
iURMISTRZ WOLBORZA
DOW. piotrkowski

woi lodzkie
Wolborz, dn. 30.12.2019 r.

RB.6220.7.8.2018.2019.JR

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 49 art., art. 101 §1, art. 123 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodaks
postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 60),

postanawiam
podj^c postepowanie zawieszone postanowieniem Burmistrza Wolborza z dnia 19.11.2018 r.,
znak: RB.6220.7.5.2018.SO, wszczete na wniosek z dnia 04.10.2018 r. ztozony Inwestora Pana
Szymona Bogustawskiego, zam. w Zarnowicy Matej 122, gmina Wolborz, w sprawie wydania
decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia polegaj^cego
na: budowie czterech budynkow inwentarskich - kurnikow dla brojlerow o tsjcznej obsadzie
nie wi^kszej niz 944 DJP oraz niezb^dnej infrastruktury technicznej na dziake nr 795/2,
obr^b ew. 0033 Zarnowica, gm. Wolborz.

UZASADNIENIE
W dniu 04.10.2018 r. Pan Szymon Bogustawski, dziataj^cy przez petnomocnika Pana

Roberta Kowalskiego, wtasciciela BPE EkoProjekt, ul . Belzacka 127, 97-300 Piotrkow Tryb.,
ztozyl wniosek w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizacj^ przedsiewziecia polegajacego na: budowie czterech budynkow inwentarskich -
kurnikow dla brojlerow o Isjcznej obsadzie nie wi^kszej niz 944 DJP oraz niezb^dnej
infrastruktury technicznej na dzialce nr 795/2, obr^b ew. 0033 Zarnowica, gm. Wolborz.

W dniu 11.10.2018 r. zawiadomieniem znak: RB.6220.7.2.2018.MJ wszczeto
postepowanie administracyjne w/w sprawie.

Podczas ustalania stron dla postepowania administracyjnego w sprawie wydania
decyzji dla w/w przedsiewziecia ustalono, ze przymiot strony postepowania ma wlasciciel
dziatki nr 794 obreb Zarnowica, gm. Wolborz, poniewaz dziatka ta bezposrednio przylega do
dzialki nr 759/2 obreb Zarnowica, objetej wnioskiem o wydanie decyzji srodowiskowej.
W ewidencji gruntow jako wspolwtasciciele dziatki nr 794 obreb Zarnowica wskazani sa:
Edward Zajac i Jerzy Zajac (adres nieruchomosci Zarnowica Duza 64) - osoby niezyjace.

W tut. urzedzie ustalono, ze w rejestrze podatku rolnego figuruje Pan Tomasz Smejda,
zam. Zarnowica Duza.

W dniu 09.10.2018 r. przeprowadzono rozmowe telefoniczn^ z Panem Tomaszem
Smejda, podczas ktorej ustalono, ze Edward Zajac byt dziadkiem, natomiast Jerzy Zajac -
wujem (bratem matki), Pana Tomasza Smejdy. Podczas rozmowy udato sie takze pozyskac
informacje, ze Pan Tomasz Smejda moze bye w posiadaniu dokumentow zwiazanych
z dziatka nr ewid. 794, obr. Zarnowica, niezbednych to ustalenia stron postepowania.

W zwiazku z powyzszym w dniu 12.10.2018 roku wezwano Pana Tomasza Smejde
pismem znak: RB.6220.7.4.2018.MJ do ztozenia stosownych wyjasnien i dokumentow w/w
sprawie. Wezwany nie zlozyt stosownych wyjasnien. Wobec powyzszego Inwestor wniost
o zawieszenie wszczetego postepowania w celu ustalenia strony. W dniu 19.11.2018 r.
postanowieniem znak: RB.6220.7.5.2018.SO tut. organ zawiesit postepowanie w/w sprawie,
a nastepnie wezwai Inwestora w dniu 28.11.2018 r. pismem znak: RB.6220.7.7.2018.SO do
ustalenia aktualnych wtascicieli lub spadkobiercow dziatki nr 794 obreb Zarnowica, gm.
Wolborz.



W toku prowadzenia ustalen co do strony postepowania i ustalenia wlascicieli w/w
dzialki ustalono, ze posiadaczem samoistnym dzialki nr ew. 794 obreb Zarnowica, gm.
Wolborz jest Pani Barbara Sonta zam. w Proszeniu, gm. Wolborz. Pani Barbara Sonta
oswiadczyia, ze wskazani w ewidencji gruntow jako wspolwlasciciele : Edward Zajac to brat
jej ojca, a Jerzy Zajac to jej brat rodzony. W zwiazku z tym, ze wskazani wlasciciele nie zyjq.
Pani Barbara Sonta na wlasny koszt prowadzi postepowanie spadkowe po zmarfych i obecnie
oplaca podatek rolny od tej dzialki oraz uregulowala pozostale zaleglosci podatkowe.
Po ponownej analizie Raportu oos dla planowanego przedsiewziecia tut. organ uznai, ze
inwestycja ma szerokie oddzialywanie nie tylko na dziaiki sasiadujace bezposrednio
z nieruchomoscia, na ktorej jest planowana inwestycja, ale rowniez na dziaiki o nr ew.: 789,
792, 793, 797, 798, 799, 800, 802 obreb Zarnowica, gm. Wolborz, i postanowil, zgodnie z art.
74 ust. 3a pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r., o udostepnianiu informacji
o srodowisku ijego ochronie, udziale spoieczeristwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.) dalej ustawa ,,oos", uznac
ich wlascicieli jako strony prowadzonego postepowania.

Zgodnie z powyzszymi ustaleniami pelnomocnik Inwestora w dniu 13.12.2019 roku
do tut. organu zlozyl wniosek o podjecie zawieszonego postepowania administracyjnego
w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedsiewziecia polegajacego na: budowie czterech budynkow inwentarskich - kurnikow
dla brojlerow o Isjcznej obsadzie nie wi^kszej niz 944 DJP oraz niezb^dnej
infrastruktury technicznej na dzialce nr 795/2, obr^b ew. 0033 Zarnowica, gm. Wolborz.
Do wniosku dolaczono oswiadczenie Pani Barbary Sonty, ze jest strona w prowadzonym
postepowaniu administracyjnym jako samoistny wlasciciel gruntu tj. dzialki nr 794 obreb
Zarnowica, gm. Wolborz.

Majac na wzgledzie powyzsze postanowiono jak na wstepie.
Pouczenie

Na niniejsze postanowienie, zgodnie z art. 141 § 1 i art. 142 ustawy z dnia 14.06.1960 r.
Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2019 poz. 60 ze zm.), nie sluzy zazalenie.

Z up. BURMISTRZ

i mgr inz nvlaciej Kaczniarek
KIEROWNIK REFERATU BUOOWNICTY ,\: GOSPODARKI KOMUNALNEJ, ROLNICTVU

1. Pehiomocnik,
2. Strony postepowania
3. a/a.
Do wiadomosci:

1. Mieszkancy (na tablicy ogtoszen Solectwa Zarnowica, w siedzibie Urz^du Miejskiego i na stronie
internetowej BIP Urz^du Miejskiego w Wolborzu)

2. Organy opiniuja.ce i uzgadniaja.ce: RDOS w Lodzi, PPIS w Piotrkowie Tryb., PGW Wody Polskie
w Piotrkowie Tryb.

Uwaga! Doreczenie postanowienia uwaza si^ za dokonane po uptywie 14 dni od dnia
publicznego ogloszenia.


