
Swarzędz, dnia 6 maja 2021 r.

WOS.6220.1.22.2020-34

POSTANOWIENIE

Na  podstawie  art.  69  ust.  4  i  ust.  5  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  2021 r.  poz.  247), 
w związku  z  art.  123  i  art.  124  ustawy  z  dnia  14  czerwca  1960 r.  Kodeks  postępowania 
administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735)

POSTANAWIAM

zawiesić postępowanie administracyjne w przedmiocie uzyskania decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie 54 budynków mieszkalnych 
jednorodzinnych  z  infrastrukturą  towarzyszącą  na  działkach  o  numerach  ewidencyjnych 
10/60, 10/61, 10/62, 10/63, 10/64, 10/53 oraz na części działek o numerach ewidencyjnych 
10/34 i 10/6 obręb Janikowo, gmina Swarzędz - do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę 
raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

UZASADNIENIE

Dnia 3 września 2020 r. do Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu wpłynął wniosek Pana 
Mariusza  Kawczyńskiego w sprawie  wydania decyzji  o  środowiskowych uwarunkowaniach 
dla przedsięwzięcia polegającego na  budowie 54 budynków mieszkalnych jednorodzinnych 
z  infrastrukturą towarzyszącą na działkach o numerach ewidencyjnych 10/60, 10/61, 10/62, 
10/63, 10/64, 10/53 oraz na części działek o numerach ewidencyjnych 10/34 i 10/6 obręb 
Janikowo, gmina Swarzędz. Wniosek został uzupełniony dnia 22 września 2020 r.

Przedmiotowe  przedsięwzięcie  zostało  wymienione  w  §  3  ust.  1  pkt  55  lit.  b 
rozporządzenia  Rady  Ministrów  z  dnia  10  września  2019  roku  w  sprawie  przedsięwzięć 
mogących  znacząco oddziaływać na  środowisko (Dz.  U.  z  2019 r.,  poz.  1839) i  zalicza  się 
do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz, w myśl art. 64 ust. 1 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  2021 r. 
poz. 247)  wystąpił  do  Regionalnego  Dyrektora  Ochrony  Środowiska  w  Poznaniu, 
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu oraz do Dyrektora Zarządu 
Zlewni  Wód  Polskich  w  Poznaniu  z  prośbą  o  wydanie  opinii,  co  do  obowiązku 
przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Przedmiotowe przedsięwzięcie  zaopiniował  Dyrektor  Zarządu  Zlewni  Wód Polskich 
w Poznaniu  w  opinii  nr  PO.ZZŚ.4.435.632m.1.2020.ML  z  dnia  5  października  2020  roku, 
w której  nie  stwierdził  potrzeby  przeprowadzenia  oceny  oddziaływania  przedsięwzięcia 
na środowisko. Jednocześnie, w swojej opinii wskazał na konieczność uwzględnienia w decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach określonych warunków i wymagań. Dyrektor Zarządu 
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Zlewni  Wód Polskich w Poznaniu swoją opinię  podtrzymał  również w piśmie  nr  PO.ZZŚ.4.435. 
632m.2.2020.ML z dnia 3 grudnia 2020 r.

Regionalny  Dyrektor  Ochrony  Środowiska  w  Poznaniu  w  opinii  nr  WOO-IV.4220.1439. 
2020.DG.1 z dnia 13 października 2020 roku stwierdził,  że dla przedmiotowej inwestycji  nie ma 
potrzeby  przeprowadzenia  oceny  oddziaływania  na  środowisko.  Swoje  stanowisko  podtrzymał 
również w piśmie nr WOO-IV.4220.1439.2020.DG.2 z dnia 15 grudnia 2020 r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Poznaniu w opinii  sanitarnej nr NS-9011.1. 
305.2020.TŻ z dnia 12 lutego 2021 roku, stwierdził potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania 
przedsięwzięcia  na  środowisko  i  jednocześnie  określił  zakres  raportu  o  oddziaływaniu 
przedsięwzięcia na środowisko.

Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz po wnikliwym przeanalizowaniu sprawy, zapoznając się 
z opiniami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, Państwowego Powiatowego 
Inspektora Sanitarnego w Poznaniu oraz Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu, mając 
na  uwadze  rodzaj  przedsięwzięcia  oraz  lokalne  zagospodarowanie  terenu,  postanowieniem 
nr WOS.6220.1.22.2020-33 z dnia 1 kwietnia 2021 r. stwierdził konieczność przeprowadzenia oceny 
oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko.

Zgodnie z art. 69 ust. 4 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  2021  r.  poz.  247),  organ  wydaje  postanowienie 
o zawieszeniu  postępowania  w  sprawie  decyzji  o  środowiskowych  uwarunkowaniach  do  czasu 
przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Wobec  powyższego,  zawieszam przedmiotowe postępowanie  administracyjne w sprawie 
uzyskania  decyzji  o  środowiskowych  uwarunkowaniach  dla  planowanego  zamierzenia 
inwestycyjnego  do  czasu  przedłożenia  przez  inwestora  raportu  o  oddziaływaniu
ww. przedsięwzięcia na środowisko.

POUCZENIE
Na niniejsze postanowienie nie przysługuje zażalenie.

Otrzymują:
1. Wnioskodawca
2. Strony postępowania przez publiczne obwieszczenie:

- Tablica ogłoszeń UMiG Swarzędz
- Tablica ogłoszeń Sołectwa Janikowo
- BIP

3. aa

Sprawę prowadzi:
Paulina Adamska
tel. 61 65 10 655
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