
GMINA NAROL

ul. Rynek 1, 37-610 Narol

 Tel. (016) 631-70-86; (016) 631-70-87; Fax. (016) 631-71-04, 

e-mail: urzad@narol.pl;  www.narol.pl

OR.0003.3.2019                                                                                           Narol, 19.03.2019 r.

Odpowiedź na interpelację nr 3 z dnia 7 marca 2019 r.

w sprawie przemysłowej fermy trzody chlewnej

    Interpelacja  została  złożona  na  sesji  Rady  Miejskiej  w  Narolu  w  imieniu  radnych:

Bogusławy Adamek, Artura Kidy.

    Odpowiadając na interpelację, w sprawie „powstania niechcianej przez mieszkańców na

terenie naszej Gminy przemysłowej fermy trzody chlewnej”, oraz na zawarte w niej pytania,

informuję o bieżącej sytuacji w tym zakresie.

Pytanie 1.

Jakie dokumenty są przez firmę w naszym urzędzie złożone?

Odpowiedź na pytanie 1.

Informuję, że obecnie w Urzędzie Miasta i Gminy Narol nie są złożone żadne dokumenty

dotyczące budowy przemysłowej fermy trzody chlewnej na terenie Gminy Narol, zarówno

przez firmę Gobarto, jak również przez inny podmiot.

Pytanie 2.

Czy „Gobarto” w innych instytucjach takich jak Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska,

Urząd Marszałkowski lub jeszcze innych również przedłożyła swoją dokumentację, a jeśli nie

ma żadnych informacji to prosimy, aby Pan Burmistrz to sprawdził.

Odpowiedź na pytanie 2.

Informuję,  że  obecnie  nie  posiadamy  informacji,  czy  firma  Gobarto  przedłożyła  swoją

dokumentację  do innych instytucji,  tj.  do Regionalnej  Dyrekcji  Ochrony Środowiska,  czy

Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie. W związku z tym, wystosowaliśmy odpowiednie

pisma w tej sprawie do wyżej wymienionych instytucji z prośbą o udostępnienie informacji

w sprawie prowadzonych postępowań administracyjnych odnośnie lokalizacji  instalacji  do

http://www.narol.pl/


hodowli trzody chlewnej na terenie Gminy Narol, przez firmę Gobarto S.A. lub inny podmiot.

Gdy otrzymamy taką informację, odpowiedź w tej sprawie zostanie uzupełniona.

Pytanie 3.

Czy  istnieje  możliwość  załatwienia  formalności  budowy  podkreślam  niechcianej  fermy

z pominięciem Urzędu Miasta i Gminy Narol?

Odpowiedź na pytanie 3. 

Wydaje się, że taka możliwość nie powinna zaistnieć, choć z uwagi na art. 378 ust. 2a pkt 2

ustawy  z  dnia  27  kwietnia  2001  r.  Prawo  ochrony  środowiska  i  §  2  ust.  1  pkt  51

rozporządzenia  Rady  Ministrów  z  dnia  9  listopada  2010  r.  w  sprawie  przedsięwzięć

mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz Rozporządzenia Ministra Środowiska

z  dnia  27 sierpnia  2014 r.  w sprawie  rodzajów instalacji  mogących powodować znaczne

zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości –

w  przypadku  przemysłowej  fermy  trzody  chlewnej  dla  więcej  niż  2000  stanowisk  świń

o  wadze  ponad  30  kg  oraz  dla  750  stanowisk  dla  macior,  wydawane  jest  pozwolenie

zintegrowane,  gdzie  organem  wydającym  w  przypadku  naszej  gminy  jest  Marszałek

Województwa Podkarpackiego.

Jednocześnie  należy  mieć  na  względzie,  że  zgodnie  z  Kodeksem  postępowania

administracyjnego,  strony  postępowania  administracyjnego  muszą  być  informowane  na

każdym kroku postępowania poprzez zawiadomienia lub obwieszczenia, więc nie wydaje się,

aby Gmina Narol nie była o takim fakcie powiadomiona.

Zgodnie z art. 24 ust.7 stawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.

z  2019 r.  poz.506)  odpowiedź na  interpelację  podana zostanie  do publicznej  wiadomości

w Biuletynie Informacji  Publicznej  i  na stronie internetowej  Gminy Narol oraz  w biurze

Rady w Urzędzie Miasta i Gminy Narol.


