
Swarzędz, dnia 27 marca 2023 roku

WOS.6220.1.7.2023-4
Dot. sprawy: WOS.6220.1.7.2023

DECYZJA

w sprawie odmowy wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art.  80 ust.  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.), w związku
z  art.  104  i  art.  107  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
Deceuninck  Poland  Sp. z o. o.  z  dnia  2  lutego  2023  r., w  sprawie  wydania  decyzji
o  środowiskowych uwarunkowaniach dla  przedsięwzięcia  polegającego na wprowadzeniu
działalności w gospodarce odpadami - zbieranie odpadów, przetwarzanie odpadów tworzyw
sztucznych wraz z nadzorem nad tymi działaniami, w obrębie zakładu Deceuninck Poland
Sp. z o.o. w Jasinie

Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz
odmawia

wydania  decyzji  o  środowiskowych  uwarunkowaniach  dla  przedsięwzięcia  polegającego
na wprowadzeniu działalności w gospodarce odpadami - zbieranie odpadów, przetwarzanie
odpadów tworzyw sztucznych wraz z nadzorem nad tymi działaniami,  w obrębie zakładu
Deceuninck  Poland  Sp. z o. o.  w  Jasinie,  z  uwagi  na  niezgodność  lokalizacji
ww. przedsięwzięcia z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

UZASADNIENIE

Dnia 6 lutego 2023 roku do Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu wpłynął wniosek firmy
Deceuninck Poland Sp z o.o., ul. Poznańska 34, 62-020 Jasin,  w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego  na  wprowadzeniu
działalności w gospodarce odpadami - zbieranie odpadów, przetwarzanie odpadów tworzyw
sztucznych wraz z nadzorem nad tymi działaniami, w obrębie zakładu Deceuninck Poland
Sp. z o. o. w Jasinie.

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,  załączona  do  wniosku,  została
sporządzona dnia 30 stycznia 2023 roku przez zespół: mgr Mariusz Mizerski, mgr inż. Ewa
Matusiak, mgr inż. Katarzyna Wrzesińska (prowadząca zespołem).

Przedmiotowe przedsięwzięcie, zgodnie z informacjami zawartymi we wniosku, zostało
zakwalifikowane do przedsięwzięć wymienionych w  § 3 ust. 1 pkt 82, § 3 ust. 1 pkt 83 b,
w związku z § 3 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 roku
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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.  Na podstawie art.  71 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.)  dla  ww.  przedsięwzięcia  wymagane  jest  uzyskanie  decyzji  o  środowiskowych
uwarunkowaniach. W  związku  z  powyższym,  złożony  wniosek  zainicjował  procedurę
zmierzającą do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Na  podstawie  zapisów  karty  informacyjnej  przedsięwzięcia  ustalono,  że  w  ramach
zawnioskowanego  przedsięwzięcia wnioskodawca  planuje  uzupełnienie  prowadzonej
działalności  o  dodatkowy  element  polegający  na  przyjmowaniu  odpadów  z  tworzyw
sztucznych,  celem  zmielenia  i  uzyskania  przemiału  wykorzystywanego  na  instalacjach
własnych  lub  poprzez  odsprzedaż.  Spółka  planuje  wprowadzić  odbiór  odpadów
na wyodrębnionym dla tego celu placu magazynowym (o powierzchni około 280 m2) oraz
po  ocenie  przydatności  -  przetwarzanie  odpadów profili  tworzyw  sztucznych  na  młynku.
Odpad  dowożony  będzie  na  teren  zakładu  pojazdami  ciężarowymi  w  ilości  do  czterech
tygodniowo.  Produkt  mielenia  planuje  się  wywozić  dwa  razy  w  tygodniu.  Odpady  będą
pochodziły  od  dostawców  z  różnych  branż.  Młynek  na  odpady  służyć  będzie
do  mechanicznego  rozdrabniania  tworzyw  sztucznych  przy  pomocy  noży  obrotowych.
Przewidywany czas pracy  młynka wynosić  będzie  pięć dni  w tygodniu,  po osiem godzin
w ciągu dwóch zmian. Maksymalnie przewiduje się przetwarzanie 9,9 Mg odpadów na dobę.
Wnioskodawca przewiduje przyjmowanie oraz przetwarzanie odpadów o kodach:

- 02 01 04 - odpady w tworzyw sztucznych (z wyłączeniem opakowań),

- 07 02 13 - odpady z tworzyw sztucznych,

- 12 01 05 - odpady z toczenia i wygładzania tworzyw sztucznych,

- 16 03 06 - organiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 05, 16 03 80’

- 17 02 03 - tworzywa sztuczne.

Uzyskany,  przemielony  materiał  będzie  trafiał  do  big-bagów,  a  następnie  zostanie
wykorzystany na zakładowych liniach produkcji profili PVC lub odsprzedany do odbiorców
krajowych i zagranicznych.

Zgodnie  z  art.  80  ust.  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.) właściwy
organ  wydaje  decyzję  o  środowiskowych  uwarunkowaniach  po  stwierdzeniu  zgodności
lokalizacji  przedsięwzięcia  z  ustaleniami  miejscowego  planu  zagospodarowania
przestrzennego,  jeżeli  plan  ten  został  uchwalony.  Wobec  powyższego,  Burmistrz  Miasta
i Gminy Swarzędz, pismem znak WOS.6220.1.7.2023-1 z dnia 22 lutego 2023 r. wystąpił
do  Wydziału  Architektury  i  Urbanistyki  Urzędu  Miasta  i  Gminy  w  Swarzędzu  z  prośbą
o  analizę  karty  informacyjnej  przedsięwzięcia  oraz  informację  dotyczącą  zgodności,
bądź  sprzeczności  planowanego  przedsięwzięcia  z  zapisami  miejscowego  planu
zagospodarowania przestrzennego.
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W następstwie  powyższego ustalono, iż działka nr  263/2 położona w  Jasinie, na której
planuje  się  realizację  analizowanego  przedsięwzięcia,  objęta  jest  miejscowym  planem
zagospodarowania przestrzennego „Tereny pomiędzy ul.  Poznańską,  a torami kolejowymi
w  Jasinie”  zatwierdzonym  Uchwałą  Nr  IV/94/2019  Rady  Miejskiej  w  Swarzędzu  z  dnia
5 lutego 2019 roku. W ww. planie działka nr 263/2 w Jasinie przeznaczona jest w znaczącej
części pod tereny oznaczone symbolem P/U/UC – tereny obiektów produkcyjnych, składów
i  magazynów  lub  zabudowy  usługowej  lub  rozmieszczenia  obiektów  handlowych
o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2 oraz w niewielkiej części pod tereny oznaczone
symbolem  1KD-L -  teren  dróg  publicznych  klasy  lokalnej.  W  planie  obowiązującym  dla
wskazanego terenu brak jest obszaru oznaczonego symbolem „O”, a tylko na takim terenie
można prowadzić gospodarkę odpadami, w tym zbieranie odpadów.

Biorąc pod uwagę powyższe, pismem znak WAU.670.15.2023-1 z dnia 23 lutego 2023
roku, Wydział Architektury i  Urbanistyki Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu zaopiniował
negatywnie planowane prowadzenie działalności  polegającej  na zbieraniu i  przetwarzaniu
odpadów na wskazanym terenie.

Niezgodność  lokalizacji  przedsięwzięcia  z  miejscowym  planem  zagospodarowania
przestrzennego  stanowi  przesłankę  do  odmowy  wydania  decyzji  o  środowiskowych
uwarunkowaniach. Art. 80 ust. 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.)  stanowi,
iż  właściwy  organ  wydaje  decyzję  o  środowiskowych  uwarunkowaniach  po  stwierdzeniu
zgodności lokalizacji  przedsięwzięcia z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego,  jeżeli  plan  ten  został  uchwalony.  Stwierdzenie  sprzeczności  lokalizacji
planowanego przedsięwzięcia z postanowieniami obowiązującego planu, determinuje wynik
końcowy postępowania, czyniąc zbędnym podejmowanie kolejnych czynności procesowych.

Wobec  powyższego,  Burmistrz  Miasta  i  Gminy  Swarzędz  pismem  znak
WOS.6220.1.7.2023-2 z dnia 24 lutego 2023 roku, jako organ właściwy do wydania decyzji
o  środowiskowych  uwarunkowaniach,  zawiadomił  strony  o  wszczęciu  przedmiotowego
postępowania.  Tym  samym,  w  myśl  art.  10  §  1  ustawy  Kodeks  postępowania
administracyjnego poinformował,  że  zostały  zebrane wystarczające materiały  do wydania
decyzji.  Jednocześnie,  realizując obowiązek określony w art.  79a Kodeksu postępowania
administracyjnego Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz poinformował, że na dzień wysłania
niniejszej informacji nie są wykazane następujące przesłanki zależne od strony - wykazanie
zgodności  planowanego  przedsięwzięcia  z  miejscowym  planem  zagospodarowania
przestrzennego, co może skutkować wydaniem decyzji niezgodnej z żądaniem strony. Organ
zawiadomił  o  możliwości  i  terminie  wypowiedzenia  się  oraz  złożenia  uwag  i  wniosków
w sprawie. W wyznaczonym terminie nie wpłynęły żadne uwagi i wnioski w sprawie.

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. 
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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 Jasin.
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.

Otrzymują:
1. DECEUNINCK POLAND Sp. z o.o.

ul. Poznańska 34, 62-020 Jasin
2. Strony postępowania przez publiczne obwieszczenie:

- Tablica ogłoszeń UMiG Swarzędz
- Tablica ogłoszeń Sołectwa Jasin
- BIP

3. aa.

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