzenia  oceny oddziaływania  na  środowisko
oraz  posterowania  w  sprawie  transgranicznego  oddziaływania  na  środowisko  w
ramach postępowania w sprawie wydania decyzji  o których mowa w art.  72 ust.  1
ustawy ooś.  

 
      
Stronami postępowania w przedmiotowej sprawie są właściciele następujących działek
ewidencyjnych:

Lp. nr działki obręb

1. 261 Lubnów

2. 67/1 Lubnów

3. 66 Lubnów

4. 63 Lubnów

5. 75 Lubnów

6. 74 Lubnów

7. 73 Lubnów

8. 71 Lubnów

9. 70/2 Lubnów

10. 69 Lubnów

11. 62 Lubnów

12. 61 Lubnów

13. 65 Lubnów

14. 228 Fałkowice

15. 224 Fałkowice

16. 197 Fałkowice 
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17. 196 Fałkowice 

18. 225 Fałkowice 

19. 226 Fałkowice 

20. 135 Fałkowice 

21. 50 Osiek Duży

22. 101 Osiek Duży

23. 106 Osiek Duży

24. 104 Osiek Duży

25. 105 Osiek Duży

26. 108/1 Osiek Duży 

27. 123 Osiek Duży 

28. 124 Osiek Duży 

29. 129 Osiek Duży 

W związku  z  powyższym  informacje  o  kolejnych  etapach  postępowania  będą
podawane  stronom  postępowania  na  bieżąco  poprzez  ich  obwieszczenie  na  stronie
Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Pokój oraz tablicach ogłoszeń.
 Jednocześnie  informuję,  iż  stosownie  do  treści  art.  10  §  1  i  art.  73  §  1  Kodeksu
postępowania  administracyjnego,  stronom  przysługuje  prawo  brania  czynnego  udziału  
w każdym stadium postępowania, wglądu w akta sprawy oraz sporządzania z nich notatek,
kopii lub odpisów. 

 Z dokumentacją sprawy, w tym z uzasadnieniem ww. postanowienia można zapoznać
się w Urzędzie Gminy Pokój, przy ul. Sienkiewicza 8, w Referacie Strategii Gminnej (pok. Nr
40) w godzinach pracy urzędu (tj. pn. 8.00 – 17.00, wt. – czw.. 7.30 – 15.30, pt. 7.30 - 14.30).
Przeglądanie akt sprawy należy wcześniej uzgodnić z osobą prowadzącą postępowanie-pod nr
tel. 774693085 wew. 40. 
 Informuję o uprawnieniach wynikających  z  art.  10 § 1 Kpa wszystkich stron tego
postępowania do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.

Zgodnie z art. 35 § 5 Kpa do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów
przewidzianych  w  przepisach  prawa  dla  dokonania  określonych  czynności,  okresów
zawieszenia  postępowania  oraz  okresów  opóźnień  spowodowanych  z  winy  strony  albo  
z przyczyn niezależnych od organu. 
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Wójt Gminy Pokój 
/-/

   Barbara Zając 

      

Otrzymują:
1. strony postępowania poprzez obwieszczenie na:

1. tablicy ogłoszeń Ug. Pokój, ul. Sienkiewicza 8, w miejscowości Pokój,
2. tablicach ogłoszeń sołectwa Fałkowice, Lubnów, Osiek Duży oraz miejscach 

zwyczajowo przyjętych na terenie sołectwa Fałkowice
3. stronie internetowej Gminy Pokój www.bip.gminapokoj.pl  ,  

2. a/a
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http://www.zabierzow.org.pl./
http://www.bip.gminapokoj.pl/

