MARSZAŁEK
WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 5.09.2018 r.
OŚ-PŚ.7222.33.2018
DECYZJA
Na podstawie art. 193 ust. 1 pkt 5 i ust.3 oraz art. 183 ust. 2 ustawy z dnia 27
kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 ze zm.)
stwierdzam
wygaśnięcie pozwolenia zintegrowanego udzielonego AGRONEX Fermy Drobiu
Sp. z o.o. z siedzibą w Dębówku 16A, 12 – 100 Szczytno decyzją Marszałka
Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 11.07.2008 r., znak: OŚ.PŚ.76506/08 na prowadzenie Fermy Drobiu położonej w miejscowości Dębówko, gmina
Szczytno.
Uzasadnienie
Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego decyzją z dnia 11.07.2008 r.,
znak: OŚ.PŚ.7650-6/08 udzielił AGRONEX Fermy Drobiu Sp. z o.o. z siedzibą
w Dębówku 16A, 12 – 100 Szczytno pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie
Fermy Drobiu położonej w miejscowości Dębówko, gmina Szczytno.
Z informacji posiadanych przez tut. Organ wynika, że Spółka z końcem 2011
roku zaprzestała prowadzenia działalności w przedmiotowej instalacji.
Zgodnie z art. 193 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo
ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r., poz. 799 ze zm.) pozwolenie wygasa jeżeli
prowadzący instalację nie prowadził działalności objętej pozwoleniem przez dwa lata.
Ponadto zgodnie z art.193 ust.3 ww. ustawy, organ właściwy do wydania pozwolenia
stwierdza, w drodze decyzji, wygaśnięcie pozwolenia, jeżeli zachodzą okoliczności,
o których mowa w ust.1 pkt 2-8 ww. ustawy.
W związku z powyższym tut. Organ wszczął z urzędu postępowanie
w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia decyzji Marszałka Województwa
Warmińsko-Mazurskiego z dnia 11.07.2008 r., znak: OŚ.PŚ.7650-6/08 udzielającej
AGRONEX Fermy Drobiu Sp. z o.o. z siedzibą w Dębówku 16A, 12 – 100 Szczytno
pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie Fermy Drobiu położonej w miejscowości
Dębówko, gmina Szczytno, o czym zawiadomieniem z dnia 11 lipca 2018 r.
poinformował AGRONEX Fermy Drobiu Sp. z o.o. z siedzibą w Dębówku 16A,
12 – 100 Szczytno.
Następnie zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257, j.t.), poinformowano
Stronę o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych materiałów i dowodów oraz
zgłoszonych żądań. W wyznaczonym terminie Strona nie wniosła żadnych uwag.
Wobec powyższego orzeczono jak w sentencji.
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Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Ministra Środowiska za
pośrednictwem Marszałka Województwa Warmińsko - Mazurskiego w terminie
14 dni od daty jej 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, co oznacza,
iż brak jest możliwości zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego.
Jeżeli niniejsza decyzja została wydana z naruszeniem przepisów
postępowania, a konieczny do wyjaśnienia zakres sprawy ma istotny wpływ na
jej rozstrzygnięcie, na zgodny wniosek wszystkich stron zawarty w odwołaniu,
organ odwoławczy przeprowadza postępowanie wyjaśniające w zakresie
niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy. Organ odwoławczy przeprowadza
postępowanie wyjaśniające także wówczas, gdy jedna ze stron zawarła
w odwołaniu wniosek o przeprowadzenie przez organ odwoławczy
postępowania wyjaśniającego w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia
sprawy, a pozostałe strony wyraziły na to zgodę w terminie czternastu dni od
dnia doręczenia im zawiadomienia o wniesieniu odwołania, zawierającego
wniosek o przeprowadzenie przez organ odwoławczy postępowania
wyjaśniającego w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy.

Otrzymują:
1. AGRONEX Fermy Drobiu Sp. z o.o.
Dębówko 16A
12-100 Szczytno
2 2 x a/a
Do wiadomości:
1. Minister Środowiska – e-mail pozwolenia.zintegrowane@mos.gov.pl
2. Warmińsko – Mazurski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska
ul. ks. W. Osińskiego 12/13, 10-011 Olsztyn
3. Urząd Gminy Szczytno
ul. Łomżyńska 3
12-100 Szczytno

Zgodnie z pkt. 53 części I załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku – o opłacie skarbowej
(Dz. U. z 2016 r., poz. 1827), decyzja wydana w trybie szczególnym, nie podlega opłacie skarbowej.

2

