
Swarzędz, dnia 10 marca 2023 roku

WOS.6220.1.4.2022-31
Dot. sprawy: WOS.6220.1.4.2022

POSTANOWIENIE

Na  podstawie  art.  69  ust.  4  i  ust.  5  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.), w związku  z art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960  roku Kodeks postępowania

administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm.)

POSTANAWIAM

zawiesić  postępowanie administracyjne  dla  przedsięwzięcia  mogącego  potencjalnie

znacząco  oddziaływać  na  środowisko,  polegającego  na  budowie  układu  drogowego

łączącego ul. Antoniego Tabaki z ul. Tysiąclecia w Swarzędzu wraz z budową bezkolizyjnego

przejazdu pod  torami (wiaduktu kolejowego) na wysokości ul.  Tabaki w Swarzędzu w km

292,400 linii  kolejowej nr 3 Warszawa Zachodnia-Kunowice, do czasu przedłożenia przez

wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

UZASADNIENIE

Wnioskiem z dnia 13 stycznia 2022 r. (data wpływu do urzędu: 18 stycznia 2022 r.) Pan

Paweł Różyk, Sweco Polska Sp. z o.o., występujący w imieniu Burmistrza Miasta i Gminy

Swarzędz, zwrócił się do Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz w sprawie  wydania decyzji

o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie układu

drogowego łączącego ul. Antoniego Tabaki z ul. Tysiąclecia w Swarzędzu wraz z budową

bezkolizyjnego  przejazdu  pod  torami  (wiaduktu  kolejowego)  na wysokości  ul.  Tabaki

w Swarzędzu w km 292,400 linii  kolejowej nr 3 Warszawa Zachodnia-Kunowice. Wniosek

został uzupełniony dnia 2 lutego 2022 r.

Następnie, wnioskiem z dnia 21 lutego 2022 r. (data wpływu do urzędu: 23 lutego 2022 r.)

pełnomocnik wystąpił o zawieszenie przedmiotowego postępowania. Postanowieniem znak

WOS.6220.1.4.2022-9 z dnia 22 lutego 2022 r. Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz zawiesił

przedmiotowe postępowanie administracyjne. Pismem z dnia 29 lipca 2022 r. pełnomocnik

zwrócił się  do Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz z prośbą o podjęcie przedmiotowego
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postępowania.  Do  pisma  została  załączona  nowa  karta  informacyjna  przedsięwzięcia

sporządzona  w  lipcu  2022  r.  W następstwie  tego,  Burmistrz  Miasta  i  Gminy  Swarzędz,

postanowieniem znak WOS.6220.1.4. 2022-10 z dnia 18 sierpnia 2022 r. podjął zawieszone

postępowanie.

Pismem znak WOS.6220.1.4.2022-11 z dnia 22 sierpnia 2022 r. Burmistrz Miasta i Gminy

Swarzędz  wezwał  pełnomocnika  do  uzupełnienia  wniosku.  Dnia  14  września  2022  r.

pełnomocnik wystąpił do organu z prośbą o wydłużenie terminu na dokonanie wymaganych

uzupełnień  do  dnia  29  września  2022  r.  Pismem  znak  WOS.6220.1.4.2022-12  z  dnia

16  września  2022  r.  Burmistrz  Miasta  i  Gminy  Swarzędz  przychylił  się  do  prośby

pełnomocnika. Dnia 29 września 2022 r. do Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu wpłynęła

część wymaganego uzupełnienia do wniosku.  Dnia 11 października 2022 r. do tut. urzędu

wpłynęło następne uzupełnienie wniosku wraz z nową kartą informacyjną przedsięwzięcia,

sporządzoną we wrześniu 2022 r. Dalej, dnia 18 października 2022 r. pełnomocnik przedłożył

kolejne uzupełnienie do wniosku.

Po  dokonanych  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.

Analizowana karta informacyjna dla omawianego przedsięwzięcia została sporządzona

we wrześniu 2022 roku przez  zespół autorski: mgr Paweł Dudek, mgr Marcin Kowalczyk,

dr Łukasz Folcik, mgr inż. Kamil Chornowski.

W ramach planowanego przedsięwzięcia  inwestor  planuje budowę układu drogowego

łączącego ul. Antoniego Tabaki z ul. Tysiąclecia w Swarzędzu wraz z budową bezkolizyjnego

przejazdu  pod  torami  (wiaduktu  kolejowego)  na  wysokości  ul.  Tabaki  w  Swarzędzu

w km 292,400 linii kolejowej nr 3 Warszawa Zachodnia-Kunowice.

Powyższe przedsięwzięcie zostało wymienione w § 3 ust. 1 pkt 62 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.) i zalicza się do przedsięwzięć

mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których 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 na środowisko stwierdza się po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora
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Ochrony Środowiska,  Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz Dyrektora

Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich.

Wobec powyższego Burmistrz  Miasta i Swarzędz wystąpił  do  Regionalnego Dyrektora

Ochrony  Środowiska  w  Poznaniu,  Państwowego  Powiatowego  Inspektora  Sanitarnego

w Poznaniu oraz do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki  Wodnej  Wód Polskich

w  Poznaniu  z  prośbą  o  wydanie  opinii  co  do  obowiązku  przeprowadzenia  oceny

oddziaływania  przedsięwzięcia  na  środowisko  oraz  o  określenie  zakresu  raportu

o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. 

Przedmiotowe przedsięwzięcie zaopiniował Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

w Poznaniu w opinii sanitarnej  znak NS.9011.1.264.2022.AC z dnia  14 grudnia 2022  roku,

w  której  stwierdził  potrzebę przeprowadzenia  oceny  oddziaływania  przedmiotowego

przedsięwzięcia  na  środowisko  i  jednocześnie  określił zakres  raportu  o  oddziaływaniu

przedsięwzięcia na środowisko.

Regionalny  Dyrektor  Ochrony  Środowiska  w  Poznaniu  postanowieniem  znak WOO-

II.4220.284.2022.AON.3 z  dnia  29  grudnia  2022 roku  stwierdził,  że  dla  przedmiotowej

inwestycji  istnieje  potrzeba  przeprowadzenia  oceny  oddziaływania  na  środowisko.

Jednocześnie określił  zakres raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedmiotowego

przedsięwzięcia.

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu w opinii

znak  PO.RZŚ.435.198.2022.HG  z  dnia  30  stycznia  2023  roku,  nie  stwierdził  potrzeby

przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz po wnikliwym przeanalizowaniu sprawy, zapoznając

się  z  opiniami  Regionalnego  Dyrektora  Ochrony  Środowiska  w  Poznaniu,  Powiatowego

Inspektora  Sanitarnego  w  Poznaniu  oraz  Dyrektora  Zarządu  Zlewni  Wód  Polskich

w  Poznaniu,  mając  na  uwadze  rodzaj  przedsięwzięcia  oraz  lokalne  zagospodarowanie

terenu  stwierdził  konieczność  przeprowadzenia  oceny  oddziaływania  na  środowisko

postanowieniem znak WOS.6220.1.4.2022-29 z dnia 24 lutego 2023 r.

Zgodnie  z  art.  69  ust.  4  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.),  organ

wydaje  postanowienie o zawieszeniu  postępowania w sprawie  decyzji  o  środowiskowych

uwarunkowaniach  do  czasu  przedłożenia  przez  wnioskodawcę  raportu  o  oddziaływaniu

przedsięwzięcia na środowisko.
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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. Pełnomocnik Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz

Pan Paweł Różyk, Sweco Polska Sp. z o.o.
ul. Bracka 28, 40-013 Katowice

2. Strony postępowania przez publiczne obwieszczenie:
- Tablica ogłoszeń UMiG Swarzędz
- BIP

3. aa.

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