
STAROSTWO POWIATOWE 

           w WĄGROWCU                  
62-100 Wągrowiec, ul. Kościuszki 15 

         tel. 672680500, 672680539 

Wągrowiec, dnia 13 października 2021r. 
OS.6222.5.2021.OS6 
 

 
ZAWIADOMIENIE 

 
Na podstawie art. 33 ust. 1 pkt. 2, pkt 3, pkt 4, pkt 5, pkt 6, pkt 7 i pkt 8 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 ze zm.) w zw. z  art. 218 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony 
środowiska (Dz. U. z 2021 r.,  poz. 1219 ze zm.), Starosta Wągrowiecki  

ZAWIADAMIA 
 
o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia 
zintegrowanego na eksploatację instalacji do obróbki i przetwórstwa, poza wyłącznym 
pakowaniem, produktów spożywczych lub paszy z przetworzonych lub nieprzetworzonych 
surowców pochodzenia zwierzęcego i roślinnego o dobowej zdolności produkcyjnej wyrobów 
gotowych ponad [300 – (22,5 x A)], jeżeli A jest mniejsze niż 10, gdzie „A” oznacza 
zawartość materiału pochodzenia zwierzęcego, w procentach wagowych, w wyrobie 
gotowym i wynosi nie więcej niż 2,4%, zlokalizowanej na terenie PIAST PASZE I Sp.z o.o. ul. 
Smolary 40, 62-130 Gołańcz.  
Z dokumentacją spawy osoby zainteresowane mogą zapoznać się w Wydziale Ochrony 
Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Wągrowcu (ul. Kościuszki 15, II 
piętro, pokój 209). 
Ewentualne uwagi i wnioski można składać w siedzibie Starostwa (kancelaria – parter) lub 
przesłać pocztą na adres:  Starostwo Powiatowe w Wągrowcu, Wydział Ochrony Środowiska 
Rolnictwa i Leśnictwa, ul. Kościuszki 15, 62-100 Wągrowiec. Uwagi i wnioski mogą być 
wnoszone w formie pisemnej, ustnej do protokołu oraz za pomocą środków komunikacji 
elektronicznej na adres: osrl@wagrowiec.pl 
Termin do wnoszenia uwag i wniosków wynosi 21 dni, licząc od dnia zamieszczenia 
niniejszego zawiadomienia w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w 
Wągrowcu tj. od dnia 13.10.2021r. do dnia 02.11.2021r. włącznie. 
Organem właściwym do rozpatrywania uwag i wniosków oraz wydania decyzji udzielającej 
przedmiotowego pozwolenia jest  Starosta Wągrowiecki. 
Podstawowe dane o wniosku o udzielenie pozwolenia zamieszczone są w publicznie 
dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego 
ochronie Starostwa Powiatowego w Wągrowcu zamieszczone na stronie internetowej: 
https://wykaz.ekoportal.pl/CardEditAuth.seam?id=464607521&edit=false&create=false&copy
Param=false&redirectClear=true&actionMethod=CardListAuth.xhtml%3AcardHome.clearRed
irect&cid=10872&conversationPropagation=nested. 
 
 
 
 

 
 
 

Sprawę prowadzi: 

Martyna Łabusińska-Malec 

tel.: 67  26 80 539 

fax: 67 26 27 888 

Pokój nr 209 
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