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 D E C Y Z J A

o środowiskowych uwarunkowaniach
Na podstawie art. 71 ust. 1, art. 75 ust. 1 pkt 4 oraz art. 84 ustawy z dnia 3 października 2008r. o 

udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska 
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227), § 3 ust. 1 pkt 56 
Rozporządzenia  Rady  Ministrów  z  dnia  9  listopada  2004r.  w  sprawie  rodzajów  przedsięwzięć 
mogących znacząco  oddziaływać na  środowisko oraz  szczegółowych uwarunkowań  związanych z 
kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 
2004r. Nr 257, poz.  2573 ze zmianami), a także art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks 
postępowania administracyjnego (tekst jednolity z 2000r. Dz.U. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami),
po  rozpatrzeniu  wniosku:  Gminy  Swarzędz  z  dnia  26  maja  2009.  o  wydanie  decyzji  o 
środowiskowych  uwarunkowaniach  dla  przedsięwzięcia  polegającego  na  przebudowie
ul.  Spadochronowej  i  ul.  Nowowiejskiego  (na  odcinku  od  ul.  Wieżowej  do
ul.  Spadochronowej)  w  Gruszczynie,  gmina  Swarzędz oraz  po  zasięgnięciu  opinii  Starosty 
Powiatowego w Poznaniu i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu

stwierdzam
I. Brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego 
przedsięwzięcia i określam środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia:

1. Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia.
a)  przebudowa ul. Spadochronowej i ul. Nowowiejskiego (na odcinku od ul. Wieżowej do
ul. Spadochronowej) w Gruszczynie, gmina Swarzędz działki nr geodez.: 28, 31, 33/3, 513, 
492, 493, 485/5 obręb Gruszczyn).

2. Warunki  wykorzystania  terenu   w  fazie  realizacji  eksploatacji,   ze  szczególnym 
uwzględnieniem  konieczności  ochrony  cennych  wartości  przyrodniczych,  zasobów 
naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich.

a)  roboty  budowlane  należy  tak  prowadzić,  aby  nie  stanowiły  uciążliwości  dla  sąsiednich 
nieruchomości

b)  powstające  w  trakcie  budowy  i  eksploatacji  odpady  należy  segregować  i  gromadzić  w 
przeznaczonych do tego pojemnikach i sukcesywnie wywozić z placu budowy

c)  miejsca  prowadzenia  robót  winno  być  zabezpieczone  i  oznakowane  w  sposób  wyraźny, 
czytelny i trwały

e) prace budowlane powodujące emisję hałasu na obszarze zabudowanym należy prowadzić w 
porze dziennej

3.  Wymagania  dotyczące  ochrony  środowiska  konieczne  do  uwzględnienia  w  projekcie 
budowlanym.

a) w  projekcie  budowlanym  należy  uwzględnić  wymagania  wynikające  z  przepisów 
budowlanych i o drogach publicznych

4. Wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych: 
a) nie określa się, gdyż dla tej inwestycji nie przewiduje się awarii przemysłowych.

5. Wymogi w zakresie ograniczenia transgranicznego oddziaływania na środowisko:
a)  nie  określa  się,  gdyż  dla  tej  inwestycji  nie  wystąpi  transgraniczne  oddziaływanie  na 
środowisko.

Na terenie realizacji przedsięwzięcia nie występuje obszar Natura 2000, brak jest również wpływu 
przedsięwzięcia na obszary Natura 2000.
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II. Nie  nakładam  obowiązku  przeprowadzenia  oceny  oddziaływania  na  środowisko  w 
ramach postępowania w sprawie wydania pozwolenia na budowę.

Uzasadnienie
W dniu 26 maja 2009 roku w imieniu Gminy Swarzędz został złożony wniosek, o wydanie 

decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na  przebudowie ul. 
Spadochronowej i ul.  Nowowiejskiego (na odcinku od ul.  Wieżowej do ul. Spadochronowej) w 
Gruszczynie,  gmina  Swarzędz  działki  nr  geodez.:  28,  31,  33/3,  513,  492,  493,  485/5  obręb 
Gruszczyn).

Na podstawie § 3 ust. 1 pkt 56 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w 
sprawie  rodzajów  przedsięwzięć  mogących  znacząco  oddziaływać  na  środowisko  oraz 
szczegółowych  uwarunkowań  związanych  z  kwalifikowaniem  przedsięwzięcia  do  sporządzenia 
raportu  o oddziaływaniu na  środowisko (Dz.  U.  z  2004r.  Nr  257,  poz.   2573 ze  zmianami)  w 
związku z art. 173 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o 
środowisku  i  jego  ochronie,  udziale  społeczeństwa  w  ochronie  środowiska  oraz  o  ocenach 
oddziaływania  na  środowisko  (Dz.  U.  z  2008r.  Nr  199,  poz.  1227),  przedmiotowa  inwestycja 
kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. 

Na  podstawie  art.  61  §  4  oraz  art.  49  ustawy  z  dnia  14  czerwca  1960  r.  –  Kodeks 
postępowania administracyjnego (tekst jednolity z 2000r. Dz.U. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami) 
Burmistrz  Miasta  i  Gminy Swarzędz  zawiadomił  strony o  wszczęciu  postępowania  w  sprawie 
wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację w/w przedsięwzięcia.

Zgodnie z art.  64 ust.  1 ustawy z dnia 3 października 2008r.  o udostępnianiu informacji  o 
środowisku  i  jego  ochronie,  udziale  społeczeństwa  w  ochronie  środowiska  oraz  o  ocenach 
oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227) Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz 
wystąpił  do  Państwowego  Powiatowego  Inspektora  Sanitarnego  w  Poznaniu  oraz  Starosty 
Poznańskiego  o  wydanie  opinii  w  sprawie  obowiązku  przeprowadzenia  oceny  oddziaływania 
przedsięwzięcia na środowisko oraz ewentualnego zakresu raportu dla planowanego przedsięwzięcia 
mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. 

Wynikiem  wystąpień  do  organów  są  nadesłane  postanowienia:
 - Starosty Poznańskiego nr WŚ.XIV.7638-59/09 z dnia 22.06.2009r, w którym wyrażono opinię, ze dla 
tej inwestycji nie należy nakładać obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
 - oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu nr NS2-72-140(1)/09 z dnia 
22.06.2009r,  w  którym  nie  stwierdzono  potrzeby  przeprowadzenia  oceny  oddziaływania 
przedsięwzięcia na środowisko.

Po  wnikliwym przeanalizowaniu  sprawy,  w  oparciu  o  uzyskane  opinie  oraz  informacje 
zawarte  w  karcie  informacyjnej  przedsięwzięcia,  a  także  uwzględniając  środowiskowe 
uwarunkowania  zawarte  w art.  63 ust.  1  ustawy z  dnia  3  października  2008r.  o  udostępnianiu 
informacji  o  środowisku i  jego ochronie,  udziale  społeczeństwa w ochronie  środowiska  oraz  o 
ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227) wydano postanowienie, 
w  którym odstąpiono  od  obowiązku  przeprowadzenia  oceny oddziaływania  przedsięwzięcia  na 
środowisko.  

Zgodnie  z  art.  10  §  1  ustawy  z  dnia  14  czerwca  1960  r.  –  Kodeks  postępowania 
administracyjnego (tekst jednolity z 2000r. Dz.U. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami) Burmistrz Miasta 
i Gminy Swarzędz zawiadomił strony postępowania o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia 
co do zgromadzonych materiałów w przedmiotowym postępowaniu przed wydaniem decyzji.  W 
wyznaczonym terminie  żadna ze  stron biorących udział  w postępowaniu  nie  wniosła  uwag ani 
wniosków.  Z  uwagi  na  odstąpienie  od  obowiązku  przeprowadzenia  oceny  oddziaływania 
przedsięwzięcia na środowisko, postępowanie w przedmiotowej sprawie nie wymagało zapewnienia 
możliwości udziału społeczeństwa. 
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Planowana inwestycja polega na przebudowie istniejącej drogi o nawierzchni gruntowej i 
tłucznia kamiennego, na drogę z kostki brukowej. W ramach przedsięwzięcia wykonana zostanie 
nawierzchnia jezdni, zjazdy oraz chodniki. Planowana przebudowa nie spowoduje wzrostu emisji 
zanieczyszczeń do powietrza i emisji hałasu, w porównaniu ze stanem obecnym.

Przedsięwzięcie  może  spowodować  uciążliwości  podczas  budowy,  które  ustaną  po 
zakończeniu prac.  Teren objęty inwestycją  nie  leży na  obszarach objętych  szczególną  ochroną. 
Inwestycja nie spowoduje transgranicznego oddziaływania na środowisko.

Biorąc pod uwagę informacje zawarte w karcie informacyjnej przedsięwzięcia oraz opinie 
przesłane  przez  Starostę  Poznańskiego oraz  Państwowego Powiatowego Inspektora  Sanitarnego 
stwierdza się, że planowane przedsięwzięcie nie wpłynie w znaczący sposób na środowisko. 

Charakter  i  rozmiary  omawianej  inwestycji  wskazują,  że  nie  wystąpi  oddziaływanie 
planowanego przedsięwzięcia na obszary chronione, inwestycja nie zagraża również obszarom sieci 
Natura 2000.

Ponieważ  w  toku  postępowania  nie  została  przeprowadzona  ocena  oddziaływania 
przedsięwzięcia na środowisko, zgodnie z art. 84 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o 
udostępnianiu  informacji  o  środowisku  i  jego  ochronie,  udziale  społeczeństwa  w  ochronie 
środowiska  oraz  ocenach  oddziaływania  na  środowisko  (Dz.  U.  z  2008r.  Nr199,  poz.1227),  w 
niniejszej  decyzji  stwierdzono  brak  potrzeby  przeprowadzenia  oceny  oddziaływania 
przedsięwzięcia na środowisko.

Wobec powyższego 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. 

Prawomocność 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 2008r. o udostępnianiu informacji o 
środowisku  i  jego  ochronie,  udziale  społeczeństwa  w  ochronie  środowiska  oraz  o  ocenach 
oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r.  Nr 199, poz.  1227) decyzję o środowiskowych 
uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 
- 13 w/w ustawy. Wniosek ten powinien być złożony nie później niż przed upływem czterech lat od 
dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna. Powyższy termin 
może ulec wydłużeniu o 2 lata, jeżeli realizacja planowanego przedsięwzięcia przebiega etapowo 
oraz nie zmieniły się warunki określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

W załączeniu:
1. Charakterystyka przedsięwzięcia
2. Karta informacyjna przedsięwzięcia
Otrzymują:
1. Wnioskodawca 
2. Tablica ogłoszeń Sołectwa Gruszczyn
3. Tablica ogłoszeń UMiG w Swarzędzu
4. BIP
5. a/a
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Charakterystyka przedsięwzięcia 

Inwestycja polegała będzie na przebudowie ul. Spadochronowej o długości 655,50m 

oraz przebudowie części ul. Nowowiejskiego o długości 132,65m w miejscowości Gruszczyn, gmina 

Swarzędz. Działki, na których będzie realizowane przedsięwzięcie to  nr geodez.: 28, 31, 33/3, 513, 

492, 493, 485/5 obręb Gruszczyn).

Przebudowa  ulic  polegała  będzie  na  budowie  nawierzchni  jezdni,  chodników  i 

zjazdów  z  betonowej  kostki  brukowej.  Ulica  Spadochronowa  będzie  miła  szerokość  5,50m  z 

obustronnymi chodnikami o szerokości 2m, natomiast ul. Nowowiejskiego będzie miała szerokość 

5,0m i jednostronny chodnik o szerokości 1,25m.

Wody opadowe z nawierzchni będą odprowadzane do wpustów ulicznych a dalej przykanalikami do 

studni chłonnych. 
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Karta  informacyjna  przedsięwzięcia,  sporządzona  zgodnie  z  art.  3  ust.  5  ustawy  z  dnia  03 
października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 
w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 
1227)
1) Rodzaj, skala (np. zdolność produkcyjna) i usytuowanie przedsięwzięcia:

przebudowa  ul.  Spadochronowej  i  ul.  Nowowiejskiego  (na  odcinku  od  ul.  Wieżowej  do  ul. 
Spadochronowej) w Gruszczynie gm. Swarzędz. W zakres zadania wchodzi ulica Spadochronowa 
o długości 655,50m oraz część ulicy Nowowiejskiego o długości 132,65m. 

2) Dane dotyczące działek oraz obiektów budowlanych (nr, obręb, właściciel, powierzchnia zajmowanej 
nieruchomości,  a  także obiektu  budowlanego oraz dotychczasowy sposób ich  wykorzystania  oraz 
pokrycie nieruchomości szatą roślinną

Obręb Gruszczyn arkusz mapy 1: działki nr 28, 31, 33/3, 513, 492, 493 właściciel Gmina Swarzędz; 
485/5 – właściciel prywatny. 

Obecnie ulice Spadochronowa i Nowowiejskiego posiadają nawierzchnię gruntowe oraz z 
tłucznia  kamiennego,  które  powodują  powstawanie  nierówności  w  nawierzchni,  w  których 
powstają  zastoiska  wodne  oraz  generują  duże  ilości  pyłów  w  okresie  bezdeszczowym,  co 
powoduje dużo interwencji mieszkańców. 

3) Szczegółowy rodzaj technologii (w odniesieniu do istniejącej i planowanej działalności –  szczegółowa 

charakterystyka istniejącego i planowanego przedsięwzięcia, czas pracy):

Przebudowa ul. Spadochronowej i ul.  Nowowiejskiego (na odcinku od ul.  Wieżowej do ul. 
Spadochronowej)  w  Gruszczynie  gm.  Swarzędz.  Inwestycja  będzie  polegała  na  budowie 
nawierzchni jezdni, chodników i zjazdów do indywidualnych posesji z betonowej kostki brukowej. 
Ulica  Spadochronowa  będzie  posiadała  szerokość  5,50m  z  obustronnymi  chodnikami  o 
szerokości  2,0m,  natomiast  ulica  Nowowiejskiego  i  będzie  posiadała  szerokość  5,0m  z 
jednostronnym  chodnikiem  o  szerokości  1,25m.  Nawierzchnia  ulicy  Spadochronowej  będzie 
posiadała skrzyżowania z ulicami: Nowowiejskiego, łącznikami ulicy Wieżowej, Mirtową, Miętową, 
Szałwiową,  Katarzyńską  i  Zielińską.   Projektowane  ulicę  będą  drogami  klasy  technicznej  D  – 
dojazdowe i będą pełniły funkcję dróg dojazdowych dla mieszkańców.

Wody  opadowe  z  nawierzchni  za  pomocą  pochyleń  poprzecznych  i  podłużnych  będą 
kierowane za pomocą ścieków ulicznych do wpustów ulicznych a dalej przykanalikami do studni 
chłonnych.  System  studni  chłonnych  będzie  spełniał  funkcję  retencji  podczas  ulewnych 
deszczów, a wody opadowe po przejściu przez warstwy filtracyjne będą odprowadzane do gruntu 
w stanie oczyszczonym. Aktualnie nie ma możliwości budowy kanalizacji deszczowej z uwagi na 
brak w najbliższym otoczeniu terenów pod budowę odbiornika,  w którym gromadzone byłyby 
wody deszczowe. 

Projekt nie zakłada ingerencji  w przyległe do drogi działki  i  nie zmieni ich przeznaczenia. 
Istniejące  wjazdy  na  posesje  będą  nieznacznie  przebudowane,  co  będzie  polegało  na 
dostosowaniu istniejącej nawierzchni wysokościowo do nawierzchni projektowanej jezdni.

Planowana  inwestycja  –  budowa  nawierzchni  wraz  z  odwodnieniem  poprawi  płynność  i 
bezpieczeństwo ruchu. Ponadto wyeliminuje w sposób trwały wszystkie nierówności i zastoiska 
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wody  oraz  pylenie  nawierzchni  występujące  w  okresach  bezdeszowych.  W  celu  zapewnienia 
bezpieczeństwa  ruchu  pojazdów  samochodowych  oraz  ruchu  pieszego  zaprojektowano 
oznakowanie pionowe oraz progi zwalniające ograniczające prędkość pojazdów. Wyodrębnienie 
chodników znacznie poprawi bezpieczeństwo ruchu pieszych.

4) Ewentualne warianty przedsięwzięcia:

Nie przewiduje się wykonanie inwestycji w innych wariantach niż zaprojektowano.       
   

5) Przewidywana ilość wykorzystywanej wody i innych wykorzystywanych surowców, materiałów, paliw oraz 

energii:

Nie dotyczy
............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

6) Rodzaje i przewidywane ilości wprowadzanych do środowiska substancji lub energii przy zastosowaniu 

rozwiązań chroniących środowisko

Nie dotyczy
...............................................................................................................................................

7) Możliwe transgraniczne oddziaływanie na środowisko

Nie dotyczy
.............................................................................................................................................................

8)  Obszary  podlegające  ochronie  na  podstawie  ustawy  z  dnia  16  kwietnia  2004r.  o  ochronie  przyrody 

znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia 

Nie dotyczy
...........................................................................................................................................................
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