
UCHWAŁA Nr 289.XLIX.2022 
RADY POWIATU W SIERPCU 

z dnia 30 czerwca 2022 roku

w sprawie rozpatrzenia petycji złożonej w interesie publicznym dotyczącej 
budowy przez inwestora „CEDROB SA” kompleksu przemysłowo 
przetwórczego drobiu w miejscowości Puszcza Rządowa gm. Rypin

Na podstawie art.lóa ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku
0 samorządzie powiatowym ( t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 528 ) , art. 9 ust. 2 
w związku z art. 6 ust. 1 i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach 
( t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 870 ) uchwala się, co następuje;

§ 1. Po rozpatrzeniu petycji złożonej w interesie publicznym do Rady Powiatu 
w Sierpcu przez Stowarzyszenie na Rzecz Ochrony i Rozwoju Środowiska 
Naturalnego EKO-SKRWA”, dotyczącej w całości żądania zajęcia stanowiska
1 podjęcia działań w sprawie „budowy przez inwestora „CEDROB SA” kompleksu 
przemysłowo przetwórczego drobiu w miejscowości Puszcza Rządowa gm. Rypin 
przy trasie 560 w odległości 2 km od jeziora Urszulewskiego”, Rada Powiatu 
w Sierpcu przekazuje petycję wg właściwości kompetencyjnej do Wójta Gminy 
Rypin tj. organu przed którym toczy się postępowanie w sprawie wydania decyzji
0 środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn. „Budowa ubojni drobiu 
z zakładem filetowania wraz z instalacjami pomocniczymi: oczyszczalnią ścieków
1 biogazownią oraz towarzysząca infrastrukturą CEDROB S.A”.

§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Powiatu do zawiadomienia 
wnoszącego petycję o jej przekazaniu do organu wymienionego w § 1 Uchwały 
poprzez doręczenie odpisu Uchwały wraz z uzasadnieniem.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Załącznik do
Uchwały Nr 289.XLIX.2022r.
Rady Powiatu w Sierpcu 
z dnia czerwca 2022 r.

Uzasadnienie faktyczne

W dniu 15.04.2022 roku do Rady Powiatu w Sierpcu oraz Starosty Sierpeckiego 
wpłynęła petycja złożona w interesie publicznym przez Stowarzyszenie na Rzecz 
Ochrony i Rozwoju Środowiska Naturalnego EKO-SKRWA, dotycząca w całości 
żądania ochrony walorów przyrodniczych jeziora Urszulewskiego i Szczutowskiego 
oraz całej Równiny Urszule wskiej w postępowaniu o wydawanie decyzji
0 środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla przedsięwzięcia inwestycyjnego 
tj. budowy przez inwestora „CEDROB SA” kompleksu przemysłowo przetwórczego 
drobiu w miejscowości Puszcza Rządowa gm. Rypin przy trasie 560 w odległości 
2 km od jeziora Urszulewskiego. W petycji szczegółowo opisano potencjalnie 
szkodliwe oddziaływanie funkcjonowania kompleksu przemysłowo przetwórczego 
będącego przedmiotem inwestycji oraz związanego z tym transportu surowców
1 odpadów z produkcji na środowisko naturalne i walory przyrodnicze jeziora 
Urszulewskiego i Szczutowskiego oraz całej Równiny Urszulewskiej oraz zdrowie 
i życie ludzi.
W toku procedury rozpatrywania petycji przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji, 
Przewodniczący tej Komisji w dniu 4 maja 2022 roku pismem 
Nr BRZ 0012.5.1.2022 wystąpił do Wójta Gminy Rypin z prośbą o udzielenie 
informacji, czy przed tym organem toczy się postępowanie o wydanie decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji będącej przedmiotem petycji, 
a jeżeli tak, wskazanych w piśmie informacji szczegółowych związanych z tym 
postępowaniem.
W odpowiedzi na pismo, Wójt Gminy Rypin pismem z dnia 16.05.2022r. (data 
wpływu 23.05.2022r.) udzielił informacji, że w dniu 07 grudnia 2021 r. na wniosek 
CEDROB S.A. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania 
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn. „Budowa ubojni 
drobiu z zakładem filetowania wraz z instalacjami pomocniczymi: oczyszczalnią 
ścieków biogazownią oraz towarzyszącą infrastrukturą CEDROB S.A.” 
przewidzianej do realizacji na działce o nr ewid. 121/7 w miejscowości Puszcza 
Miejska, gm. Rypin. Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko 
dostępny jest do wglądu na stronie internetowej: http://www.bip.rypin.pl/.

W informacji wskazano, że:
-  przedmiotowe postępowanie jest na etapie opinii i uzgodnień z organami: 

Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz Państwowym 
Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Rypinie, Starostą Rypińskim, 
Dyrektorem Zarządu Zlewni w Toruniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego 
Wody Polskie;

http://www.bip.rypin.pl/


planowane przedsięwzięcie zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 96, § 3 ust. 1 pkt 47, § 3 ust. 1 pkt 
82 oraz § 3 ust. 1 pkt 80 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. 
w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (tekst jedn. 
Dz. U. z 2019 r., poz. 1839), kwalifikuje się jako przedsięwzięcie mogące 
potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko;
-  Stowarzyszenie EKO-SKRWA bierze udział w przedmiotowym postępowaniu 

w charakterze strony;
-  planowane przedsięwzięcie będzie w całości realizowane na terenie gminy Rypin, 

natomiast przewidywany obszar oddziaływania przedsięwzięcia wykracza poza 
obszar gminy Rypin i wkracza na teren wsi Szczerby w gminie Rogowo 
i w związku z powyższym obwieszczenia w przedmiotowej sprawie przesyłane są 
również do Wójta gminy Rogowo w celu udostępnienia w Biuletynie Informacji 
Publicznej oraz wywieszenia na tablicach informacyjnych Urzędu Gminy oraz 
w miejscowości Szczerby.

Uzasadnienie prawne
Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (t.j. Dz. U. 
z 2018 r. poz. 870) petycja może być złożona przez osobę fizyczną, osobę prawną, 
jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną lub grupę tych podmiotów, zwaną 
dalej "podmiotem wnoszącym petycję", do organu władzy publicznej, a także do 
organizacji lub instytucji społecznej w związku z wykonywanymi przez nią 
zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej. Przedmiotem petycji może 
być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub 
innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia 
zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra 
wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji.
W myśl art. 6 ust. 1 ustawy o petycjach adresat petycji, który jest niewłaściwy do jej 
rozpatrzenia, przesyła ją niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dni od 
dnia jej złożenia, do podmiotu właściwego do rozpatrzenia petycji, zawiadamiając o 
tym równocześnie podmiot wnoszący petycję.
Przedmiotem petycji wniesionej przez Stowarzyszenie na Rzecz Ochrony
1 Rozwoju Środowiska Naturalnego EKO-SKRWA jest zajęcie stanowiska oraz 
podjęcie działań przez Radę Powiatu w postępowaniu o wydawanie decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla przedsięwzięcia inwestycyjnego tj. 
budowy przez inwestora „CEDROB SA” kompleksu przemysłowo przetwórczego 
drobiu w miejscowości Puszcza Rządowa gm. Rypin przy trasie 560 w odległości
2 km od jeziora Urszulewskiego.
Jak ustalono w toku procedury rozpatrywania petycji przez Komisję Skarg, 
Wniosków i Petycji, postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn. „Budowa ubojni drobiu 
z zakładem filetowania wraz z instalacjami pomocniczymi: oczyszczalnią 
ścieków biogazownią oraz towarzyszącą infrastrukturą CEDROB S.A.” jest 
prowadzone przez właściwy rzeczowo i miejscowo organ Wójta Gminy Rypin. 
W postępowaniu został sporządzony raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na 
środowisko. Postępowanie jest na etapie opinii i uzgodnień z organami: Regionalnym



Dyrektorem Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz Państwowym Powiatowym 
Inspektorem Sanitarnym w Rypinie, Starostą Rypińskim, Dyrektorem Zarządu 
Zlewni w Toruniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. 
Stowarzyszenie EKO-SKRWA bierze udział w przedmiotowym postępowaniu 
w charakterze strony. Planowane przedsięwzięcie będzie w całości realizowane na 
terenie gminy Rypin, natomiast przewidywany obszar oddziaływania przedsięwzięcia 
wykracza poza obszar gminy Rypin i wkracza na teren wsi Szczerby w gminie 
Rogowo i w związku z powyższym obwieszczenia w przedmiotowej sprawie 
przesyłane są również do Wójta gminy Rogowo w celu udostępnienia w Biuletynie 
Informacji Publicznej oraz wywieszenia na tablicach informacyjnych Urzędu Gminy 
oraz w miejscowości Szczerby.
Zgodnie z przepisami 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 (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 
1029) przedmiotem postępowania w sprawie o ustalenie środowiskowych 
uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia jest ocena i analiza dopuszczalności 
konkretnego planowanego dopiero przedsięwzięcia, jego oddziaływania na 
środowisko, ludzi, krajobraz oraz przy spełnieniu ustawowych warunków. W ramach 
postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przeprowadza 
się ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko (art. 61 ust. 1 pkt 1 i nast.). 
W ramach oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko zgodnie z art. 62 
określa się, analizuje oraz ocenia:
1) bezpośredni i pośredni wpływ danego przedsięwzięcia na:

a) środowisko oraz ludność, w tym zdrowie i warunki życia ludzi,
b) dobra materialne,
c) zabytki,
d) krajobraz, w tym krajobraz kulturowy,
e) wzajemne oddziaływanie między elementami, o których mowa w lit. a-c,
f) dostępność do złóż kopalin;

2) ryzyko wystąpienia poważnych awarii oraz katastrof naturalnych i budowlanych;
3) możliwości oraz sposoby zapobiegania i zmniejszania negatywnego 

oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko;
4) wymagany zakres monitoringu.
W postępowaniu został sporządzony i opublikowany na stronie BIP organu 
prowadzącego postępowanie, Raport Oddziaływania na Środowisko dla 
przedsięwzięcia „Budowa ubojni drobiu z zakładem filetowania wraz z wraz 
z instalacjami pomocniczymi: oczyszczalnią ścieków biogazownią oraz towarzyszącą 
infrastrukturą CEDROB S.A.”. Raport zawiera elementy wymagane przez art. 66 
ustawy w tym m. in. szczegółową charakterystykę przedsięwzięcia w fazie realizacji 
i eksploatacji; informacje umożliwiające analizę kryteriów oceny oddziaływania 
przedsięwzięcia na środowisko; przewidywane rodzaje i ilości emisji, w tym 
odpadów planowanego przedsięwzięcia; informacje o różnorodności biologicznej, 
wykorzystywaniu zasobów naturalnych, w tym gleby, wody i powierzchni ziemi; opis 
elementów przyrodniczych środowiska objętych zakresem przewidywanego 
oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko, w tym elementów



środowiska objętych ochroną, właściwości hydromorfologicznych, 
fizykochemicznych, biologicznych i chemicznych wód. Raport oceniany jest przez 
organ wydający decyzję określającą uwarunkowania środowiskowe, a uczestnicy 
postępowania mają możliwość zgłoszenia zastrzeżeń dotyczących tego dowodu.
W postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji 
przedsięwzięcia ocena i analiza oddziaływania na środowisko, ludzi i krajobraz 
będzie dokonywana nie tylko przez organ prowadzący postępowanie (Wójta Gminy 
Rypin) lecz także wyspecjalizowane organy ochrony środowiska: Regionalnego 
Dyrektorem Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz Państwowego Powiatowego 
Inspektora Sanitarnego w Rypinie, Dyrektora Zarządu Zlewni w Toruniu 
Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.
Wnoszące petycję Stowarzyszenie EKO-SKRWA jako strona postępowania, na 
każdym jego etapie ma możliwość wyrażania stanowiska, zgłaszania wniosków 
dowodowych i składania zastrzeżeń do dowodów zgłoszonych przez inne strony 
i przeprowadzonych z urzędu, składania środków odwoławczych skutkujących 
poddaniem ocenie instancyjnej wszystkich orzeczeń wydawanych w toku 
postępowania.
Rada Powiatu Sierpeckiego nie posiada natomiast żadnych przewidzianych 
przepisami prawa kompetencji do podejmowania w przedmiotowym postępowaniu 
administracyjnym czynności. Rada Powiatu jako organ władzy publicznej może 
podejmować działania jedynie na podstawie i w granicach prawa (art. 7 Konstytucji 
RP).
Z powyższych względów petycja wniesiona do Rady Powiatu w Sierpcu przez 
Stowarzyszenie na Rzecz Ochrony i Rozwoju Środowiska Naturalnego 
EKO-SKRWA, której żądanie nie mieści się w zakresie zadań i kompetencji Rady 
Powiatu w Sierpcu podlega przekazaniu do Wójta Gminy Rypin jako organu, przed 
którym toczy się postępowanie administracyjne w sprawie objętej żądaniem petycji.


