
Swarzędz, dnia 5 lipca 2021 r.

WOS.6220.1.29.2020-27

POSTANOWIENIE

Na podstawie art.  111 § 1a i  § 1b oraz art.  124 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. 
Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735), w związku z art. 75 
ust. 1 pkt 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 ze zm.) 

Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz
postanawia 

uzupełnić treść decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz nr WOS.6220.1.29.2020-24 z dnia 
18 czerwca 2021 r.  o środowiskowych uwarunkowaniach  dla przedsięwzięcia polegającego 
na utworzeniu  punktu  zbierania  odpadów  w  miejscowości  Jasin,  na  działce  o  numerze 
ewidencyjnym 1/16 obręb Jasin w ten sposób, że na stronie 2 w punkcie 12) sentencji decyzji 
dodaje się zwrot „ ,o których mowa w punkcie 10)” w ten sposób, że

dotychczasowy  zapis: „Zebrane  odpady  należy  sukcesywnie  przekazywać  podmiotom 
uprawnionym do ich utylizacji.”,

zostaje  zastąpiony  zapisem:  „Zebrane  odpady,  o  których  mowa  w  punkcie  10)  należy 
sukcesywnie przekazywać podmiotom uprawnionym do ich utylizacji.”

UZASADNIENIE

Dnia  18  czerwca  2021  r.  Burmistrz  Miasta  i  Gminy  Swarzędz  wydał  decyzję 
nr WOS.6220.1.29.2020-24  o  środowiskowych  uwarunkowaniach  dla  przedsięwzięcia 
polegającego na utworzeniu punktu zbierania odpadów w miejscowości Jasin.

Decyzja ta została doręczona wnioskodawcy dnia 25 czerwca 2021 r. Ponieważ liczba 
stron postępowania przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji 
o środowisku i  jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach 
oddziaływania  na  środowisko,  stosuje  się  przepis  art.  49  ustawy  Kodeks  postępowania 
administracyjnego  –  niniejsza  decyzja  została  podana  stronom  do  wiadomości  poprzez 
zamieszczenie:

 w  Biuletynie  Informacji  Publicznej  Urzędu  Miasta  i  Gminy  w  Swarzędzu; 
www.bip.swarzedz.pl/Informator/Decyzje Środowiskowe – od dnia 23 czerwca 2021 r.

 na  tablicy  ogłoszeń  w  siedzibie  Urzędu  Miasta  i  Gminy  w  Swarzędzu  -  od  dnia 
23 czerwca 2021 r.

 na tablicy ogłoszeń Sołectwa Jasin – od dnia 24 czerwca 2021 r.
 na tablicy ogłoszeń Sołectwa Gortatowo - od dnia 24 czerwca 2021 r.

Burmistrz  Miasta  i  Gminy  Swarzędz  po  analizie  treści  wydanej  decyzji 
o środowiskowych  uwarunkowaniach  dla  przedsięwzięcia  polegającego  na utworzeniu 
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punktu  zbierania  odpadów  w  miejscowości  Jasin  uznał,  iż  niniejsza  decyzja  wymaga 
uzupełnienia w następujący sposób: 
Na stronie 2 w punkcie 12) sentencji decyzji dodaje się zwrot „ ,o których mowa w punkcie 
10)”  w  ten  sposób,  że  dotychczasowy  zapis „Zebrane  odpady  należy  sukcesywnie 
przekazywać  podmiotom  uprawnionym  do  ich  utylizacji.”,  zostaje  zastąpiony  zapisem 
„Zebrane  odpady,  o  których  mowa  w  punkcie  10)  należy  sukcesywnie  przekazywać 
podmiotom uprawnionym do ich utylizacji.”

Zgodnie z 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 ze zm.) organ wydający decyzję 
stwierdza obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko 
po zasięgnięciu opinii organów opiniujących.

W związku z powyższym Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz wystąpił do Regionalnego 
Dyrektora  Ochrony  Środowiska  w  Poznaniu,  do  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. Z uwagi na rodzaj i charakter planowanego przedsięwzięcia, Burmistrz Miasta 
i Gminy Swarzędz wystąpił również do Starosty Poznańskiego.

Dyrektor Zarządu Zlewni  Wód Polskich w Poznaniu pismem nr PO.ZZŚ.4.435.44.1.  
2021.MDB z dnia 20 stycznia 2021 r. (data wpływu: 20.01.2021r.) nie stwierdził potrzeby 
przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla analizowanego przedsięwzięcia. 
Jednocześnie, w swojej opinii wskazał warunki i wymagania, m.in.:
„6) w przypadku ewentualnego pojawienia się wycieków należy podjąć natychmiastowe 
działania zmierzające do ich usunięcia;

7)  zebrane  odpady  należy  sukcesywnie  przekazywać  podmiotom  uprawnionym  do ich 
utylizacji;”

Burmistrz  Miasta  i  Gminy  Swarzędz  zamieścił  w  sentencji  decyzji 
nr WOS.6220.1.29.2020-24 z dnia 18 czerwca 2021 r. powyższe wymagania, rozdzielając 
je  jednak  innym,  odrębnym  warunkiem.  W  związku  z  zaistniałym  faktem,  treść 
zamieszczonych warunków nabrała innego znaczenia niż zamierzony. 

Zgodnie  z  treścią  dokumentacji  zgromadzonej  podczas  przedmiotowego 
postępowania  zmierzającego  do  wydania  decyzji  o  środowiskowych uwarunkowaniach, 
inwestor będzie przekazywał zebrane odpady zainteresowanym odbiorcom, celem dalszego 
zagospodarowania.  Powyższe  znalazło  również  potwierdzenie  w  charakterystyce 
przedsięwzięcia stanowiącej załącznik nr 1 do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 
nr WOS.6220.1.29.2020-24 z dnia 18 czerwca 2021 r. Natomiast, zgodnie z treścią nałożonych 
na  inwestora  warunków,  odpady  powstałe  w  wyniku  usunięcia  ewentualnych wycieków 
(o których mowa w pkt 10 sentencji  decyzji),  należy przekazywać do utylizacji  (zgodnie  
z pkt 12 sentencji decyzji).

Zgodnie z art. 111 § 1a i § 1b ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego  (t.j.  Dz. U.  z  2021 r.,  poz.  735)  organ  administracji  publicznej  może 
w wydanej przez siebie decyzji, z urzędu uzupełnić jej treść.
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Burmistrz  Miasta  i  Gminy  Swarzędz,  dążąc  do  zapewnienia  jasności  i  czytelności 
wydanej decyzji uznał zasadność jej uzupełnienia w opisanym wyżej zakresie.

POUCZENIE

Na  niniejsze  postanowienie  w  sprawie  uzupełnienia  decyzji  nie  służy  zażalenie, 
a termin  do  wniesienia  odwołania  od  uzupełnionej  niniejszym  postanowieniem  decyzji 
biegnie od dnia jego doręczenia.

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

- Tablica ogłoszeń UMiG Swarzędz
- Tablica ogłoszeń Sołectwa Jasin

3. - Tablica ogłoszeń Sołectwa Gortatowo
- BIP

4. aa

Sprawę prowadzi:
Paulina Adamska
tel. 61 65 10 655
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