
PROTOKÓŁ NR 9 
 

z posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska odbytego w dniu 10 marca 2016 roku 
 

Komisja w składzie: 
1. Lidia Pieprzyk Przewodnicząca Komisji 
2. Andrzej Michałowski członek komisji 
3. Marek Jurga członek komisji 

 
Ponadto w komisji udział wzięli: 

1. Maria Marchlewska Kierownik Referatu Gospodarczego 
2. Sławomir Strajbel Pracownik Referatu Gospodarczego 

 
Posiedzenie Komisji otworzyła Przewodnicząca Lidia Pieprzyk, który powitała członków 
Komisji i przedstawiła proponowany porządek obrad posiedzenia Komisji: 

1. Fermy wielkotowarowe na terenie gminy Dolsk i zagrożenia związane z degradacją 
wynikającą z działalności tych firm. 

2. Zapoznanie się z indywidualnymi ofertami na prowadzenie działalności w zakresie 
odpadów. 

 
Ad.1. 
Przewodnicząca Komisji Lidia Pieprzyk  poprosiła Sławomira Strajbla o informacje 
dotyczącą istnienia ferm wielkotowarowych na terenie gminy Dolsk. 
Sławomir Strajbel Pracownik Referatu Gospodarczego chcąc zapoznać komisję z tematem 
poinformował iż fermy wielkotowarowe są instalacjami wymagającymi pozwolenia 
zintegrowanego, które to wydaje marszałek lub starosta. Pozwolenie zintegrowane: 

• Pow. 4000 stanowisk dla drobiu 
• Pow. 2000 stanowisk dla świń o wadze poniżej 30kg 
• Pow. 750 stanowisk dla macior 

Radny Marek Jurga zapytał czy w ostatnich latach były składane wnioski o rozbudowę 
istniejących obiektów inwentarskich? 
W odpowiedzi Sławomir Strajbel poinformował iż do tej pory zostały wydane decyzje o 
środowiskowych uwarunkowaniach dla hodowli zwierząt: 

• Lipówka do 87,7 djp 
• Nowieczek do 72,8 djp 
• Małachowo do 133,55 djp – został złożony wniosek , sprawa w trakcie postępowania. 

Maria Marchlewska Kierownik Referatu Gospodarczego wspomniała komisji iż Agencja 
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa jest organem kompetentnym w zakresie 
przekraczania wielkości produkcyjnych. Działania wynikające z podjętego tematu będące w 
gestii gminy kończą się na etapie wydania decyzji środowiskowej i decyzji o warunkach 
zabudowy.  
 
Ad.2.  
W wyniku podjętego przez Komisję Ochrony Środowiska tematu „Zapoznanie się z 
indywidualnymi ofertami na prowadzenie działalności w zakresie odpadów” Maria  
Marchlewska Kierownik Referatu Gospodarczego poprosiła o szczegółowe sprecyzowanie 
tematu.  
Komisja precyzując temat poinformowała iż chodzi o przedsiębiorstwa trudniące się 
zbieraniem i transportem odpadów budowlanych co ma prawdopodobnie miejsce w Brześnicy 
i Dolsku na ulicy Rybarskiej. 



Sławomir Strajbel Pracownik Referatu Gospodarczego w odniesieniu do obu 
przedsięwzięć przedstawił komisji sytuację. I tak dla przedsięwzięcia polegającego na 
zbieraniu i transporcie odpadów budowlanych w Brześnicy nie jest wymagana decyzja o 
środowiskowych uwarunkowaniach ze względu na to że inwestor nie będzie prowadził 
procesów przetwarzania odpadów oraz nie przewiduje zbiórki lub przeładunku złomu. Biorąc 
powyższe pod uwagę Burmistrz Miasta i Gminy Dolsk umorzył postepowanie o wydanie 
wyżej wymienionej decyzji. 
Natomiast przedsięwzięcie które miałoby powstać w Dolsku na ulicy Rybarskiej również 
przedstawił Sławomir Strajbel informując iż sprawa jest na etapie uzgodnienia planowanej 
inwestycji z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska. Raport o oddziaływanie na 
środowisko jest dostępny dla publicznej wiadomości na stronie internetowej www.dolsk.pl 
zakładka EKOPORTAL. Od decyzji mogą się odwołać strony postepowania. 
Istnieje obawa iż konstrukcja drogi może nie sprostać wymaganiom omawianego 
przedsięwzięcia. Brak ograniczeń tonażowych wynikających z prawa drogowego pozwala na 
poruszanie się wszystkim pojazdom. 
 
Porządek posiedzenia Komisji został wyczerpany. 
 
Przewodnicząca Komisji Lidia Pieprzyk  podziękowała wszystkim za przybycie i 
zakończyła posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska. 
 
Radny Marek Jurga wraz z Radnym Andrzejem Michałowskim złożył wniosek w sprawie 
odwołania Przewodniczącej Komisji Lidii Pieprzyk z pełnienia funkcji przewodniczącej co 
stanowi załącznik do protokołu. 
 
Protokolant         Przewodnicząca Komisji 
/-/ Magdalena Pawłowska      /-/ Lidia Pieprzyk 


