
Swarzędz, 14 marca 2011

ROS.7624-0054/007/2010
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 ze zmianami) 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  Regionalnego  Dyrektora  Ochrony  Środowiska  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 skupie metali kolorowych i makulatury na ul. Grudzińskiego 78 w Swarzędzu (działka o nr 
ewid. 398 obręb Swarzędz).

Inwestor: Pan Tomasz Rogacki
    os. Zygmunta III Wazy 3/8, 62-020 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 ze zmianami) oraz § 3 ust. 1 pkt. 
81  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 ze zm) 
obowiązek  przeprowadzenia  oceny  oddziaływania  na  środowisko  stwierdza  się po  zasięgnięciu  opinii 
Regionalnego  Dyrektora  Ochrony  Środowiska  i  Powiatowego  Inspektora  Sanitarnego  dla  powiatu 
poznańskiego. 

Przedmiotowe  przedsięwzięcie  zaopiniował  Regionalny  Dyrektor  Ochrony  Środowiska 
postanowieniem  nr  WOO-I.4240.102.2011.AR1  z  dnia  28  lutego  2011  roku  gdzie  stwierdził,  że  dla 
przedmiotowej  inwestycji  nie  należy  nakładać  obowiązku  przeprowadzenia  oceny  oddziaływania  na 
środowisko.  Państwowy Powiatowy Inspektor  Sanitarny w Poznaniu pismem nr  NS2-72-7/11 z  dnia  03 
marca 2011 roku, również nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na 
środowisko oraz 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.

W postanowieniu wzięto pod uwagę uwarunkowania wymienione w art. 63 ust. 1 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 ze  
zmianami) i przeanalizowano: rodzaj,  skalę i charakter inwestycji,  wielkość zajmowanego terenu, zakres  
robót  związanych  z  jej  realizacją,  prawdopodobieństwo,  czas  trwania,  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.
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Jak wynika z karty informacyjnej, przedsięwzięcie będzie polegało na skupie metali kolorowych i  
makulatury w Swarzędzu na działce przy ul. Grudzińskiego 78, zlokalizowanej na końcu zwartej zabudowy 
mieszkaniowej. Odpady zbierane będą selektywnie na terenie zakładu. Metale kolorowe zbierane będą w 
garażu, w pojemnikach ustawionych na betonowym podłożu lub w workach typu BAG (w których zbierane 
będą puszki). Makulatura zbierana będzie w zamkniętych pojemnikach, które ustawione będą przy budynku, 
w miejscu  zadaszonym,  na  utwardzonym podłożu.  Po  napełnieniu  worków i  pojemników odpady będą 
przekazywane  do  zagospodarowania  uprawnionym  jednostkom.  Ewentualne,  sporadyczne  cięcie  metali 
odbywać się będzie w pomieszczeniu garażowym, za pomocą ręcznej gumówki. Skupowany od klientów 
złom i makulatura będzie przyjmowany i składowany bez użycia dodatkowych urządzeń do przeładunku.  
Przewidywana zdolność punktu skupu będzie się kształtowała na poziomie ok. 500 kg w skali miesiąca.

Zapotrzebowanie  w wodę na potrzeby inwestycji  odbywać się  będzie  z  sieci  wodociągowej.  Na 
terenie  zakładu  nie  będą  powstawały  ścieki  technologiczne.  Ścieki  bytowe  odprowadzane  będą  do 
kanalizacji  sanitarnej.  Wody  opadowe  i  roztopowe  zagospodarowane  będą  w  granicach  działki  i  
odprowadzane  będą  bezpośrednio  do  gruntu.  Z  uwagi  na  charakter  inwestycji  i  fakt,  że  zakład  będzie 
pracował  jedynie  w  porze  dziennej  nie  przewiduje  się,  aby  eksploatacja  powodowała  przekroczenia  
dopuszczalnych  poziomów  hałasu  w  środowisku.  Na  terenie  przedsięwzięcia  nie  przewiduje  się 
jakichkolwiek  zorganizowanych  źródeł  emisji  substancji  do  powietrza.  Do  ogrzewania  pomieszczenia 
garażowego wykorzystywane będzie grzejnik elektryczny.  Emisja substancji związana z cięciem metali oraz 
ruchem pojazdów (na poziomie 10 samochodów dowożących odpady i jednego samochodu wywożącego 
odpady), z uwagi na ich niskie natężenie nie będzie powodowała przekroczenia dopuszczalnych stężeń w 
powietrzu.  Na  terenie  nieruchomości  występują  drzewa  i  krzewy,  jednak  rosną  one  poza  terenem 
bezpośrednio przeznaczonym pod inwestycję i nie będzie podlegała wycince.

Przedsięwzięcie zlokalizowane jest poza obszarami chronionymi o których mowa w ustawie z dnia 
16  kwietnia  2004 r.  o  ochronie  przyrody (Dz.U.  z  2009 r  Nr  151 poz  1220 ze  zmianami).  Inwestycja 
zlokalizowana  jest  w odległości  ok  1,3  km od proponowanego obszaru  Natura  2000 –  Dolina  Cybiny.  
Zważając na jego zakres, ograniczenie planowanego przedsięwzięcia do terenu już zagospodarowanego i  
znaczną odległość stwierdzono, że inwestycja nie będzie miała wpływu na wyznaczony obszar, siedliska 
przyrodnicze oraz gatunki zwierząt.

Z uwagi na zakres i charakter przedsięwzięcia należy stwierdzić, że inwestycja nie pociągnie za sobą  
zagrożeń dla środowiska i nie będzie powodowała transgranicznego oddziaływania na środowisko.

Z uwagi na wielkość i charakter inwestycji, brak transgranicznego oddziaływania przedsięwzięcia na 
środowisko 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  obszary  NATURA 2000,  biorąc  pod  uwagę  opinie  Regionalnego  Dyrektora  Ochrony 
Środowiska w poznaniu oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu stwierdzono,  
że nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz konieczności sporządzenia 
raportu o oddziaływaniu przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko.

Mając na uwadze powyższe – orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie
Na niniejsze postanowienie nie służy zażalenie.

Otrzymują:
1. Wnioskodawca
2. Strony postępowania z rozdzielnika w aktach sprawy
3. a/a.
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