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POSTANOWIENIE

Na podstawie art.  63 ust.  2 ustawy z  dnia  03 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) oraz art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks 
Postępowania  Administracyjnego  –  tekst  jednolity  (Dz.U.  00.98.1071  z  późniejszymi  zmianami),  po 
zasięgnięciu  opinii  Starosty  Powiatowego  w  Poznaniu  oraz  Państwowego  Powiatowego  Inspektora 
Sanitarnego w Poznaniu

postanawiam
odstąpić  od  obowiązku  przeprowadzenia  oceny  oddziaływania  przedsięwzięcia  na  środowisko w 
postępowaniu  zmierzającym  do  wydania  decyzji  o  środowiskowych  uwarunkowaniach  dla  inwestycji 
polegającej na budowie nawierzchni wraz z odwodnieniem ul. Warzywnej w Swarzędzu.

Inwestor:  Gmina Swarzędz

UZASADNIENIE
Powyższa  inwestycja  zgodnie  z  art.  59  ust.  1  pkt.  2  ustawy  z  dnia  03  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)  oraz  §  3  ust.  1  pkt.  56 
Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 roku w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć 
mogących  znacząco  oddziaływać  na  środowisko  oraz  szczegółowych  uwarunkowań  związanych  z 
kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U. Nr 257, 
poz.  2573  ze  zmianami)  została  zakwalifikowana  do  przedsięwzięć  mogących  potencjalnie  znacząco 
oddziaływać na środowisko, dla których zgodnie z art. 64 ust. 1 oraz art. 156 ustawy 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) obowiązek 
przeprowadzenia  oceny  oddziaływania  na  środowisko  stwierdza  się po  zasięgnięciu  opinii  Starosty 
Poznańskiego i Powiatowego Inspektora Sanitarnego dla powiatu poznańskiego. 

Przedmiotowe przedsięwzięcie  zaopiniował  Starosta Poznański  postanowieniem nr WS.XIII.7638-
34/09  z  dnia  23  lipca  2009  roku  gdzie  stwierdził,  że  dla  przedmiotowej  inwestycji  nie  należy  nakładać 
obowiązku  przeprowadzenia  oceny  oddziaływania  na  środowisko.  Państwowy  Powiatowy  Inspektor 
Sanitarny  w  Poznaniu  postanowieniem  nr  NS2-72-  144/09  z  dnia  19  czerwca  2009  roku  również  nie 
stwierdził  potrzeby  przeprowadzenia  oceny  oddziaływania  przedsięwzięcia  na  środowisko  i  odstąpił  od 
określenia  zakresu  raportu  o  oddziaływaniu  przedsięwzięcia  na  środowisko.  W  następstwie  tego,  po 
wnikliwym  przeanalizowaniu  spawy,  Burmistrz  Miasta  i  Gminy  Swarzędz  odstąpił  od  konieczności 
przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Planowana inwestycja polega na budowie ul. Warzywnej o długości ok. 500m na odcinku pomiędzy 
ul.  Kupiecką  a  ul.  Kórnicką  w  Swarzędzu  wraz  z  odwodnieniem.  Inwestycja  obejmuje  budowę  jezdni, 
chodników, wjazdów na posesję oraz kanalizacji deszczowej. Przedsięwzięcie nie spowoduje wzrostu emisji 
zanieczyszczeń do powietrza i  emisji  hałasu w porównaniu  ze stanem obecnym.   Z karty  informacyjnej 
przedsięwzięcia wynika, że przedsięwzięcie nie wymaga wykorzystania zasobów naturalnych, nie spowoduje 
ryzyka wystąpienia poważnej awarii i nie będzie wywierać transgranicznego oddziaływania. Przedsięwzięcie 
nie  będzie realizowane na terenach podlegających ochronie na podstawie ustawy o ochronie przyrody.

Po przeanalizowaniu inwestycji stwierdza się, że planowane przedsięwzięcie nie wpłynie w znaczący 
sposób  na środowisko. Inwestycja może spowodować uciążliwość jedynie podczas realizacji, które ustąpią 
wraz z zakończeniem prac budowlanych.

Mając na uwadze powyższe – orzeczono jak w sentencji.
Pouczenie

Na niniejsze postanowienie nie służy zażalenie.

Otrzymują:
1. Wnioskodawca
2. Tablica ogłoszeń UMiG w Swarzędzu
3. BIP
4. a/a.
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