
Gizałki, 6.10.2022 r. 

RNPP.6220.7.2022 

 

OBWIESZCZENIE 

 

Na podstawie art. 79 ust. 1 oraz art. 30 i art. 33 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 (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.) 

 

Wójt Gminy Gizałki zawiadamia 

 

o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko 

w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak: RNPP.6220.13.2016 

z dnia 16.05.2017 r. dla przedsięwzięcia polegającego na budowie 8 budynków do odchowu 

brojlerów kurzych na 1280 DJP wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na działkach nr 158/1, 

161/2, 161/3, 161/4, 168/1, obręb Orlina Duża, (ark. mapy 2) gmina Gizałki, powiat pleszewski. 

W przedmiotowej sprawie wszczęto postępowanie administracyjne w dniu  

w dniu 28.09.2022 r. na wniosek Pana Igora Szamiłowa prowadzącego działalność pod nazwą: 

Gospodarstwo Rolno-Hodowlane z siedzibą w Rakowie 59, 62-250 Czerniejewo, w imieniu 

którego działa pełnomocnik Pani Marzena Kaźmierczak. 

Przedmiotem postępowania jest zmiana decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 

znak: RNPP.6220.13.2016 z dnia 16.05.2017 r. określa zmiany w zakresie: 

1. Obsada fermy w 8 kurnikach wyniesie łącznie 440000 szt., 1760 DJP. 

2. Obsada w każdym kurniku wyniesie 55000 szt./cykl (220 DJP). 

3. Ferma zlokalizowana jest na działce nr ew. 266 obręb Orlina Duża, gmina Gizałki. 

4. W każdym z 8 kurników będzie po 14 mechanicznych wentylatorów dachowych 

o średnicy 0,63 m z niezadaszonymi pionowymi wylotami na wysokości min. 6,8 m 

n.p.t. i poziomie mocy akustycznej nie wyższym niż 83 dB każdy i po 6 wentylatorów 

szczytowych o poziomie mocy akustycznej nie wyższym niż 92 dB. 

5. Wody opadowe i roztopowe z trenów utwardzonych i dachów odprowadzane będą 

za pomocą kanalizacji deszczowej do gruntu w granicach nieruchomości, do której 

Inwestor posiada tytuł prawny, bez powodowania szkody dla terenów sąsiednich.. 

W przedmiotowej sprawie organem właściwym do wydania decyzji jest Wójt Gminy 

Gizałki. Organem właściwym do wydania opinii jest Państwowy Powiatowy Inspektor 

Sanitarny w Pleszewie oraz Marszałek Województwa Wielkopolskiego. Organem właściwym 

do dokonania uzgodnienia jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska 

w Poznaniu, Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej  Poznaniu Państwowego 

Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. 

Z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Gizałki,  ul. Kaliska 

28, 63-308 Gizałki, w godzinach pracy Urzędu. 

W przedmiotowej sprawie można składać uwagi i wnioski w terminie 30 dni od daty 

ogłoszenia niniejszej informacji tj. od dnia 10 października 2022 r. Uwagi i wnioski mogą być 

wnoszone: 

1. w formie pisemnej, 



2. ustnie do protokołu, 

3. za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym, na adres e-mail: ug@gizalki.pl. 

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Gizałki. Uwagi 

i wnioski złożone po upływie terminu określonego wyżej, pozostawia się bez rozpatrzenia. 

W przypadku wystąpienia takiej potrzeby zostanie przeprowadzona rozprawa administracyjna, 

o terminie której strony zostaną poinformowane odrębnym obwieszczeniem  

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie 

w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Gizałki, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy 

Gizałki, a także na tablicy ogłoszeń sołectwa Orlina. 

 

 

 

Otrzymują: 

1. Sołtys Sołectwa Orlina – tablica ogłoszeń. 

2. Tablica ogłoszeń i BIP Urzędu Gminy Gizałki. 

3. aa (KM). 


