
Swarzędz, dnia 2 lutego 2023 roku

WOS.6220.1.21.2021-42
Dot. sprawy: WOS.6220.1.21.2021

DECYZJA

o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84 oraz art. 85 ust. 2 pkt 2 ustawy

z dnia 3 października 2008 roku 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 ze zm.),  a także  § 3 ust.  1 pkt  83 rozporządzenia Rady

Ministrów  z  dnia  10  września  2019  roku  w  sprawie  przedsięwzięć  mogących  znacząco

oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839 ze zm.), w związku z art. 104 ustawy

z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r.

poz. 2000 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku firmy

Sławomir Wittke WITEX; TIME TO SLEEP

ul. Gołębia 6, 62-020 Swarzędz

oraz  po  zasięgnięciu  opinii  Regionalnego  Dyrektora  Ochrony  Środowiska  w  Poznaniu,

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu, a także Dyrektora Zarządu

Zlewni  Wód  Polskich  w  Poznaniu,  Burmistrz  Miasta  i  Gminy  Swarzędz  stwierdza  brak

potrzeby  przeprowadzenia  oceny  oddziaływania  na  środowisko  dla  przedsięwzięcia

polegającego na utworzeniu punktu zbierania odpadów na działce o numerze ewidencyjnym

298/6 w miejscowości Gruszczyn, powiat poznański, woj. wielkopolskie.

Jednocześnie, Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz określa następujące warunki realizacji

i eksploatacji przedsięwzięcia:

1) Na terenie zakładu należy zbierać odpady o kodach: 02 01 10, 12 01 01, 12 01 02,

12 01 03, 15 01 04, 16 01 17, 16 01 18, 16 06 01*, 17 04 01, 17 04 02, 17 04 03,

17 04 04, 17 04 05, 17 04 06, 17 04 07, 17 04 11, 19 12 02, 19 12 03 i 20 01 40

w maksymalnej ilości do 3000 Mg/rok;

2) Odpady  należy  magazynować  w  kontenerach,  pojemnikach,  workach,  koszach,

beczkach,  skrzynkach  i  na  paletach  oraz  luzem  na  utwardzonym  placu

magazynowym,  a  także  w  magazynie,  zgodnie  z  wymaganiami  określonymi
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przepisami szczegółowymi;

3) Na  terenie  przedsięwzięcia  należy  zbierać  i  magazynować  wyłącznie  odpady,

z  przemywania  których  wody  odciekowe  nie  będą  powodowały  zanieczyszczenia

środowiska gruntowo-wodnego;

4) Odpady  należy  magazynować  w  sposób  zabezpieczający  środowisko  gruntowo-

wodne  przed  ewentualnymi  zanieczyszczeniami  i  odciekami  –  odpady  należy

magazynować na utwardzonym, nieprzepuszczalnym podłożu;

5) Odpady należy zabezpieczyć przez możliwością rozprzestrzeniania się poza obszar

magazynowania;

6) Z odpadami niebezpiecznymi należy postępować zgodnie z przepisami odrębnymi;

7) Na terenie zakładu nie należy prowadzić procesów przetwarzania odpadów;

8) Działalność zakładu należy prowadzić od poniedziałku do piątku, max. w godzinach

od 8.00 do 16.00, w soboty max. w godzinach 9.00 – 13.00;

9) Na terenie zakładu należy zapewnić dostępność sorbentów, właściwych w zakresie

ilości  i  rodzaju  do  potencjalnego  zagrożenia,  mogącego  wystąpić  w  następstwie

sytuacji awaryjnych np. w przypadku powstania wycieków zanieczyszczeń z miejsc

składowania i magazynowania odpadów;

10) W  przypadku  ewentualnego  pojawienia  się  wycieków,  przedostania  się

zanieczyszczeń do gruntu lub wód należy bezzwłocznie podjąć działania zmierzające

do usunięcia skutków i przyczyn awarii;

11) Oczyszczanie powstających w miejscu magazynowania odpadów - wycieków oraz

ścieków, w tym wód odciekowych, należy przeprowadzać w separatorach substancji

ropopochodnych  lub  należy  wyposażyć  miejsca  magazynowania  odpadów

w urządzenia i środki do zbierania wycieków lub wód odciekowych;

12) Na etapie realizacji przedsięwzięcia, zaplecze techniczne, miejsca magazynowania

materiałów budowlanych należy zorganizować na terenie utwardzonym, a miejsca

postoju i  serwisowania maszyn budowlanych i  sprzętu transportowego dodatkowo

uszczelnionym, tak aby zabezpieczyć miejsca przed ewentualnym przedostawaniem

się substancji niebezpiecznych (ropopochodnych) do gruntu;

13) Na etapie realizacji przedsięwzięcia prace organizacyjne oraz ruch pojazdów należy

prowadzić wyłącznie w porze dziennej, tj. od 6:00 do 22:00;
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14) Ścieki socjalno-bytowe należy odprowadzać do sieci kanalizacyjnej. Dopuszcza się

ich  odprowadzanie  do  zbiornika  bezodpływowego,  do  czasu  realizacji  sieci

kanalizacyjnej. Podłączenie do sieci kanalizacyjnej należy wykonać niezwłocznie, jak

to tylko będzie możliwe;

15) Wody  opadowe  i  roztopowe  należy  odprowadzać  na  tereny  biologicznie  czynne

w granicach działki;

16) Wjazd  i  wyjazd  na  teren  inwestycji,  zarówno  samochodów  osobowych  jak

i ciężarowych należy kierować bezpośrednio od strony ulicy Katarzyńskiej, skręcając

w ulicę Wodną, do bramy wjazdowej (i odwrotnie).

Integralną częścią decyzji jest charakterystyka przedsięwzięcia.

UZASADNIENIE

Wnioskiem z dnia 16 listopada 2021 r. (data wpływu do urzędu dnia 7 grudnia 2021 r.)

firma Sławomir Wittke WITEX; TIME TO SLEEP, ul. Gołębia 6, 62-020 Swarzędz, zwróciła

się do Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz w sprawie  wydania decyzji  o środowiskowych

uwarunkowaniach  dla  przedsięwzięcia  polegającego  na utworzeniu  punktu  zbierania

odpadów na  działce  o  numerze ewidencyjnym 298/6  w miejscowości  Gruszczyn,  powiat

poznański, woj. wielkopolskie.

Pismem znak WOS.6220.1.21.2021-1 z dnia 16 grudnia 2021 r. Burmistrz Miasta i Gminy

Swarzędz  wezwał  wnioskodawcę  do  uzupełnienia  złożonego  wniosku  w  terminie  21  dni

od  daty  otrzymania  niniejszego  wezwania. W  związku  z  nieusunięciem  braków

w wyznaczonym terminie, Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz pismem znak WOS.6220.1.

21.2021-3 z dnia 20 stycznia 2022 r. poinformował, że na podstawie art. 64 § 2 ustawy z dnia

14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego pozostawiono wniosek bez

rozpatrzenia.  W  wyniku  opóźnień  związanych  z  dostarczaniem  przesyłek  przez  Pocztę

Polską  w  toku  zawnioskowanego  postępowania  doszło  do  rozbieżności  pomiędzy

korespondencją  wychodzącą  z  urzędu,  a  korespondencją  przychodzącą,  otrzymaną

w  przedmiotowej  sprawie.  Biorąc  pod  uwagę  uzupełnienie  wniosku,  które  wpłynęło

do Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu dnia 7 lutego 2022 r. oraz zaistniałą niezgodność

niezależną od organu,  Burmistrz Miasta i  Gminy Swarzędz uznał,  że wniosek w sprawie

wydania  decyzji  o  środowiskowych  uwarunkowaniach  dla przedsięwzięcia polegającego

na  utworzeniu  punktu  zbierania  odpadów  na  działce  o  numerze  ewidencyjnym  298/6

w miejscowości Gruszczyn, powiat poznański, woj. wielkopolskie - zostanie rozpatrzony.
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Wydział  Architektury i  Urbanistyki  Urzędu Miasta i  Gminy w Swarzędzu pismem znak

WAU.6727.914.2021-2  z  dnia  11  kwietnia  2022  r.  negatywnie  zaopiniował  planowane

przedsięwzięcie. Wobec powyższego, Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz zawiadomił strony

o zebraniu wystarczających materiałów przed wydaniem decyzji, w sprawie wydania decyzji

o  środowiskowych uwarunkowaniach dla  przedmiotowego przedsięwzięcia.  Jednocześnie,

w myśl art. 79a Kodeksu postępowania administracyjnego organ poinformował, że na dzień

wysłania niniejszej informacji nie zostały wykazane przesłanki zależne od strony - wykazanie

zgodności  planowanego  przedsięwzięcia  z  miejscowym  planem  zagospodarowania

przestrzennego, co może skutkować wydaniem decyzji niezgodnej z żądaniem strony.

W toku postępowania, pismem z dnia 26 maja 2022 r. wnioskodawca – Sławomir Wittke

WITEX;  TIME  TO  SLEEP -  wystąpił  o  zawieszenie  przedmiotowego  postępowania

administracyjnego. W  następstwie  tego,  postanowieniem  znak  WOS.6220.1.21.2021-8

z dnia 1 czerwca 2022 r. Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz, na podstawie art. 86d ust. 1

pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku 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 ze zm.) zawiesił przedmiotowe postępowanie

administracyjne.

Dnia  26  lipca  2022  r.  do  Urzędu  Miasta  i  Gminy  w  Swarzędzu  wpłynęło  pismo

wnioskodawcy – Sławomir Wittke WITEX; TIME TO SLEEP z prośbą o podjęcie niniejszego

postępowania.  Tym samym pismem wnioskodawca przedstawił  argumenty przemawiające

za zgodnością planowanego przedsięwzięcia z miejscowym przeznaczeniem terenu. Wobec

powyższego, pismem znak WOS.6220.1.21.2021-10 z dnia 18 sierpnia 2022 r.  Burmistrz

Miasta i Gminy Swarzędz postanowił podjąć zawieszone postępowanie administracyjne.

W toku postępowania, organ ponownie wystąpił  do Wydziału Architektury i  Urbanistyki

z  prośbą  o  wypis  i  wyrys  z  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  oraz

o analizę w kwestii zgodności, bądź sprzeczności planowanego przedsięwzięcia z zapisami

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W odpowiedzi znak WAU.6724.914.

2021-3 z dnia 22 sierpnia 2022 r. Wydział Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta i Gminy

w Swarzędzu poinformował,  że działka o numerze ewidencyjnym 298/6 obręb Gruszczyn

(w obrębie której  planuje się realizację przedmiotowego przedsięwzięcia) nie znajduje się

na  terenie  objętym miejscowym planem zagospodarowania  przestrzennego.  Tym samym

nie  jest  możliwe  określenie,  czy  planowana  działalność  jest  zgodna,  bądź  sprzeczna

z przepisami prawa miejscowego z uwagi na brak miejscowego planu zagospodarowania
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przestrzennego.

Po dokonanych przez wnioskodawcę uzupełnieniach, wniosek spełniał wymogi formalne

określone przez przepisy kodeksu postępowania administracyjnego i ustawę o udostępnianiu

informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz

o  ocenach  oddziaływania  na  środowisko.  Karta  informacyjna  dla  omawianego

przedsięwzięcia została sporządzona dnia 30 września 2021 roku przez zespół: mgr Marta

Ławniczak, mgr inż. Andżelika Winiarska.

Wnioskodawca  tj.  Sławomir  Wittke  WITEX;  TIME  TO  SLEEP - nie  jest  podmiotem

zależnym od jednostki samorządu terytorialnego, dla którego organem wykonawczym jest

Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz, w rozumieniu art. 24 m ust. 2 ustawy z dnia 8 marca

1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40).

W związku  z  powyższym,  pismem  znak  WOS.6220.1.21.2021-13  z  dnia  22  sierpnia

2022 r. Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz zawiadomił strony o wszczęciu przedmiotowego

postępowania,  zainicjowanego  wnioskiem  z  dnia  16  listopada  2021  r.,  o  możliwości

przeglądu akt sprawy oraz sporządzania z nich notatek i odpisów.

Przedmiotowe przedsięwzięcie zgodnie z informacjami zawartymi w karcie informacyjnej

przedsięwzięcia,  kwalifikuje  się  do  przedsięwzięć  wymienionych  w  §  3  ust.  1  pkt  83

rozporządzenia  Rady  Ministrów z  dnia  10  września  2019  roku w sprawie  przedsięwzięć

mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839 ze zm.), jako

przedsięwzięcie  mogące  potencjalnie  znacząco  oddziaływać  na  środowisko,  dla  którego

zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku 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  ze  zm.)  obowiązek

przeprowadzenia  oceny  oddziaływania  przedsięwzięcia  na środowisko  stwierdza  się

po  zasięgnięciu  opinii  Regionalnego  Dyrektora  Ochrony  Środowiska, Państwowego

Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich.

Wobec  powyższego  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. Jednocześnie, pismem znak WOS.6220.1.21.2021-21 z dnia

23 sierpnia 2022 r., w myśl art. 50 § 1, w związku z art. 77 i art. 7 ustawy z dnia 14 czerwca

1960  roku  Kodeks  postępowania  administracyjnego  (t.j.  Dz. U.  z  2022 r.  poz.  2000
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ze zm.)  organ  wezwał  wnioskodawcę do  złożenia  wyjaśnień  dotyczących  przedmiotowej

sprawy.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Poznaniu pismem znak NS.9011.1.219.

2022.AC z dnia  6 września 2022 r.  stwierdził,  że dla przedmiotowej inwestycji  nie ma

potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia i odstąpił od określenia

zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu pismem znak PO.ZZŚ.4.435.464.

2022.JD.1 z  dnia  6  września 2022  r.  nie  stwierdził  potrzeby  przeprowadzenia  oceny

oddziaływania  na  środowisko  dla  analizowanego  przedsięwzięcia.  Jednocześnie,

w swojej opinii wskazał warunki i wymagania, które umieszczono w sentencji niniejszej

decyzji. 

Dnia  7  września  2022  r.  do  Urzędu  Miasta  i  Gminy  w  Swarzędzu  wnioskodawca

przedłożył stosowne wyjaśnienia w sprawie, w związku z wezwaniem Burmistrza Miasta

i  Gminy  Swarzędz.  Mając  na  uwadze powyższe Burmistrz  Miasta  i  Gminy  Swarzędz

przesłał  złożone  dokumenty do  Państwowego  Powiatowego  Inspektora  Sanitarnego

w  Poznaniu,  do  Regionalnego  Dyrektora  Ochrony  Środowiska  w  Poznaniu  oraz

do Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu.

Pismem znak WOO-IV.4220.1110.2022.MDK.1 z dnia 14 września 2022 r. Regionalny

Dyrektor  Ochrony  Środowiska  w  Poznaniu  postanowił  wyrazić  opinię,  że  dla

analizowanego przedsięwzięcia nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania

na  środowisko.  Jednocześnie,  w  swojej  opinii  wskazał  warunki  i  wymagania,  które

umieszczono w sentencji niniejszej decyzji.

Dyrektor  Zarządu  Zlewni  Wód  Polskich  w  Poznaniu pismem  znak PO.ZZŚ.4.435.

464.2022.JD.2  z  dnia  15  września 2022  r.  podtrzymał  swoje  stanowisko  wyrażone

w opinii znak PO.ZZŚ.4.435.464.2022.JD.1 z dnia 6 września 2022 r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Poznaniu pismem znak NS.9011.1.219.

2022.AC z dnia  21 września 2022 r.  podtrzymał  swoje  stanowisko wyrażone w opinii

sanitarnej znak NS.9011.1.219.2022.AC z dnia 6 września 2022 r.

W  związku  z  faktem,  że  dokumenty  uzupełniające  w  sprawie  wpłynęły  do  siedziby

Regionalnego  Dyrektora  Ochrony  Środowiska  w  Poznaniu  tego  samego  dnia,  w  którym

organ  opiniujący wydał swoją opinię tj.  14 września 2022 r., a w treści wydanej opinii nie

widnieje żadna wzmianka dotycząca uwzględnienia dokumentów uzupełniających w wydanej

opinii, Burmistrz  Miasta i  Gminy Swarzędz pismem znak WOS.6220.1.21.2021-28 z dnia
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10 października 2022 r. zwrócił się z prośbą o udzielenie informacji, czy Regionalny Dyrektor

Ochrony Środowiska w Poznaniu, biorąc pod uwagę otrzymane dokumenty uzupełniające,

podtrzymuje dotąd wydaną opinię. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu

pismem znak WOO-IV.4220.1110.2022.MDK.2 z dnia 21 października 2022 r.  podtrzymał

swoje stanowisko wyrażone w opinii  znak WOO-IV.4220.1110.2022.MDK.1 z 14 września

2022 r.

W  następstwie  tego,  Burmistrz  Miasta  i  Gminy  Swarzędz  dokonał  wnikliwej  analizy

zapisów  wszystkich  otrzymanych  opinii.  Organ  prowadzący  postępowanie  szczegółowo

zbadał zgromadzoną dokumentację w sprawie i biorąc pod uwagę rodzaj, charakter, a także

zakres  przedsięwzięcia objętego  wnioskiem  o  wydanie  decyzji  o  środowiskowych

uwarunkowaniach,  jak  również  lokalne  zagospodarowanie  terenu  stwierdził,  że  zebrane

materiały są wystarczające, czego potwierdzenie znajduje się w dalszej części uzasadnienia.

W  związku  z  powyższym,  Burmistrz  Miasta  i  Gminy  Swarzędz,  pismem  znak

WOS.6220.1.21.2021-31 z dnia 28 października 2022 r.,  w myśl art. 10 § 1 ustawy Kodeks

postępowania  administracyjnego  zawiadomił  strony,  że  zostały  zebrane  wystarczające

materiały  do  wydania  decyzji oraz  poinformował  o  możliwości  i  terminie  wypowiedzenia

się oraz złożenia uwag i wniosków w sprawie. Dnia 14 listopada 2022 r. do Urzędu Miasta

i Gminy w Swarzędzu wpłynęło pismo podpisane przez strony postępowania, a także przez

mieszkańców  okolicznych  nieruchomości,  niebędących  stronami  postępowania.

W  ww  piśmie  strony  wyraziły  swój  stanowczy  protest  przeciwko  lokalizacji  składowiska

odpadów na zawnioskowanym terenie oraz podniosły następujące aspekty:

„1.  Zagrożenie dla  środowiska  –  odpady  będą  oddziaływać na  bezpośrednie  otoczenie

działki  298/6,  która  zlokalizowana  jest  przy  ulicy  Wodnej,  w  bezpośrednim  sąsiedztwie

posesji mieszkalnych oraz obszaru Dolina Cybiny objętej ochroną w ramach NATURA 2000.

Projektowane składowisko  przyjmować ma także odpady  niebezpieczne jak  akumulatory,

sorbenty zawierające prawdopodobnie produkty ropopochodne, materiały filtracyjne, a także

zanieczyszczoną glebę, które w przypadku awarii skażą bezpośrednie środowisko;

2.  Uciążliwość  wydzielanych  odorów  –  Składowisko  będzie  oddziaływać  na  otoczenie

poprzez wydzielane odory pochodzące z zwłaszcza z odpadów biologicznych. Gromadzone

odpady  z  rolnictwa,  ogrodnictwa,  rybołówstwa,  leśnictwa  i  łowiectwa,  rozkładając  się,

wydzielać będą nieprzyjemny zapach, przyciągać będą insekty i gryzonie (szczury). Źródłem

odoru będą też odpady komunalne oraz odpady z urządzeń zagospodarowania odpadów

z oczyszczalni ścieków;
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3. Uciążliwość hałasów – Odległość składowiska od posesji sąsiednich jest niewielka, a więc

hałas  składowiska,  pochodzący  z  pracujących  urządzeń  i  maszyn  oraz  pojazdów

dowożących i wywożących odpady, będzie dokuczliwy;

4.  Uciążliwość  transportu  –  Działka  298/6  ma  dostęp  do  drogi  publicznej  jedynie

od  ul.  Wodnej.  Ulica  Wodna  posiada  wąską  jezdnię  bez  chodnika.  Ruch  na  ulicy  jest

ograniczony  do pojazdów  osobowych  z  dopuszczalną  prędkością  30  km/h.  Lokalizacja

składowiska spowoduje znaczne wzmożenie ruchu zwłaszcza pojazdów ciężarowych. Zakaz

ruchu  pojazdów  ciężarowych  będzie  musiał  być  zniesiony,  co  wywoła  dodatkowy  ruch

pojazdów  nie  związany  ze  składowiskiem.  Ulica  jest  nieutwardzona,  a  ułożenie  twardej

nawierzchni  nie  jest  dotychczas  planowane  w  zadaniach  inwestycyjnych  Gminy

w przewidywalnej perspektywie. Już dziś uciążliwość ruchu samochodowego na tej ulicy jest

znaczna  z  powodu  częstego  niszczenia  powierzchni  i  wysokiego  zapylenia  powietrza

w okresach bez opadów deszczu;

5. Wpływ na wartość nieruchomości sąsiednich – po zlokalizowaniu składowiska na działce

298/6 niewątpliwie spadnie cena nieruchomości w otoczeniu, co godzi w żywotne interesy

właścicieli tych działek.”

W  niniejszym  piśmie  strony  przedstawiły  również  zapisy  karty  informacyjnej

przedsięwzięcia, które w ich ocenie stanowią nieprawdę:

„Nieprawdą jest jakoby, jak twierdzi wnioskodawca w złożonym opracowaniu, wariant „0” –

niepodejmowania  przedsięwzięcia,  wpłynie  negatywnie  na  osiągnięcie  celów

środowiskowych.  Gmina  posiada  dostateczny  potencjał  gromadzenia,  składowania

i selekcjonowania odpadów zlokalizowany w miejscach nieuciążliwych dla otoczenia.”

„Nieprawdą jest , że w bezpośrednim sąsiedztwie działki 298/6 nie ma budynków związanych

ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży. W sąsiedztwie, przy ul. Wodnej i Grobli,

jest 10 domów mieszkalnych zamieszkałych na stałe przez kilkanaścioro niemowląt, dzieci

i młodzieży.”

„Nieprawdą  jest  także,  że  w  bezpośrednim  otoczeniu  działki  298/6   nie  ma  terenów

rekreacyjno-wypoczynkowych:

- Obszar NATURA 2000,  jakim jest  dolina Cybiny,  jest  popularnym terenem spacerowym

mieszkańców Gruszczyna i Swarzędza.

-  W niewielkiej  odległości  znajduje się boisko sportowe, siłownia i  plac zabaw dla dzieci

chętnie użytkowane przez mieszkańców.
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-  w  bezpośrednim  sąsiedztwie  przebiega  rowerowa  trasa  turystyczna  z  Poznania

do Pobiedzisk.”

Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz na tym etapie postępowania wnikliwie przeanalizował

podniesione  przez  strony  postępowania  uwagi,  zarówno w odniesieniu  do zapisów karty

informacyjnej  przedsięwzięcia  oraz  jej  uzupełnień,  jak  również  w  odniesieniu

do obowiązującej wykładni prawnej. 

Art.  81  ustawy  o  udostępnianiu  informacji  o  środowisku  i  jego  ochronie,  udziale

społeczeństwa  w  ochronie  środowiska  oraz  o  ocenach  oddziaływania  na  środowisko

szczegółowo  wskazuje  przesłanki,  w  wyniku  zaistnienia  których  należy  wydać  decyzję

odmawiającą zgody na realizację przedsięwzięcia tj.:

 Jeżeli z oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko wynika brak możliwości

realizacji  przedsięwzięcia w wariancie proponowanym przez wnioskodawcę,  organ

właściwy  do  wydania  decyzji  o  środowiskowych  uwarunkowaniach,  za  zgodą

wnioskodawcy, wskazuje w decyzji,  spośród wariantów, o których mowa w art.  66

ust.  1  pkt  5,  wariant  dopuszczony  do  realizacji.  W  przypadku  braku  możliwości

realizacji przedsięwzięcia w wariantach, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 5, oraz

w przypadku braku zgody wnioskodawcy na wskazanie w decyzji o środowiskowych

uwarunkowaniach  wariantu  dopuszczonego  do  realizacji,  organ  odmawia  zgody

na realizację przedsięwzięcia.

 Jeżeli  z  oceny  oddziaływania  przedsięwzięcia  na  środowisko  wynika,

że przedsięwzięcie może znacząco negatywnie oddziaływać na obszar Natura 2000,

organ właściwy do wydania decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach odmawia

zgody na realizację przedsięwzięcia, o ile nie zachodzą przesłanki, o których mowa

w art. 34 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody. 

 Jeżeli  z  oceny  oddziaływania  przedsięwzięcia  na  środowisko  wynika,

że  przedsięwzięcie  to  wpływa  negatywnie  na  możliwość  osiągnięcia  celów

środowiskowych,  o  których  mowa w art.  56,  art.  57,  art.  59  oraz  art.  61  ustawy

z  dnia  20  lipca  2017  roku  -  Prawo  wodne,  organ  właściwy  do  wydania  decyzji

o  środowiskowych  uwarunkowaniach  odmawia  zgody  na  realizację  tego

przedsięwzięcia, o ile nie zostaną spełnione warunki, o których mowa w art. 68 pkt 1,

3 i 4 tej ustawy. 

Żadna  z  powyższych  przesłanek  określonych  w  niniejszym  przepisie  nie  zachodzi

w przedmiotowej sprawie, stąd organ na podstawie zgromadzonej dotąd dokumentacji oraz
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na tym etapie postępowania, nie znalazł podstaw do wydania decyzji odmawiającej zgody

na realizację przedsięwzięcia. 

Zgodnie z zapisami karty informacyjnej przedsięwzięcia, wnioskodawca planuje zbierać

odpady o następujących kodach:

- 02 01 10 - odpady metalowe;

- 12 01 01 - odpady z toczenia i piłowania żelaza oraz jego stopów;

- 12 01 02 - cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów;

- 12 01 03 - odpady z toczenia i piłowania metali nieżelaznych;

- 15 01 04 - opakowania z metali;

- 16 01 17 - metale żelazne;

- 16 01 18 - metale nieżelazne;

- 16 06 01* - baterie i akumulatory ołowiowe;

- 17 04 01 - miedź, brąz, mosiądz;

- 17 04 02 - aluminium;

- 17 04 03 - ołów;

- 17 04 04 - cynk;

- 17 04 05 - żelazo i stal;

- 17 04 06 - cyna;

- 17 04 07 - mieszaniny metali;

- 17 04 11 - kable inne niż wymienione w 17 04 10;

- 19 12 02 - metale żelazne;

- 19 12 03 - metale nieżelazne;

- 20 01 40 - metale.

Mając na uwadze powyższe, organ stwierdził, że uwagi stron postępowania dotyczące

uciążliwości  odorowych,  spowodowanych rozkładem odpadów pochodzenia  biologicznego

są w tym przypadku nietrafione, z uwagi na inny rodzaj planowanych do zbierania odpadów.

Tym  samym,  brak  odpadów  pochodzenia  biologicznego,  nie  będzie  zwiększał  ryzyka

zwabiania insektów oraz gryzoni (szczurów).

W obrębie  działki,  na  której  planuje  się  realizację  zawnioskowanego przedsięwzięcia

(jak również na działkach sąsiednich) prowadzona była dotąd różnego rodzaju działalność

gospodarcza. Strony postępowania zaznaczają, że w związku z realizacją przedmiotowego

przedsięwzięcia  dojdzie  do  ewentualnego  spadku  wartości  sąsiednich  nieruchomości.

Powyższe  pozostaje  jednak  wyłącznie  w  ocenie  stron  i  nie  zostało  poparte  żadnym

dokumentem merytorycznym  (np.  opinią  rzeczoznawcy).  Ponadto,  w  toku  postępowania,
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wnioskodawca, w uzupełnieniu do karty informacyjnej przedsięwzięcia z dnia 7 lutego 2022 r.

przedstawił zmieniony projekt zagospodarowania działki inwestycyjnej, oddalając planowane

budynki  oraz wagę od granicy nieruchomości.  Nadto,  należałoby podkreślić,  że głównym

celem  decyzji  o  środowiskowych  uwarunkowaniach  jest  (jak  sama  nazwa  wskazuje)

określenie  i  nałożenie  na  inwestora  realnych  warunków,  w  celu  wypracowania  jak

najmniejszego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na lokalne środowisko. 

Burmistrz  Miasta i  Gminy Swarzędz zbadał  również,  że planowany zakład nie należy

do zakładów o dużym, ani o zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii wskazanych

w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 roku w sprawie rodzajów i ilości

znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu

do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej  awarii  przemysłowej

(Dz. U. poz. 138). W związku z powyższym, uwaga stron dotycząca możliwości wystąpienia

awarii i skażenia środowiska, nie znalazła w dokumentacji uzasadnienia.

Wobec powyższego, na podstawie art. 50 § 1, w związku z art. 77 i art. 7 ustawy z dnia

14  czerwca  1960  roku  Kodeks  postępowania  administracyjnego  (t.j.  Dz. U.  z  2022 r.

poz.  2000  ze  zm.),  organ  wezwał  również  wnioskodawcę  do  złożenia  dodatkowych

wyjaśnień  dotyczących  środków  transportu  obsługujących  planowane  przedsięwzięcie

podczas jego eksploatacji,  a także tonażu oraz ilości pojazdów.  Wnioskodawca,  pismem

z dnia  7 grudnia 2022 r.  zwrócił  się do Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz z  prośbą

o przedłużenie  terminu na dokonanie  uzupełnień w przedmiotowej  sprawie.  Burmistrz

Miasta i Gminy Swarzędz przychylił się do prośby wnioskodawcy.

Dnia  28  grudnia  2022  r.  do  Urzędu  Miasta  i  Gminy  w  Swarzędzu  wpłynęło

uzupełnienie  do  karty  informacyjnej  przedsięwzięcia,  w  którym  wnioskodawca

jednoznacznie  określił  maksymalną  liczbę  oraz  rodzaj  pojazdów  wykorzystywanych

na  potrzeby  funkcjonowania  planowanego  przedsięwzięcia  w  ciągu  dnia  tj.:  pojazdy

dostawcze i ciężarowe – 3 sztuki,  pojazdy osobowe – 6 sztuk. Wnioskodawca określił

również,  że  na  potrzeby  planowanej  działalności  nie  będą  wykorzystywane:  pojazdy

ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej większej niż 12 ton, ciągniki samochodowe,

pojazdy  specjalne  i  używane do  celów specjalnych  o  dopuszczalnej  masie  całkowitej

przekraczającej  3,5 tony,  ciągniki  rolnicze,  pojazdy wolnobieżne.  W niniejszym piśmie

wnioskodawca wyjaśnił, że ruch pojazdów został ujęty w analizie akustycznej załączonej

do  karty  informacyjnej  przedsięwzięcia  oraz  oddziaływaniu  emisji  gazów  i  pyłów

do  powietrza.  Z  załączonej  analizy  nie  wynika,  aby  dochodziło  do  przekroczeń

dopuszczalnych  poziomów  hałasu  na  terenach  chronionych  akustycznie,  co  znajdzie
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potwierdzenie  w  dalszej  części  uzasadnienia.  Do  powyższego  uzupełnienia

wnioskodawca załączył również pismo Wydziału Infrastruktury Drogowej Urzędu Miasta

i  Gminy  w  Swarzędzu  znak  WID.7021.2.109.2022-1  z  dnia  14  grudnia  2022  r.

o wyrażeniu zgody na poruszanie się samochodami ciężarowymi o dopuszczalnej masie

całkowitej nie przekraczającej 12 ton po drodze gminnej, tj. ulicy Wodnej w Gruszczynie.

Zgoda  dotyczy  przejazdów  dokonywanych  w  ramach  działalności  gospodarczej

na  terenie  działki  o  numerze  ewidencyjnym 298/6  w Gruszczynie,  na  podstawie  listu

przewozowego  potwierdzającego  adres  dostawy  ul.  Wodna  55,  62-006  Gruszczyn.

Dodatkowo,  Burmistrz  Miasta  i  Gminy  Swarzędz  w  niniejszej  decyzji  nałożył

na  wnioskodawcę  warunek  prowadzenia  transportu  wyłącznie  od  strony  ulicy

Katarzyńskiej,  co  spowoduje  skrócenie  trasy  pojazdów jadących  ulicą  Wodną,  a  tym

samy przyczyni się do ograniczenia ewentualnych niedogodności dla mieszkańców ulicy

Grobla oraz większej części ulicy Wodnej.

Strony  postępowania  uznały  za  nieprawdę  stwierdzenie,  jakoby  w  bezpośrednim

sąsiedztwie działki 298/6 w Gruszczynie nie występowały budynki związane ze stałym lub

czasowym  pobytem  dzieci  i  młodzieży  lub  tereny  przeznaczone  na  cele  rekreacyjno-

wypoczynkowe.  Powyższe  nazewnictwo  zawarte  w  karcie  informacyjnej  przedsięwzięcia

wynika  z  rozporządzenia  Ministra  Środowiska  z  dnia  14  czerwca  2007  roku  w  sprawie

dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 112). Przez stały

lub czasowy pobyt dzieci i młodzieży nie należy rozumieć zabudowy jednorodzinnej, w której

mieszkają rodziny z dziećmi (jak wykazały strony w złożonym piśmie), a np. szkoły lub domy

dziecka.  Przez  tereny  rekreacyjno-wypoczynkowe  czyta  się  m.in.  tereny  ośrodków

wypoczynkowych,  urządzone  parki,  skwery,  zieleńce  (poza  pasami  ulic),  tereny

o charakterze zabytkowym, tereny spełniające funkcje rozrywkowe, tereny sportowe, tereny

zieleni nieurządzonej niezaliczane do lasów oraz gruntów zadrzewionych i zakrzewionych,

tereny rodzinnych ogrodów działkowych itd. W tym miejscu należy podkreślić, że zgodnie

z  art.  74  ust.  3a  ustawy  z  dnia  3  października  2008  roku 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 ze  zm.),

na  początkowym  etapie  postępowania  zmierzającego  do  wydania  decyzji

o  środowiskowych  uwarunkowaniach  ustalony  zostaje  obszar,  na  który  może

oddziaływać  przedsięwzięcie  w  wariancie  zaproponowanym  przez  wnioskodawcę.

Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz, a także organy opiniujące planowane przedsięwzięcie

w przedstawionym wariancie badają wskazany wyżej obszar pod kątem występowania m.in.
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budynków związanych ze stałym lub  czasowym pobytem dzieci  i  młodzieży  lub  terenów

przeznaczonych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. W obrębie wyznaczonego obszaru nie

stwierdzono występowania ww. terenów.

Burmistrz Miasta i  Gminy Swarzędz po przeanalizowaniu całości  zebranego materiału

dowodowego  stwierdził,  że  wątpliwości  przedstawione  przez  strony  postępowania  nie

znalazły  potwierdzenia  w  zgromadzonej  dokumentacji,  natomiast  złożony  materiał

uzupełniający  nie  wniósł  żadnych  nowych  faktów  do  sprawy,  a  jedynie  dokonał

uporządkowania w treści materiału.

Wobec  powyższego  organ  przesłał  zgromadzone  materiały  uzupełniające

do  Regionalnego  Dyrektora  Ochrony  Środowiska  w  Poznaniu,  do  Państwowego

Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu oraz do Dyrektora Zarządu Zlewni Wód

Polskich  w  Poznaniu,  celem  ujednolicenia  dokumentacji.  Jednocześnie,  pismem  znak

WOS.6220.1.21.2021-40  z  dnia  3  stycznia  2023  r.  Burmistrz  Miasta  i  Gminy  Swarzędz,

w myśl art. 10  § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego ponownie zawiadomił

strony, że zostały zebrane wystarczające materiały do wydania decyzji oraz poinformował

o  możliwości  i  terminie  wypowiedzenia  się  oraz  złożenia  uwag  i  wniosków  w  sprawie.

W wyznaczonym terminie nie wpłynęły żadne uwagi i wnioski.

Wobec  powyższego,  organ  przystąpił  do  wydania  decyzji  o  środowiskowych

uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

W decyzji wzięto pod uwagę uwarunkowania wymienione w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia

3  października 2008 roku 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 ze zm.) i przeanalizowano: rodzaj, skalę i charakter inwestycji,

wielkość  zajmowanego  terenu,  zakres  robót  związanych  z  jej  realizacją,  czas  trwania,

prawdopodobieństwo,  zasięg  oddziaływania  oraz  odwracalność  oddziaływania,  a  także

wykorzystanie  zasobów  naturalnych,  emisję  i  uciążliwości  związane  z  eksploatacją

inwestycji, gęstość zaludnienia wokół inwestycji oraz usytuowanie przedsięwzięcia względem

obszarów wymagających specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin

i zwierząt, ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszarów Natura

2000.

Realizacja przedsięwzięcia planowana jest na działce o numerze ewidencyjnym 298/6

obręb  Gruszczyn,  gmina  Swarzędz.  Teren  przedsięwzięcia  nie  jest  objęty  żadnym

obowiązującym, miejscowym planem zagospodarowana przestrzennego.
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Odnosząc się do art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. a i f oraz pkt 3 lit. g ustawy z dnia 3 października

2008 roku 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 ze  zm.) na  podstawie  przedłożonej  karty  informacyjnej  przedsięwzięcia i  jej

uzupełnienia  ustalono,  że  przedmiotowe  przedsięwzięcie  polegać  będzie  na  zbieraniu

odpadów na działce o  numerze ewidencyjnym 298/6, obręb Gruszczyn, gmina Swarzędz.

W ramach prowadzonej działalności przewiduje się wstępnie sortowanie odpadów. Biorąc

natomiast  pod uwagę rodzaje planowanych do zbierania odpadów,  w  sentencji niniejszej

decyzji nałożono na wnioskodawcę warunek,  aby nie  prowadzić  procesów przetwarzania

odpadów.

Na  terenie  realizacji  przedsięwzięcia  prowadzony  będzie  wizyjny  monitoring  miejsc

magazynowania odpadów. Z uwagi na planowane zbieranie odpadów palnych, opracowany

zostanie operat przeciwpożarowy. Przyjęte przez wnioskodawcę założenia co do rodzajów

zbieranych odpadów oraz sposobów ich magazynowania zostały uwzględnione w warunkach

niniejszej  decyzji.  Czas  magazynowania  odpadów nie  będzie  przekraczał  maksymalnego

okresu określonego w przepisach ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz. U.

z 2022 r. poz. 699 ze zm.).

Wytwarzane podczas eksploatacji planowanego przedsięwzięcia odpady będą pochodziły

m.in.  z  obsługi  socjalno  –  bytowej  pracowników oraz  z  zaplecza  technicznego.  Odpady

te  będą  selektywnie  gromadzone  w wyznaczonych  miejscach,  w workach oraz  koszach,

a  następnie  przekazywane  będą  do  dalszego  zagospodarowania  uprawnionym  w  tym

zakresie podmiotom. Potencjalne odpady, wytwarzane na etapie realizacji oraz ewentualnej

likwidacji przedsięwzięcia przekazywane będą do dalszego zagospodarowania uprawnionym

podmiotom.

Analizując kryteria wskazane w art. 63 ust. 1 pkt 3 lit. g ustawy o udostępnianiu informacji

o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach

oddziaływania  na  środowisko,  na  podstawie  karty  informacyjnej  przedsięwzięcia

stwierdzono,  że  woda  wykorzystywana  głównie  do  celów  socjalno-bytowych  pobierana

będzie  z  wodociągu  lub  dostarczana  będzie  w  formie  wody  butelkowanej.  Planuje  się,

że  punkt  obsługiwany  będzie  przez  maksymalnie  dwie  osoby.  W  karcie  informacyjnej

przedsięwzięcia podano, iż ścieki bytowe będą odprowadzane do sieci kanalizacji sanitarnej

lub  do  zbiornika  bezodpływowego.  Uwarunkowania  dotyczące  odprowadzania  ścieków,

w tym niezwłocznego podłączenia zakładu do sieci kanalizacyjnej ujęte zostały w sentencji
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niniejszej decyzji. Zbierane w ramach planowanej działalności odpady magazynowane będą

na  utwardzonym  placu  magazynowym  oraz  w  magazynie  (zabudowana  wiata),

w  pojemnikach,  kontenerach,  workach,  koszach,  beczkach,  skrzynkach  i  na  paletach.

Przewiduje się również magazynowanie określonych rodzajów odpadów luzem. Powyższy

sposób  magazynowania  przewidzianych  do  zbierania  odpadów  został  dopuszczony

przepisami  rozporządzenia  Ministra  Klimatu  w  sprawie  szczegółowych  wymagań  dla

magazynowania odpadów.

Z  karty informacyjnej  przedsięwzięcia wynika,  iż wody opadowe i  roztopowe z terenu

zakładu,  w  tym  również  z  placu  magazynowego  odprowadzane  będą  w  sposób

niezorganizowany  na  terenie  zakładu.  Biorąc  pod  uwagę  powyższe,  w  tym  założenie

wnioskodawcy co do rodzajów planowanych do zbierania odpadów, w sentencji  niniejszej

decyzji zobowiązano wnioskodawcę, aby na terenie planowanego przedsięwzięcia zbierał

i  magazynował  wyłącznie  odpady,  przy  których  powstające  potencjalne  wody  odciekowe

nie  będą  powodować  zanieczyszczenia  środowiska  gruntowo-wodnego.  Wody  opadowe

i  roztopowe  z  terenu  przedsięwzięcia,  w  tym  wody  z  powierzchni  dachowych  będą

odprowadzane w sposób niezorganizowany na teren biologicznie czynny, w obrębie zakładu.

Dodatkowo,  celem  zabezpieczenia  przed  możliwym  zanieczyszczeniem  środowiska

gruntowo-wodnego  wynikającym  z  funkcjonowania  przedsięwzięcia,  nałożono

na wnioskodawcę warunek wyposażenia obiektu w sorbenty do neutralizacji potencjalnych

zanieczyszczeń.

Mając na uwadze art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. d ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku

i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania

na  środowisko stwierdza  się,  że  na  etapie  realizacji  przedsięwzięcia  wystąpi  emisja

substancji do powietrza. Źródłem emisji substancji do powietrza będą także procesy spalania

paliw  w  silnikach  maszyn  i  urządzeń  pracujących  na  etapie  realizacji  przedsięwzięcia.

Z uwagi jednak na fakt, że emisje te będą miały charakter miejscowy i okresowy oraz ustaną

po zakończeniu prac, należy je uznać za pomijalne. Źródłem emisji substancji do powietrza

w  związku  z  planowanym  przedsięwzięciem  będzie  głównie  emisja  niezorganizowana

związana z ruchem pojazdów ciężkich i  lekkich oraz ruchem wózka widłowego. Budynek

socjalno-biurowy ogrzewany będzie z wykorzystaniem energii  elektrycznej.  Uwzględniając

przyjęte  założenia,  rodzaj  przedsięwzięcia,  brak  prowadzenia  procesów  produkcyjnych,

należy uznać, iż realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia nie będzie stanowiła zagrożenia

dla stanu jakości powietrza w rejonie zainwestowania.
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Odnosząc  się  do  art.  63  ust.  1  pkt  3  Iit.  c  ww.  ustawy,  z  karty  informacyjnej

przedsięwzięcia oraz  z  analizy  ortofotomapy  wynika,  że  działka,  na  której  zaplanowano

realizację  przedsięwzięcia  stanowi  obecnie  teren  niezainwestowany.  W  jej  otoczeniu

występują: droga, tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz tereny przemysłowo-

usługowe.  Z  karty informacyjnej  przedsięwzięcia wynika,  iż  najbliższe tereny podlegające

ochronie akustycznej znajdują się od strony zachodniej, za drogą i są to tereny zabudowy

mieszkaniowej  jednorodzinnej.  Odległość  tych  terenów  od  działki  inwestycyjnej  wynosi

ok. 7 m. Uciążliwości akustyczne mogą wystąpić na etapie realizacji przedsięwzięcia i będą

powodowane  organizacją  przedsięwzięcia.  Będzie  to  jednak  oddziaływanie  krótkotrwałe

i odwracalne.  Z uwagi na lokalizację terenów chronionych akustycznie w niniejszej  decyzji

wskazano,  aby prace oraz ruch pojazdów na etapie  realizacji  przedsięwzięcia prowadzić

wyłącznie  w  porze  dnia.  Na  etapie  eksploatacji  głównym  źródłem  hałasu  emitowanego

do środowiska będą poruszające się pojazdy  osobowe i ciężarowe w ciągu pory dnia oraz

rozładunek  i  załadunek  odpadów  (ruch  wózka  widłowego).  Nie  przewiduje  się  cięcia

odpadów. Z  uzupełnienia do karty informacyjnej przedsięwzięcia wynika, iż zakład będzie

pracował  wyłącznie  w porze dnia:  od poniedziałku  do piątku,  maksymalnie  w godzinach

od  8.00  do  16.00,  w  soboty,  maksymalnie  w  godzinach  od  9.00  do  13.00.  Wobec

powyższego oraz  z  uwagi  na lokalizację  terenów chronionych akustycznie  w warunkach

niniejszej  decyzji ujęto, aby działalność zakładu prowadzić wyłącznie w określonym wyżej

czasie. W karcie informacyjnej przedsięwzięcia przedstawiono wyniki obliczeń modelowania

akustycznego  w  wyznaczonych  punktach  receptorowych.  Przedstawione  wyniki  nie

przekraczają dopuszczalnych poziomów hałasu na terenach objętych ochroną akustyczną

określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 roku w sprawie

dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz.  U.  z 2014 r.  poz.  112).  Biorąc pod

uwagę  rodzaj  przedsięwzięcia,  jego  lokalizację,  przedstawione  wyniki  modelowania

akustycznego oraz realizację zgodnie z warunkami nałożonymi w sentencji niniejszej decyzji

nie  przewiduje  się  aby  eksploatacja  przedmiotowego  przedsięwzięcia  powodowała

przekroczenia dopuszczalnego poziomu hałasu na terenach objętych ochroną akustyczną

określonych w ww. rozporządzeniu.

Odnosząc się do art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. a, b, c, d, f, g, h, i, j ustawy  o udostępnianiu

informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz

o ocenach oddziaływania na środowisko, na podstawie karty informacyjnej przedsięwzięcia

ustalono,  że  teren  przedsięwzięcia  nie  jest  zlokalizowany  w  pobliżu  obszarów  wodno-

błotnych  i  innych  obszarów  o  płytkim  zaleganiu  wód  podziemnych,  obszarów  objętych

Urząd Miasta i Gminy, Rynek 1, 62 – 020 Swarzędz, tel. 61 65 12 000, fax 65 12 211, burmistrz@swarzędz.pl, www.swarzedz.pl



Decyzja z dnia 2 lutego 2023 roku, znak: WOS.6220.1.21.2021-42 Strona 17 z 22

ochroną,  w  tym  stref  ochronnych  ujęć  wód,  obszarów  ochronnych  zbiorników

wód  śródlądowych,  obszarów  wybrzeży  i  środowiska  morskiego,  górskich,  leśnych  oraz

obszarów  przylegających  do  jezior.  Z  karty  informacyjnej  przedsięwzięcia wynika,

że przedsięwzięcie nie będzie zlokalizowane na terenie o krajobrazie mającym znaczenie

historyczne,  kulturowe  oraz  archeologiczne.  Przedsięwzięcie  nie  będzie  zlokalizowane

na obszarach uzdrowiskowych i  ochrony uzdrowiskowej.  Na podstawie danych zawartych

w  karcie  informacyjnej  przedsięwzięcia,  w  związku  z  realizacją  przedmiotowego

przedsięwzięcia nie przewiduje się przekroczenia standardów jakości środowiska.

Z  uwagi  na  rodzaj,  skalę  oraz  lokalizację  planowanego  przedsięwzięcia,  odnosząc

się do przepisów art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. e ustawy  o udostępnianiu informacji o środowisku

i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania

na środowisko,  na podstawie  karty  informacyjnej  przedsięwzięcia  stwierdzono, że  zakład

nie należy do zakładów o dużym, ani o zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii

wskazanych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 roku w sprawie

rodzajów i  ilości  znajdujących  się  w zakładzie  substancji  niebezpiecznych,  decydujących

o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej

awarii  przemysłowej  (Dz.  U.  poz.  138).  Eksploatacja przedsięwzięcia,  przy uwzględnieniu

stosowanych  technologii  oraz  realizacji  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  i  normami

spowoduje, że ryzyko wystąpienia katastrofy budowlanej będzie ograniczone. Ze względu

na położenie geograficzne przedsięwzięcie nie jest zagrożone ryzykiem katastrofy naturalnej,

w  szczególności  w  wyniku  wystąpienia:  trzęsień  ziemi,  powodzi  czy  osuwisk.

Przedsięwzięcie winno być zaadaptowane do zmieniających się warunków klimatycznych

i  możliwych  zdarzeń  ekstremalnych  poprzez  planowane  rozwiązania  konstrukcyjno-

budowlane.  Uwzględniając  rodzaj  i  skalę  przedsięwzięcia  należy  stwierdzić,

że przedsięwzięcie nie wpłynie znacząco na zmiany klimatu na etapie realizacji, eksploatacji

i likwidacji.

Biorąc  pod  uwagę  rodzaj,  lokalizację  i  charakter  przedmiotowego  przedsięwzięcia,

w odniesieniu do przepisów art. 63 ust 1 pkt 1 lit. b oraz pkt 3 it. f ustawy o udostępnianiu

informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz

o  ocenach  oddziaływania  na  środowisko,  z  przedłożonej  karty  informacyjnej wynika,

iż  obecnie  na  terenie  planowanego  przedsięwzięcia  nie  jest  prowadzona  żadna  inna

działalność.  Uwzględniając  rodzaj  planowanego  przedsięwzięcia  nie  przewiduje  się

znaczącego  kumulowania  oddziaływań  oraz  znaczących  powiązań  planowanej  inwestycji

z innymi przedsięwzięciami.
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Uwzględniając kryteria, a których mowa w art. 63 ust.1 pkt 1 lit. c ustawy o udostępnianiu

informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz

o ocenach oddziaływania na środowisko  należy stwierdzić, iż eksploatacja przedsięwzięcia

nie będzie wiązała się z nadmiernym wykorzystaniem zasobów naturalnych oraz wpływem

na bioróżnorodność.

Odnosząc się do art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. e ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku

i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania

na  środowisko,  na  podstawie  przedstawionych  materiałów  stwierdzono,  że  teren

przeznaczony  pod  przedsięwzięcie  zlokalizowany  jest  poza  obszarami  chronionymi

na podstawie ustawy z 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022 r. poz. 916

ze zm.). Najbliżej położonym obszarem Natura 2000 jest specjalny obszar ochrony siedlisk

Dolina  Cybiny  PLH300038,  oddalony  o  0,3  km  od  przedsięwzięcia.  Przedmiotowe

przedsięwzięcie będzie zlokalizowane na terenie dawnej betoniarni, obecnie grunt ten jest

niezagospodarowany.  Mając  na  względzie  lokalizację  przedsięwzięcia  poza  obszarami

chronionymi,  w terenie przekształconym antropogenicznie oraz brak konieczności wycinki

drzew  i  krzewów,  nie  przewiduje  się  znaczącego  negatywnego  oddziaływania

przedsięwzięcia na środowisko przyrodnicze, w tym na różnorodność biologiczną, rozumianą

jako liczebność i kondycję populacji występujących gatunków, w szczególności chronionych,

rzadkich  lub  ginących gatunków roślin,  zwierząt  i  grzybów oraz  ich  siedliska.  Realizacja

przedsięwzięcia nie wpłynie także na obszary chronione,  a w szczególności  na siedliska

przyrodnicze,  gatunki  roślin  i  zwierząt  oraz  ich  siedlisk,  dla  których  ochrony  zostały

wyznaczone  obszary  Natura  2000,  ani  pogorszenia  integralności  obszarów Natura  2000

lub  powiązania  z  innymi  obszarami.  Ponadto,  przedsięwzięcie  nie  spowoduje  utraty

i  fragmentacji  siedlisk  oraz  nie  wpłynie  na  krajobraz,  korytarze  ekologiczne  i  funkcję

ekosystemu.

Zgodnie  z  art.  63  ust.  1  pkt  3  ustawy  o  udostępnianiu  informacji  o  środowisku

i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania

na  środowisko przeanalizowano  zasięg,  wielkość  i  złożoność  oddziaływania,  jego

prawdopodobieństwo, czas trwania, częstotliwość i odwracalność, możliwości ograniczenia

oddziaływania,  a  także  możliwość  powiązań  z  innymi  przedsięwzięciami  ustalono,

że realizacja planowanego przedsięwzięcia nie pociągnie za sobą zagrożeń dla środowiska

i przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie transgranicznie oddziaływać na środowisko.

Z uwagi na charakter i stopień złożoności oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
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oraz brak znacząco negatywnego wpływu na obszary wymagające specjalnej ochrony ze

względu  na występowanie  gatunków  roślin,  grzybów  i  zwierząt,  ich  siedlisk  lub  siedlisk

przyrodniczych   objętych  ochroną,  w  ocenie  Burmistrza  Miasta  i  Gminy  Swarzędz, dla

przedmiotowego przedsięwzięcia, nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na

środowisko.

Mając na uwadze powyższe – orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE

Od niniejszej  decyzji  służy  stronom prawo  wniesienia  odwołania  do  Samorządowego

Kolegium  Odwoławczego  w  Poznaniu  za  pośrednictwem  Burmistrza  Miasta  i  Gminy

Swarzędz w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. 

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  zostaje  podana  stronom

do wiadomości poprzez zamieszczenie:

 w  Biuletynie  Informacji  Publicznej  Urzędu  Miasta  i  Gminy  w  Swarzędzu;

www.bip.swarzedz.pl/Informator/Decyzje Środowiskowe,

 na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu,

 na tablicy ogłoszeń Sołectwa Gruszczyn.

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, zawiadomienie uważa się

za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

W  trakcie  biegu  terminu  do  wniesienia  odwołania  strona  może  zrzec  się  prawa

do wniesienia odwołania wobec tut. organu. Z dniem doręczenia tut. organowi oświadczenia

o  zrzeczeniu  się  prawa do  wniesienia  odwołania  przez  ostatnią  ze  stron  postępowania,

decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Ostateczność decyzji musi zostać potwierdzona przez organ wydający decyzję, poprzez

zamieszczenie w niej klauzuli stwierdzającej ostateczność.

Zgodnie  z  art.  72  ust.  3  ustawy  z  dnia  3  października  2008  roku  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 ze zm.)  decyzję

o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o których

mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 - 22 oraz zgłoszenia, o którym mowa w art. 72 ust. 1a ww.

ustawy.  Złożenie  wniosku  lub  dokonanie  zgłoszenia  powinno  nastąpić  w  terminie  6  lat
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od  dnia,  w  którym  decyzja  o  środowiskowych  uwarunkowaniach  stała  się  ostateczna.

Zgodnie  z  art.  72  ust.  4  ww.  ustawy,  złożenie  wniosku  lub  dokonanie  zgłoszenia  może

nastąpić w terminie 10 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

stała  się  ostateczna,  o  ile  przed  upływem  sześciu  lat  strona,  która  złożyła  wniosek  lub

podmiot,  na  który  została  przeniesiona  ta  decyzja,  otrzyma  stanowisko,  że  realizacja

planowanego przedsięwzięcia przebiega etapowo oraz nie zmieniły się warunki określone

w  decyzji  o  środowiskowych  uwarunkowaniach  lub  postanowieniu,  wydanym

po  przeprowadzeniu  oceny  oddziaływania  przedsięwzięcia  na  środowisko  przez

Generalnego  Dyrektora  Ochrony  Środowiska  albo  właściwego  Regionalnego  Dyrektora

Ochrony Środowiska w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia, jeżeli było

wydane.  Zajęcie  stanowiska  następuje  w  drodze  postanowienia  na  podstawie  informacji

na  temat  stanu  środowiska  i  możliwości  realizacji  warunków  wynikających  z  decyzji

o środowiskowych uwarunkowaniach. 

Opłatę  skarbową  za  decyzję  o  środowiskowych  uwarunkowaniach  w  wysokości  205  zł  wniesiono  dnia

15 listopada 2021 r. na rachunek bankowy Gminy Swarzędz nr 13 1600 1084 1843 0348 6000 0004

Załączniki:

1. Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia

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

- Tablica ogłoszeń UMiG Swarzędz
- Tablica ogłoszeń Sołectwa Gruszczyn
- BIP

3. aa.

Do wiadomości:
1. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Poznaniu

ul. Gronowa 22, 61-655 Poznań
2. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu

ul. Jana Henryka Dąbrowskiego 79, 60-529 Poznań
3. Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu

ul. Szewska 1, 61-760 Poznań
4. Starosta Poznański

ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań

Sprawę prowadzi: Paulina Adamska, tel. 61 65 12 403
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 Załącznik nr 1 do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
znak WOS.6220.1.21.2021-42 z dnia 2 lutego 2022 roku

Charakterystyka przedsięwzięcia

Przedmiotowe przedsięwzięcie polegać będzie na zbieraniu odpadów na terenie działki

o numerze ewidencyjnym 298/6 obręb Gruszczyn, gmina Swarzędz.

Powierzchnia  działki  przeznaczonej  pod  zainwestowanie  wynosi  0,1543  ha.

Analizowany  teren  obecnie  przekształcony  jest  antropogenicznie.  W  przeszłości  na  ww.

działce funkcjonowała m.in. betoniarnia.

Etap  realizacji  przedsięwzięcia  polegał  będzie  na  posadowieniu  obiektu  biurowego

o  powierzchni  ok.  20  m2,  obiektu  socjalnego  o  powierzchni  ok.  20  m2,  posadowieniu

magazynu (zabudowana wiata) o powierzchni ok. 15 m2 oraz wagi. Wyznaczone zostaną

miejsca magazynowania odpadów, plac manewrowy oraz plac do przeładunku odpadów.

Utwardzeniu  będzie  podlegał  teren działki  o  łącznej  powierzchni  ok.  1000 m2,  w tym

ok. 200 m2 płytami betonowymi i ok. 800 m2 kruszywem.

Magazynowane  odpady  zabezpieczone  będą  przed  dostępem  osób  postronnych.

Planowane jest zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne oraz niebezpiecznych. Odpady

magazynowane będą na utwardzonym placu magazynowym i w magazynie (zabudowana

wiata) w sposób selektywny, w kontenerach, pojemnikach, workach, koszach, skrzynkach,

na  paletach  i  luzem.  Odpady  baterii  i  akumulatorów  magazynowane  będą  w  obiekcie

magazynowym.

Wnioskodawca  planuje  zbierać  odpady,  w  maksymalnej  ilości  do  3000  Mg/rok,

o następujących kodach:

- 02 01 10 - odpady metalowe;

- 12 01 01 - odpady z toczenia i piłowania żelaza oraz jego stopów;

- 12 01 02 - cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów;

- 12 01 03 - odpady z toczenia i piłowania metali nieżelaznych;

- 15 01 04 - opakowania z metali;

- 16 01 17 - metale żelazne;

- 16 01 18 - metale nieżelazne;

- 16 06 01* - baterie i akumulatory ołowiowe;
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- 17 04 01 - miedź, brąz, mosiądz;

- 17 04 02 - aluminium;

- 17 04 03 - ołów;

- 17 04 04 - cynk;

- 17 04 05 - żelazo i stal;

- 17 04 06 - cyna;

- 17 04 07 - mieszaniny metali;

- 17 04 11 - kable inne niż wymienione w 17 04 10;

- 19 12 02 - metale żelazne;

- 19 12 03 - metale nieżelazne;

- 20 01 40 - metale.

W tym samym czasie przewiduje się magazynowanie do ok. 100 Mg odpadów.

W  ramach  planowanej  działalności  przewiduje  się  zbieranie  odpadów,  następnie

selektywne  ich  magazynowanie  do  czasu  zebrania  ilości  uzasadniającej  transport  oraz

przekazywanie  zainteresowanym  odbiorcom,  celem  dalszego  zagospodarowania.

Nie planuje się ciecia odpadów metali, ani prowadzenia innych procesów ich przetwarzania.

Działalność zakładu będzie prowadzona od poniedziałku do piątku, max. w godzinach

od 8.00 do 16.00, w soboty max. w godzinach 9.00 – 13.00.

Transport  związany  z  planowaną  działalnością  prowadzony  będzie  maksymalnie

z  wykorzystywaniem  3  sztuk  pojazdów  dostawczych  i  ciężarowych  oraz  6  sztuk

pojazdów osobowych w ciągu dnia.

Wjazd  i  wyjazd  na  teren  inwestycji,  zarówno  samochodów  osobowych  jak

i ciężarowych będzie odbywał się od strony ulicy Katarzyńskiej, skręcając w ulicę Wodną,

do bramy wjazdowej (i odwrotnie).

Punkt  obsługiwany  będzie  przez  maksymalnie  dwie  osoby.  Woda  wykorzystywana

głównie do celów socjalno-bytowych pobierana będzie z wodociągu lub dostarczana będzie

w  formie  wody  butelkowanej.  Ścieki  bytowe  będą  odprowadzane  do  sieci  kanalizacji

sanitarnej lub do zbiornika bezodpływowego.

Sprawę prowadzi: Paulina Adamska, tel. 61 65 12 403
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