Kaczory, dnia 31 maja 2021 r.
GP.6220.2.2018

DECYZJA
Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 80 ust. 2 oraz art. 85 ust. 2 pkt 2 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 2021 r.
poz. 247, z późn. zm.), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735) oraz § 3 ust. 1 pkt 27 Rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1839), po rozpatrzeniu wniosku Fabryki Papieru Kaczory Sp. z o.o.,
ul. Dziembowska 20, 64-810 Kaczory, reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Adama Dymka
orzekam
odmówić wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia
polegającego na modernizacji instalacji do produkcji papieru w celu zwiększenia efektywności
procesu technologicznego wraz z wdrożeniem rozwiązań ograniczających oddziaływanie
akustyczne instalacji na działkach o numerach ewidencyjnych 100/2, 109/6 i 109/12 w obrębie
Kaczory.
Uzasadnienie
W dniu 16.02.2018 r. Fabryka Papieru Kaczory Sp. z o.o. z siedzibą w Kaczorach przy
ul. Dziembowskiej 20, wystąpiła z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
dla przedsięwzięcia polegającego na modernizacji instalacji do produkcji papieru w celu zwiększenia
efektywności procesu technologicznego wraz z wdrożeniem rozwiązań ograniczających oddziaływanie
akustyczne instalacji na terenie oznaczonym działkami o numerach ewidencyjnych 100/2, 109/6
i 109/12 w obrębie Kaczory, ustanawiając jednocześnie Pana Adama Dymka jako swojego
pełnomocnika. Do wniosku załączono cztery egzemplarze karty informacyjnej przedsięwzięcia wraz
z zapisem na płytach CD, poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej, wypisy
z ewidencji gruntów dla przewidywanego terenu, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie i dla
obszaru, na który będzie przedsięwzięcie oddziaływać, pełnomocnictwo, oraz poświadczenia dokonania
opłat skarbowych za wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i za ustanowienie
pełnomocnictwa.
Pismem z dnia 26.02.2018 r. Wójt Gminy Kaczory wezwał wnioskodawcę do uzupełnienia
wniosku w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania, w zakresie dostarczenia mapy w skali
zapewniającej czytelność przedstawionych danych z zaznaczonym przewidywanym terenem, na którym
będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz z zaznaczonym przewidywanym obszarem, na który
przedsięwzięcie będzie oddziaływać, wraz z zapisem mapy w formie elektronicznej. W wyznaczonym
terminie, w dniu 02.03.2018 r. dokonano stosownego uzupełnienia wniosku.
Na podstawie danych zawartych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia Wójt Gminy Kaczory
zakwalifikował planowane przedsięwzięcie do przedsięwzięć wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 29
Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących
znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71), tj. do przedsięwzięć mogących
potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek przeprowadzenia oceny
oddziaływania na środowisko może być stwierdzony. W obecnym stanie prawnym przedsięwzięcie jest
kwalifikowane do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko na
podstawie § 3 ust. 1 pkt 27 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839).
Teren planowanej inwestycji bezpośrednio sąsiaduje z terenem zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej od strony wschodniej i północnej, z terenami usług sportu i rekreacji (pływalnią) od
strony północno-wschodniej, z terenami zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej od strony północnozachodniej, terenami przemysłowymi od strony zachodniej, terenami rolnymi od strony południowej
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oraz terenem usługowym (market) od strony południowo-wschodniej. Czas pracy instalacji wynosi 365
dni w roku, w cyklu trzyzmianowym, tj. 24 godziny na dobę. Planowane przedsięwzięcie dotyczy
szeregu prac modernizacyjnych związanych z włączeniem w linię technologiczną nowych urządzeń:
sortownika VDT-30, sortownika VSV-20, wymienników rekuperacyjnych do odzysku ciepła i wody,
wymienników Jad do odzysku ciepła z wody technologicznej, instalacji podgrzewania wody świeżej
oparami z procesu technologicznego, flotatora Krofta, prasy gąszczu, oraz wymiany istniejących
urządzeń na nowe: sortownika ciśnieniowego Valmet TAS 200, sortownika typu CS – 17 oraz
hydropulpera HC-20 przystosowanego do pracy przy wysokim stężeniu masy. Planowana jest również
wymiana pomp masowych i wodnych z silnikami elektrycznymi na pompy nowej generacji typu IE3
zgodnie z wytycznymi Unii Europejskiej o wysokiej sprawności, co wpłynie na obniżenie strat
przepływu. Wymianie ulegnie również orurowanie i kadzie betonowe na nowe wykonane ze stali
kwasoodpornej. Dodatkowo wymieniony będzie stół formujący wyposażony w sita odwadniające
z ceramiki i stali kwasoodpornej nowej generacji. W ramach realizacji przedsięwzięcia planuje się także
wprowadzanie rozwiązań mających na celu ograniczenie emisji hałasu, choć rozwiązania te zostały już
wprowadzane także w trakcie postępowania. Realizacja przedsięwzięcia spowoduje zwiększenie
wielkości produkcji z 20 Mg do 40 Mg/dobę. W związku z modernizacją i dwukrotnym zwiększeniem
wielkości produkcji, zwiększy się także zużycie energii elektrycznej (z 12 MW na 26,4 MW/dobę),
energii cieplnej w gazie (z 2800 m3 na 3360 m3/dobę), wody (ze 120 m3 na 216 m3/dobę), makulatury
(z 20,8 t na 45,6 t/dobę) a także emisja pyłów i innych zanieczyszczeń, ścieków, hałasu
i odpadów.
Wójt Gminy Kaczory uznał, że w przedmiotowej sprawie liczba stron postępowania przekracza
20, zatem na podstawie art. 74 ust. 3 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 (dalej ustawy ooś), po uzupełnieniu wniosku i złożeniu kompletu
wymaganych załączników, w dniu 07.03.2018 r., za pomocą obwieszczenia wywieszonego na tablicy
ogłoszeń Urzędu Gminy Kaczory oraz zamieszczonego na stronie internetowej Biuletynu Informacji
Publicznej Urzędu Gminy Kaczory, a także zawiadomienia wysłanego na adres pełnomocnika
wnioskodawcy, powiadomił strony postępowania o wszczęciu postępowania administracyjnego
w przedmiotowej sprawie, jednocześnie występując do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
w Poznaniu, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pile oraz Państwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej
w Bydgoszczy, z prośbą o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania
planowanego przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby – co do
zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
W toku prowadzonego postępowania, pismem z dnia 24.04.2018 r. pełnomocnik wnioskodawcy
Pan Adam Dymek poinformował tutejszy organ, że w przedłożonej karcie informacyjnej
przedsięwzięcia na stronach 14 i 47 błędnie podano, że realizacja przedsięwzięcia spowoduje
zwiększenie wielkości produkcji do 20 Mg/dobę oraz ilości ścieków do około 83 m3/dobę, podczas gdy
w rzeczywistości planuje się zwiększenie wielkości produkcji do 40 Mg/dobę i ilości ścieków do około
164 m3/dobę. Przy takiej wielkości produkcji planowana inwestycja kwalifikowana jest jako instalacja,
o której mowa w art. 201 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U.
z 2020 r. poz. 1219, z późn. zm.), co oznacza, że dla tutejszego organu zaistniała konieczność
zasięgnięcia opinii organu właściwego do wydania pozwolenia zintegrowanego, i w związku z tym,
w dniu 18.05.2018 r. Wójt Gminy Kaczory wystąpił do Starosty Pilskiego z prośbą o wydanie opinii co
do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko,
a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby – co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia
na środowisko.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pile w dniu 17.04.2018 r. wydał opinię nr
ON.NS.452.1.5.7.2018, w której stwierdził obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na
środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia i konieczności wykonania raportu o oddziaływaniu na
środowisko ze szczególnym uwzględnieniem:
- wykonania analizy lokalizacji Fabryki Papieru względem istniejących zabudowań
mieszkalnych i perspektywicznego rozwoju terenów zabudowy mieszkaniowej, pod kątem
oddziaływania na środowisko oraz wpływu na zdrowie i życie ludzi i zwierząt,

2

- wykonania, zgodnie z metodyką pomiarów, pomiaru emisji hałasu dla pory dnia i nocy na
terenach objętych ochroną akustyczną sąsiadujących z zakładem (wskazując, że pomiary należy
wykonać przy pełnej wydajności linii technologicznych, z uwzględnieniem ruchu pojazdów
dostawczych i ciężarowych),
- wykonania analizy uzyskanych wyników emisji hałasu z obowiązującymi normami,
standardami przy zachowaniu komfortu akustycznego dla terenów chronionych akustycznie,
- wykonania analizy występowania emisji hałasu niskoczęstotliwościowego na terenach miejsc
stałego zamieszkania i przebywania ludzi,
- wykonania, zgodnie z metodyką pomiarów, pomiaru emisji substancji do powietrza
i dokonania analizy wpływu na komfort życia na terenach zabudowy mieszkaniowej (wskazując, że
pomiarów należy dokonać przy pełnej wydajności linii technologicznych z uwzględnieniem ruchu
pojazdów dostawczych i ciężarowych),
- podania odległości przedmiotowego przedsięwzięcia od najbliższych studni i ujęć wód
podziemnych na potrzeby zaopatrzenia ludności oraz stref ochronnych, a także wskazania czy
inwestycja znajduje się w granicach takiej strefy oraz wskazania kierunku spływu wód podziemnych,
- analizy skumulowanych oddziaływań inwestycji na środowisko oraz zdrowie i życie ludzi
i zwierząt z uwzględnieniem istniejącego zakładu i po jego rozbudowie,
- przedstawienia zgodności prowadzonej gospodarki ściekowej z wymogami BAT,
- oceny wpływu planowanego przedsięwzięcia na środowisko gruntowo-wodne,
- przedstawienia i analizy możliwości wystąpienia konfliktów społecznych związanych
z planowanym przedsięwzięciem z uwzględnieniem ewentualnych, dotychczasowych skarg na
działalność istniejącego zakładu,
- analizy usytuowania przedsięwzięcia z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla
środowiska, w szczególności przy istniejącym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczania się
środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych.
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu pismem z dnia 26.03.2018 r. wezwał
wnioskodawcę do uzupełnienia karty informacyjnej przedsięwzięcia i po złożeniu przez niego
stosownego uzupełnienia, wydał w dniu 25.04.2018 r. opinię nr WOO-IV.4220. 259.2018.KL.3,
w której wyraził opinię, że dla planowanego przedsięwzięcia nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny
oddziaływania na środowisko, jednocześnie wskazując na konieczność uwzględnienia w decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach warunku zainstalowania tłumika kratki nawiewnej wentylatorowi
maszyny papierniczej o skuteczności tłumienia co najmniej 10 dB.
Starosta Pilski wydał postanowienie nr ŚR.6225.1.2018.IX z dnia 30.05.2018 r., w którym
postanowił wyrazić opinię, że dla ww. przedsięwzięcia istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny
oddziaływania na środowisko. Jednocześnie, organ wskazał, że raport o oddziaływaniu na środowisko
powinien być wykonany zgodnie z wymaganiami art. 66 ww. ustawy ooś.
Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Bydgoszczy, do którego
tutejszy organ zwrócił się pismem z prośbą o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny
oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko, przekazał je Dyrektorowi Zarządu Zlewni
Wód Polskich w Pile, jako organowi właściwemu do zajęcia stanowiska w tej sprawie. Dyrektor Zarządu
Zlewni Wód w Pile w dniu 07.05.2018 r. wezwał wnioskodawcę do uzupełnienia karty informacyjnej
przedsięwzięcia, a w dniu 29.05.2018 r. przekazał wniosek Wójta Gminy Kaczory Dyrektorowi Zarządu
Zlewni Wód Polskich w Inowrocławiu, gdyż z analizy przedłożonej dokumentacji wynika, że teren
objęty wnioskiem znajduje się w zlewni Górnej i Środkowej Noteci, stanowiącej obszar działania
Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Inowrocławiu. Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich
w Inowrocławiu również wezwał wnioskodawcę do uzupełnienia karty informacyjnej, a po jego
otrzymaniu, w dniu 18.07.2018 r. wydał opinię nr BD.ZZŚ.1.436.112.2018.DG.2, w której nie stwierdził
konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko.
Jednocześnie organ ustalił sześć warunków realizacji przedsięwzięcia, które należy uwzględnić w decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia:
- wdrożyć proces filtracji wspomaganej strumieniem saturowanym, mającym na celu usunięcie ze
ścieków frakcji zawiesiny flotującej z utrudnioną sedymentacją,
- zainstalować urządzenia pomiarowe ilości przepływu ścieków na instalacji w miejscu przy
granicy działki po stronie Fabryki Papieru, którą są dosyłane ścieki bezpośrednio do kolektora głównego,
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- wykonać studnię do poboru ścieków do badań w miejscu przed urządzeniem pomiaru ilości
ścieków,
- powiadomić Zakład Usług Wodnych i Kanalizacyjnych w Kaczorach o terminie uruchomienia
planowanej inwestycji w celu dokonania odbioru mającego na celu potwierdzenie efektywnej pracy
instalacji,
- na etapie realizacji, eksploatacji lub likwidacji przedsięwzięcia zapewnić właściwe
gospodarowanie odpadami niebezpiecznymi i innymi niż niebezpieczne, minimalizować ich ilość,
składować je selektywnie w wydzielonych i przystosowanych miejscach, w warunkach zabezpieczających
przed przedostaniem się do środowiska substancji szkodliwych oraz zapewnić ich sprawny odbiór,
ponowne wykorzystanie lub unieszkodliwienie przez odbiorców odpadów posiadających stosowne
decyzje administracyjne w tym zakresie,
- prowadzić racjonalną gospodarkę wodną.
Po przeanalizowaniu treści karty informacyjnej przedsięwzięcia i złożonych uzupełnień
dokumentacji, a także po zasięgnięciu opinii organów właściwych do wydania opinii co do potrzeby
przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko, Wójt Gminy
Kaczory postanowieniem z dnia 24.08.2018 r. stwierdził obowiązek przeprowadzenia oceny
oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia i nałożył obowiązek sporządzenia
raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, uwzględniając w nim wymagania i warunki
określone w opiniach organów właściwych do ich wydania. Następnie, w dniu 19.09.2018 r. Wójt
Gminy Kaczory postanowił zawiesić postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na modernizacji instalacji do
produkcji papieru w celu zwiększenia efektywności procesu technologicznego wraz z wdrożeniem
rozwiązań ograniczających oddziaływanie akustyczne instalacji, do czasu przedłożenia przez
wnioskodawcę Fabrykę Papieru Kaczory Sp. z o.o., ul. Dziembowska 20, 64-810 Kaczory,
reprezentowaną przez pełnomocnika Pana Adama Dymka, raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na
środowisko.
W dniu 26.03.2019 r. Fabryka Papieru Kaczory Sp. z o.o. złożyła do tutejszego Urzędu cztery
egzemplarze raportu o oddziaływaniu przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko wraz z jego
zapisem w postaci elektronicznej. Jako, że na skutek tego ustały okoliczności uzasadniające zawieszenie
postępowania, Wójt Gminy Kaczory postanowieniem z dnia 11.04.2019 r. zdecydował
o podjęciu zawieszonego postępowania, oraz jednocześnie zawiadomił o rozpoczęciu procedury udziału
społeczeństwa w postępowaniu, w ramach którego przeprowadza się ocenę oddziaływania na
środowisko, a także wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu i Dyrektora
Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Bydgoszczy o uzgodnienie warunków
realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia, oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Pile i Starosty Pilskiego o wyrażenie opinii w sprawie jego realizacji.
W odpowiedzi, Starosta Pilski postanowieniem znak ŚR.6225.1.2019.IX z dnia 26.04.2019 r.
postanowił zaopiniować pozytywnie przedsięwzięcie polegające na modernizacji instalacji do produkcji
papieru w celu zwiększenia efektywności procesu technologicznego wraz z wdrożeniem rozwiązań
ograniczających oddziaływanie akustyczne instalacji na terenie oznaczonym działkami o numerach
ewidencyjnych 100/2, 109/6 i 109/12 w obrębie Kaczory. Z kolei Dyrektor Regionalnego Zarządu
Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Bydgoszczy postanowieniem znak BD.RZŚ.436.30.2019.KC.MM
z dnia 10.05.2019 r. odmówił wszczęcia postępowania w sprawie uzgodnienia realizacji przedsięwzięcia,
ponieważ organ ten wyraził wcześniej opinię, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie zachodzi
potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
W dniu 10.05.2019 r. do tutejszego Urzędu wpłynęło pismo inwestora, do którego załączono
cztery egzemplarze uzupełnienia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko wraz z zapisem
elektronicznym. W związku z powyższym, Wójt Gminy Kaczory w dniu 20.05.2019 r. ponownie wystąpił
do Starosty Pilskiego o wydanie opinii w sprawie realizacji przedsięwzięcia, z prośbą o uwzględnienie
przedłożonego uzupełnienia raportu. Jednocześnie, uzupełnienie raportu zostało przesłane do
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu i do Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Pile w celu jego uwzględnienia w treści swoich uzgodnień i opinii. W odpowiedzi, Starosta Pilski
postanowieniem znak ŚR.6225.1.2019.IX z dnia 28.05.2019 r. ponownie pozytywnie zaopiniował
przedmiotowe przedsięwzięcie.
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Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pile pismem z dnia 05.06.2019 r. poinformował, że
przedłożona dokumentacja uniemożliwia zajęcie stanowiska w przedmiotowej sprawie, a co za tym idzie
wezwał do uzupełnienia złożonego opracowania w zakresie związanym z uciążliwością istniejącego
zakładu, oraz dodatkową uciążliwością związaną z dwukrotnym zwiększeniem produkcji, w szczególności
dla najbliższego sąsiedztwa – zabudowy mieszkaniowej. Po przekazaniu stosownego uzupełnienia przez
Inwestora do siedziby tutejszego organu, Wójt Gminy Kaczory pismem z dnia 15.07.2019 r. przekazał
je do organu opiniującego, a pismem z dnia 19.07.2019 r. również do Regionalnego Dyrektora
Ochrony Środowiska w Poznaniu. Państwowy Inspektor Sanitarny w Pile postanowieniem znak
ON.NS.452.1.6.9.2019 z dnia 26.07.2019 r. po zapoznaniu się z wystąpieniem Wójta Gminy Kaczory
o wydanie opinii w sprawie realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia, kopią wniosku o wydanie decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach, raportem o odziaływaniu planowanego przedsięwzięcia na
środowisko oraz uzupełnieniami raportu, odmówił uzgodnienia pod względem wymagań higienicznych
i zdrowotnych dokumentacji dotyczącej środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia
polegającego na modernizacji instalacji do produkcji papieru w celu zwiększenia efektywności procesu
technologicznego wraz z wdrożeniem rozwiązań ograniczających oddziaływanie akustyczne instalacji na
terenie oznaczonym działkami o numerach ewidencyjnych 100/2, 109/6 i 109/12 w obrębie Kaczory.
W treści opinii Inspektor Sanitarny zwrócił uwagę, że określony w raporcie równoważny poziom dźwięku
od 35 do 38 dB spełnia standardy ochrony środowiska, aczkolwiek nadal negatywnie wpływa na komfort
życia mieszkańców zabudowy sąsiadującej. W związku z tym, uznał że nie może uzgodnić pod względem
wymagań higienicznych i zdrowotnych działań zwiększających przepustowość zakładu z uwagi na jego
specyficzną lokalizację wśród terenów ochrony akustycznej oraz ciągłą pracę, która wpływała będzie na
dalsze pogarszanie komfortu życia dla sąsiadujących terenów zabudowy mieszkaniowej.
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu pismem z dnia 16.05.2019 r. zwrócił się
do Wójta Gminy Kaczory o wskazanie jaki jest rodzaj terenów sąsiadujących z inwestycją, a pismem
z dnia 24.05.2019 r. wystąpił do inwestora z wezwaniem do uzupełnienia treści złożonego wniosku
w zakresie ochrony powietrza, gospodarki wodnej, ochrony przed hałasem, gospodarki odpadami
i hydrogeologii. Następnie pismem z dnia 11.07.2019 r., po stwierdzeniu że raport załączony do wniosku
wymaga ponownego uzupełnienia w zakresie gospodarki wodnej, ochrony przed hałasem i gospodarki
odpadami, ponownie wezwał inwestora do jego uzupełnienia. Po dokonaniu stosownych uzupełnień,
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu postanowieniem znak WOO-I.4221.74.2019.BR.8
z dnia 30.08.2019 r. uzgodnił realizację planowanego przedsięwzięcia nie stwierdzając konieczności
ponownego przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz postępowania
w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko, a także określił następujące warunki jego
realizacji:
- na terenie zakładu przetwarzać odpady o kodach 03 03 08, 03 03 99, 15 01 01, 19 12 01, 20 01
01 w łącznej ilości nie większej niż 16 790 Mg/rok;
- w zmodernizowanej instalacji przetwarzania makulatury stosować zamknięty obieg wody,
w którym należy zawracać do procesu technologicznego również zebraną w zbiorniku wodę sklarowaną
oraz odciek z projektowanej prasy gąszczu;
- wodę sklarowaną w istniejących stożkach Antoine’a w całości zawracać do procesu
technologicznego;
- ewentualny nadmiar wody sklarowanej w planowanym flotatorze Krofta oraz nadmiar odcieku
z projektowanej prasy gąszczu odprowadzać do zewnętrznej kanalizacji sanitarnej zgodnie z przepisami
szczegółowymi i na warunkach uzgodnionych z zarządcą sieci;
- wykonać szczelne posadzki w pomieszczeniach produkcyjnych; zastosować materiały odporne
na działanie substancji stosowanych w procesie produkcyjnym;
- ruch pojazdów po terenie zakładu ograniczyć do pory dziennej, tj. od 6:00 do 22:00;
- procesy produkcyjne w hali wykonywać wyłącznie przy zamkniętych otworach zewnętrznych.
W dniu 11.09.2019 r. Wójt Gminy Kaczory poinformował strony postępowania o wydanych
postanowieniach oraz o możliwości zapoznania się ww. dokumentami oraz pozostałą dokumentacją
sprawy, a także możliwości składania uwag i wniosków.
W dniu 23.10.2019 r. inwestor złożył do tutejszego Urzędu wniosek o ponowne zwrócenie się do
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pile w celu uzyskania opinii w sprawie realizacji
przedmiotowego przedsięwzięcia, załączając przy tym raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na
środowisko wraz z uzupełnieniami. W związku z powyższym, Wójt Gminy Kaczory pismem z dnia
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29.10.2019 r. zwrócił się do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pile o ponowne
wyrażenie opinii w sprawie realizacji planowanego przedsięwzięcia w oparciu o uzupełniony zakres
raportu o odziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. W odpowiedzi, Państwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny w Pile w dniu 26.11.2019 r. wydał opinię sanitarną znak ON.NS.452.1.6.11.2019, w której
zaopiniował pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych dokumentację dotyczącą
środowiskowych uwarunkowań realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia. Organ wskazał, że jego
zdaniem wydana decyzja środowiskowa powinna nakładać na inwestora obowiązek porealizacyjnego
monitorowania poziomu hałasu na granicach terenu inwestycji od stron zabudowy mieszkaniowej, w celu
weryfikacji obliczeń oraz analiz przeprowadzonych w raporcie oddziaływania przedsięwzięcia na
środowisko, umożliwiającego podjęcie koniecznych działań w celu dostosowania przedsięwzięcia do
wymagań obowiązujących przepisów i norm, w przypadku ich przekroczenia.
Po otrzymaniu wszystkich opinii i uzgodnień w sprawie warunków realizacji przedsięwzięcia od
organów właściwych do ich wydawania, Wójt Gminy Kaczory w dniu 28.11.2019 r. zawiadomił strony
o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia, możliwości zapoznania się ze zgromadzonymi
aktami sprawy, a także możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz
zgłoszonych żądań, składania uwag i wniosków. W wyznaczonym w zawiadomieniu terminie, w dniu
19.12.2019 r. wpłynęło pismo mieszkańców ul. Chodzieskiej w Kaczorach, podpisane przez 12 osób
mających status strony postępowania w niniejszej sprawie. Mieszkańcy w złożonym piśmie zwrócili
uwagę na problem hałasu, który jak wskazują, jest tak duży, że m.in. uniemożliwia im spanie w nocy.
Wyrazili obawę, że decyzja zezwalająca na zwiększenie produkcji dla zakładu sąsiadującego z terenami
zabudowy mieszkaniowej, na których zamieszkują, jeszcze bardziej pogłębi obecny problem.
W wyniku złożonych uwag, Wójt Gminy Kaczory postanowił szczegółowo przenalizować obecny
wpływ funkcjonującego zakładu na tereny sąsiednie. W dniu 04.05.2020 r. wpłynęło pismo pełnomocnika
inwestora Pana Adama Dymka, w którym w odpowiedzi na poruszone w piśmie mieszkańców kwestie,
przedstawił harmonogram wyciszenia zakładu, oraz zwrócił się o kontynuację prowadzonej procedury.
Wójt Gminy Kaczory pismem z dnia 08.05.2020 r. wyjaśnił, że ze względu na skomplikowany charakter
sprawy, wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach będzie mogło nastąpić po próbie
uzgodnienia sprzecznych interesów stron poprzez przeprowadzenie rozprawy administracyjnej, które na
ten czas nie jest możliwe ze względu ma sytuację epidemiczną w kraju związaną z pandemią COVID-19.
Wójt Gminy Kaczory zdecydował jednak o zorganizowaniu z zachowaniem wszelkich rekomendowanych
środków ostrożności, spotkania inwestora z reprezentacją mieszkańców terenów sąsiadujących
z zakładem, które odbyło się 29.05.2020 r. w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Kaczorach. Podczas
zorganizowanego spotkania, przedstawiciele inwestora omówili planowany zakres prac, zapewnili
również, że zdają sobie sprawę z uciążliwości zakładu dla terenów sąsiednich, szczególnie w zakresie
hałasu, i zadeklarowali, że będą przeciwdziałać temu problemowi. W trakcie spotkania omówiono wyniki
pomiaru hałasu dokonanego w dniu 14.05.2020 r. przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
w Poznaniu Delegaturę w Pile, które wykazały że w dwóch punktach pomiarowych, w których
dokonywano pomiaru emisji hałasu, wykazano przekroczenia obowiązujących norm dla terenów
zabudowy mieszkaniowej w porze nocnej, odpowiednio o 2,8 i 4,2 dB. Mieszkańcy podkreślali, że
w momencie dokonywania pomiarów było względnie cicho, a często zakład funkcjonuje dużo głośniej.
Mieszkańcy w trakcie spotkania przedstawili liczne nagrania przedstawiające przede wszystkim problem
hałasu pochodzący z terenu fabryki oraz dużych ilości dymu wydostającego się z terenu zakładu, który
przedstawiciele inwestora określili jako parę wodną. W trakcie spotkania przedstawiono szereg
konkretnych sytuacji wskazujących na uciążliwość zakładu, które miały miejsce na przestrzeni ostatnich
kilkunastu lat, choć mieszkańcy zgodnie podkreślali, że oddziaływanie akustyczne zdecydowanie
pogłębiło się w okolicy grudnia 2019 r. Omówiono również prawdopodobne źródła hałasu oraz
proponowane sposoby jego ograniczenia, a inwestor zapewnił o podjęciu działań ograniczających
problem.
W dniu 10.06.2020 r. Wójt Gminy Kaczory zorganizował kolejne spotkanie mieszkańców
z przedstawicielami Fabryki Papieru Kaczory Sp. z o.o., które miało na celu przede wszystkim omówienie
podjętych w międzyczasie działań wyciszających. Pełnomocnik inwestora wskazał jakie konkretnie
działania podjęto, oraz zapowiedział kolejne, dotyczące problemu hałasu i emisji pary. Obecni na
spotkaniu mieszkańcy ul. Chodzieskiej przyznali, że ostatnio podjęte działania przyczyniły się do zmiany
emisji hałasu, ale polega ona przede wszystkim na tym, że mniej są słyszalne dźwięki o wysokiej
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częstotliwości, jednak w wyniku tego jeszcze bardziej odczuwalne są dźwięki o niskich tonach
i wibrujące. Z kolei jeden z mieszkańców ul. Dziembowskiej stwierdził, że hałas odczuwalny w jego
mieszkaniu nie uległ zmianie.
W dniu 23.06.2020 r. do tutejszego Urzędu wpłynęło pismo pełnomocnika inwestora pana Adama
Dymka, w którym przedstawił on zaktualizowany plan modernizacji zakładu, obejmujący m.in. montaż
instalacji podczyszczania wody technologicznej i wykorzystanie wody do ponownego procesu
technologicznego, a także nowy program wyciszenia zakładu. Wójt Gminy Kaczory zorganizował jeszcze
dwa spotkania mające na celu szczegółowe wyjaśnienie okoliczności funkcjonowania zakładu oraz jego
potencjalnego oddziaływaniu w przypadku wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
W dniu 13.07.2020 r. odbyło się spotkanie z mieszkańcami terenów sąsiadujących z zakładem.
Mieszkańcy wskazali, że wewnętrzne pomiary akustyczne wykonywane ostatnio na zlecenie zakładu
ponownie wykazywały przekroczenia norm. Uczestnicy spotkania potwierdzili ciągle występujący
problem hałasu, przyznając jednak, że jest on inny niż jeszcze kilka tygodni temu, choć wciąż uciążliwy.
Poruszyli również problem kłębiącej się w dużych ilościach pary, przedostającej się na tereny ich działek
i do budynków mieszkalnych. Ponownie wskazywali, że uciążliwość zakładu nasiliła się znacznie od
połowy grudnia 2019 r.
W dniu 14.07.2020 r. Wójt Gminy Kaczory odbył spotkanie z przedstawicielami Fabryki Papieru
Kaczory Sp. z o.o. Prezes, wiceprezes i pełnomocnik podsumowali podjęte dotychczas działania
i wskazali, że niektórzy z mieszkańców, którzy wcześniej odczuwali hałas, teraz już go nie słyszą.
Przedstawili również plan kolejnych działań, które miałyby się skupić na wyeliminowaniu dźwięków
o niskiej częstotliwości, oraz działań ograniczających emisję pary.
W celu dokładnego przeanalizowania zebranych materiałów i dowodów Wójt Gminy Kaczory
zawiadomieniem z dnia 23.07.2020 r. poinformował o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy do dnia
16.10.2020 r. W wyznaczonym terminie, zgodnie z przedłożonym harmonogramem, miała się zakończyć
realizacja wyciszania zakładu. Pismem z dnia 30.09.2020 r. inwestor przedstawił informacje dotyczące
postępu w realizacji prac związanych z wyciszeniem zakładu i poinformował, że mają się one zakończyć
do 15.11.2020 r. W związku z powyższym, w dniu 16.10.2020 r. Wójt Gminy Kaczory ponownie
poinformował o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy, do dnia 31.12.2020 r. Wobec
docierających do tutejszego urzędu licznych skarg i uwag mieszkańców Kaczor, dotyczących
funkcjonowania zakładu, Wójt Gminy Kaczory pismem z dnia 09.11.2020 r. wezwał Prezesa Fabryki
Papieru Kaczory Sp. z o.o. do podjęcia skutecznych działań zmniejszających uciążliwość zakładu. Pismem
z dnia 10.12.2020 r. Fabryka Papieru Kaczory Sp. z o.o. poinformowała o zakończeniu założonego
harmonogramu wyciszania zakładu, zakończonego przeprowadzeniem pomiarów akustycznych, które
wykazały brak przekroczenia obowiązujących norm w zakresie emisji hałasu. Ponadto poinformowano,
że zlecone badania pary wodnej nie wykazały przekroczenia wartości progowych wytypowanych
substancji. Inwestor poinformował również, że będzie prowadził dalsze działania przyczyniające się do
zmniejszenia uciążliwości funkcjonującego zakładu.
Ze względu na skomplikowany charakter sprawy i konieczność weryfikacji aktualnego
oddziaływania zakładu, Wójt Gminy Kaczory w dniu 28.12.2020 r. poinformował o wyznaczeniu nowego
terminu załatwienia sprawy do dnia 31.03.2021 r. W dniu 09.03.2021 r. Wójt Gminy Kaczory zwrócił się
do pełnomocnika inwestora o przekazanie zgromadzonej dokumentacji z przeprowadzonych badań
i pomiarów, o których była mowa w piśmie z dnia 10.12.2020 r. W odpowiedzi, w dniu 18.03.2021 r.
przesłano stosowną dokumentację. W dniu 30.03.2021 r. Wójt Gminy Kaczory poinformował
o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy do dnia 14.05.2021 r. Z kolei w dniu 31.03.2021 r.
wpłynęło pismo Fabryki Papieru Kaczory Sp. z o.o., w którym przedstawiono pełen zakres podjętych
działań zmierzających do zmniejszenia uciążliwości zakładu, oraz wyniki pomiarów wskazujących na
brak przekraczania norm emisji hałasu.
Mimo potwierdzenia wykonania szeregu działań mających się przyczynić do zredukowania
uciążliwości zakładu mieszącego się przy ul. Dziembowskiej 20 w Kaczorach, mieszkańcy terenów z nim
sąsiadujących nadal wskazują, że jego funkcjonowanie jest dla nich uciążliwe. W celu zajęcia się tym
problemem wielokrotnie zwracali się oni m.in. do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska
w Poznaniu Delegatury w Pile, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pile, Regionalnego
Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu czy Posła na Sejm RP Pana Grzegorza Piechowiaka (pismo
z dnia 18.04.2021 r. otrzymane do wiadomości Wójta Gminy Kaczory). Treść pism kierowanych do tych
osób i instytucji, wskazuje na ciągle występujące uciążliwości powodowane przez działalność zakładu.
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Jak zgodnie wskazują mieszkańcy, od czasu wszczęcia przedmiotowego postępowania, a szczególnie od
ostatnich miesięcy 2019 r., oddziaływanie zakładu znacznie się zmieniło, szczególnie w zakresie emisji
pary i hałasu. Odnosząc się pomiarów emisji hałasu, które wykazały, że emisja hałasu z terenu zakładu nie
narusza już dopuszczalnych norm określonych w przepisach, mieszkańcy wskazują, że są one
niemiarodajne, ponieważ w momencie przeprowadzania badań, oddziaływanie akustyczne generowane
z terenu zakładu było wyjątkowo małe w porównaniu do stanu powszechnego. Mieszkańcy zwracają też
uwagę, że na dachach budynków fabrycznych zainstalowano dużą ilość nowych kominów generujących
duże ilości pary. Na jednym ze spotkań (w dniu 29.05.2020 r.) prezes Fabryki Papieru Sp.
z o.o. poinformował, że instalacja objęta zakresem wniosku jest już w zakładzie zamontowana, a jedynie
jeszcze jej nie uruchomiono. Ze słów tych prezes wycofał się na kolejnym spotkaniu, co wzbudziło duże
wątpliwości, co do transparentności działań spółki. Działalność ta jest źródłem konfliktów społecznych,
a przedstawiane wyjaśnienia dotyczące przebiegu procesu zmian w działalności zakładu nie wzbudzają
społecznego zaufania.
W dniu 20.04.2021 r. na skutek zgłoszenia mieszkańców, pracownicy Urzędu Gminy Kaczory
przeprowadzili wizję lokalną na terenie Fabryki Papieru Kaczory Sp. z o.o., która wykazała, że na terenie
zakładu następuje nieprawidłowe odprowadzanie ścieków poprodukcyjnych, bezpośrednio do gruntu.
Wyniki oględzin zostały przekazane do właściwej miejscowo delegatury w Pile Wojewódzkiego
Inspektoratu Ochrony Środowiska, w celu wyjaśnienia sprawy. Jednocześnie Wójt Gminy Kaczory
pismem znak: GP.6220.2.2018 z dnia 21.04.2021 r. wystąpił do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony
Środowiska w Poznaniu Delegatury w Pile o wyrażenie opinii co do działalności ww. zakładu oraz jego
oddziaływania na środowisko i ludzi, również w kontekście potencjalnego zwiększenia wielkości
produkcji z 20 do 40 Mg/dobę.
W oczekiwaniu na ww. opinię i konieczność przenalizowania zgromadzonego materiału przed
wydaniem decyzji w przedmiotowej sprawie, Wójt Gminy Kaczory w dniu 14.05.2021 r. poinformował
strony postępowania o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy do dnia 31.05.2021 r. W dniu
26.05.2021 r. wpłynęło pismo Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu Delegatury
w Pile, w którym podano, że na terenie zakładu dochodzi do szeregu nieprawidłowości:
- w zakresie wprowadzania przez zakład zanieczyszczeń do powietrza poprzez niezgodności stanu
rzeczywistego z posiadaną regulacją prawną (pozwoleniem zintegrowanym udzielonym decyzją Starosty
Pilskiego znak: ŚR.622.12.2019.IX z dnia 31.03.2020 r.), wynikające z rozbieżności parametrów
technicznych emitorów E-1, E-2, E-3, E-4; nieujęcia w decyzji miejsca wprowadzania zanieczyszczeń
przez świetlik dachu hali produkcyjnej; wyposażenia instalacji technologicznej w wyrzutnie, które nie są
wyszczególnione w ww. pozwoleniu zintegrowanym, tj. wyrzutu powietrza z pompy próżniowej
odbierającej powietrze z wodą znad maszyny papierniczej (woda zatrzymywana jest w separatorach,
powietrze kierowane jest do wyrzutni), tłumiku szumu z wyrzutu awaryjnego nadmiaru pary z kotła
parowego, odpowietrzenia hydropulpera oraz zbiornika wody wylotowej zbiornika SIL tj. zbiornika wody
obrotowej z maszyny papierniczej; ponadto stwierdzono zaleganie warstwy pyłu z przetwarzania
makulatury na dachu pomieszczenia produkcyjnego w szczególności przy wentylatorach wyciągowych
(E-2, E-3, E-4) oraz przy świetliku posiadającym nieszczelności w obudowie;
- w zakresie prowadzonej gospodarki ściekowej poprzez wprowadzanie do kanalizacji
komunalnej ścieków zawierających m.in. azot azotanowy, fosfor, tj. substancji szczególnie szkodliwych
dla środowiska wodnego bez posiadania wymaganego pozwolenia na wprowadzanie ścieków
przemysłowych do kanalizacji innego podmiotu.
Jednocześnie Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu Delegatura w Pile,
informując o wynikach kontroli przeprowadzonej na skutek zawiadomienia o nieprawidłowościach
wykazanych w przeprowadzonej przez pracowników Urzędu Gminy w Kaczorach wizji lokalnej w dniu
20.04.2021 r. wskazał, że na terenie zakładu następowało wypompowywanie ścieków przemysłowych
z kanałów technologicznych do przygotowanego dołu ziemnego, co jest sprzeczne z posiadanym
pozwoleniem wodnoprawnym i warunkami pozwolenia zintegrowanego, w związku z czym ukarano
grzywną osobę odpowiedzialną oraz zapowiedziano skierowanie wniosku o ukaranie do właściwego sądu.
Ponadto, zapewniono o przyszłym wydaniu Zarządzenia Pokontrolnego obligującego kontrolowanego
przedsiębiorcę do podjęcia działań w celu wyeliminowania wykazanych nieprawidłowości, oraz
o poinformowaniu Marszałka Województwa Wielkopolskiego w celu podjęcia przez niego działań
zgodnie z posiadanymi kompetencjami.
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Na terenie działek o numerach ewidencyjnych 100/2, 109/6 i 109/12 w obrębie Kaczory
obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Kaczory zatwierdzony uchwałą Rady
Gminy Kaczory nr XVI/93/2008 z dnia 27 sierpnia 2008 r. (Dz. Urz. Woj. Wielk. nr 172, poz. 2867 z dnia
16 października 2008 r.). Według ustaleń ww. planu miejscowego, przedmiotowy teren jest oznaczony
symbolem P11 i przeznaczony jest pod tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów. W § 41
ust. 1 ww. uchwały, wskazano że dla przedmiotowego terenu ustala się przeznaczenie na działalność
produkcyjną, składową, magazynową, wskazując że ewentualna uciążliwość tych przedsięwzięć nie może
przekroczyć granic działki. Z przywołanych ustaleń miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego, wynika że planowane przedsięwzięcie nie jest zgodne z ustaleniami aktualnie
obowiązującego planu miejscowego. Szczegółowo przeprowadzona procedura wykazała, że już obecnie
funkcjonujący zakład stanowi uciążliwość dla mieszkańców działek sąsiednich, co w trakcie postępowania
było przez nich wielokrotnie podkreślane. Ponadto, jak wykazały kontrole przeprowadzone przez
pracowników Urzędu Gminy oraz Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu, zakład
dopuścił się wielu nieprawidłowości dotyczących samego procesu technologicznego i związanym z nim
wprowadzaniem zanieczyszczeń do powietrza, ale również w zakresie odprowadzania ścieków
przemysłowych do miejsc do tego nieprzeznaczonych.
Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla modernizacji instalacji do produkcji
papieru pozwoliłoby na dwukrotne zwiększenie obecnej produkcji papieru, które spowodowałoby również
sumaryczny wzrost zużycia wody, energii elektrycznej, gazu, jak również zwiększenie ruchu pojazdów,
ilości ścieków, odpadów oraz emisji pyłu i hałasu w stosunku do stanu obecnego. Nie ma zatem
wątpliwości, że realizacja planowanego przedsięwzięcia nie przyczyni się do zmniejszenia uciążliwości
zakładu, a co za tym idzie, uciążliwość związana z jego funkcjonowaniem będzie wykraczać poza granice
działek oznaczonych jako teren realizacji przedsięwzięcia, co stanowi sprzeczność z ustaleniami § 41 ust.
1 uchwały Rady Gminy Kaczory nr XVI/93/2008 z dnia 27 sierpnia 2008 r. w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego wsi Kaczory. Zgodnie z art. 80 ustawy ooś, właściwy organ wydaje
decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach po stwierdzeniu zgodności lokalizacji przedsięwzięcia
z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jeżeli plan ten został uchwalony. W
związku ze stwierdzeniem niezgodności planowanego przedsięwzięcia z planem miejscowym, organ
winien orzec o odmowie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. W związku z powyższym,
orzeczono jak w sentencji.
Pouczenie
Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium
Odwoławczego w Pile, za pośrednictwem Wójta Gminy Kaczory, w terminie 14 dni od dnia 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.
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Otrzymują:
1. Adam Dymek
Zakład Usługowy ODUM s.c.
ul. Mostowa 9, 64-800 Chodzież
2. Pozostałe strony postepowania zgodnie z art. 49 Kpa.
3. a/a.
Do wiadomości:
1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu
ul. Jana Henryka Dąbrowskiego 79, 60-529 Poznań
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pile
al. Wojska Polskiego 43, 60-920 Piła
3. Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Inowrocławiu
ul. Królowej Jadwigi 20, 88-100 Inowrocław
4. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu Delegatura w Pile
ul. Motylewska 5, 64-920 Piła
5. Starosta Pilski
al. Niepodległości 33/35, 64-920 Piła
6. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Pile
ul. Śródmiejska 20/2, 64-920 Piła

10

