
Swarzędz, dnia 16 grudnia 2020 r.

WOS.6220.1.11.2018-48

Z A W I A D O M I E N I E
Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz

o postępowaniu administracyjnym prowadzonym z udziałem społeczeństwa

Na  podstawie  art.  79  ust.  1  oraz  art.  30  i  33  ustawy  z  dnia  3  października  2008 r. 

o udostępnianiu  informacji  o  środowisku  i  jego  ochronie,  udziale  społeczeństwa  w  ochronie 

środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j.  Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.), 

podaje się do publicznej wiadomości, że przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania 

przedsięwzięcia  na  środowisko  przed  wydaniem  decyzji,  w  sprawie  zmiany  decyzji 

o środowiskowych uwarunkowaniach nr ROS.6220.15.2011 z dnia 4 listopada 2011 r., wydanej dla 

przedsięwzięcia polegającego na budowie hali magazynowej na terenie działek o nr ewidencyjnych 

10/10, 10/41, 10/42, 10/43, 10/45 w Janikowie, gmina Swarzędz,  w zakresie zwiększenia liczby 

pojazdów  ciężarowych  obsługujących  ww.  przedsięwzięcie  z  15  sztuk  na  dobę  do  150  sztuk 

na dobę.

Zawiadomienie nr  WOS.6220.1.11.2018-8 o  wszczęciu  postępowania  w sprawie  wydano 

dnia 8 października 2018 r., natomiast postanowienie nr WOS.6220.1.11.2018-22 o konieczności 

przeprowadzenia  oceny oddziaływania przedsięwzięcia  na środowisko wydano dnia  17 stycznia 

2019 r. Wobec  powyższego,  postanowieniem nr  WOS.6220.1.11.2018-26  z  dnia  9  lipca  2019  r. 

Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz zawiesił  przedmiotowe postępowanie do czasu przedłożenia 

przez Wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia  na środowisko.  Dnia 10 stycznia 

2020 r.  do  Urzędu  Miasta  i  Gminy  w  Swarzędzu  został  złożony  raport  o  oddziaływaniu 

ww. przedsięwzięcia na środowisko. Następnie, postanowieniem nr WOS.6220.1.11.2018-27 z dnia 

17 lutego 2020 r. Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz podjął przedmiotowe postępowanie. W toku 

postępowania  Inwestor  został  wezwany  do  złożenia  uzupełnień  do  raportu  o  oddziaływaniu 

przedmiotowego  przedsięwzięcia  na  środowisko.  Wymagana  dokumentacja  w  sprawie  została 

przedłożona przez Inwestora. 

Burmistrz  Miasta  i  Gminy  Swarzędz  jest  organem  właściwym  do  wydania  decyzji  oraz 

do rozpatrzenia  uwag  i  wniosków  w  przedmiotowej  sprawie.  Regionalny  Dyrektor  Ochrony 

1
Urząd Miasta i Gminy, Rynek 1, 62 – 020 Swarzędz, tel. 61 65 12 000, fax 65 12 211, burmistrz@swarzędz.pl, www.swarzedz.pl



Środowiska  w  Poznaniu  jest  właściwy  do  uzgodnienia  warunków  realizacji  przedsięwzięcia, 

a Państwowy Powiatowy Inspektor  Sanitarny  w Poznaniu  jest  organem właściwym do wydania 

opinii w sprawie.

Z  dokumentacją  sprawy  można  zapoznać  się  w Urzędzie  Miasta  i  Gminy  w  Swarzędzu, 

ul. Poznańska 25, 62-020 Swarzędz, II piętro, pokój 215, w godzinach urzędowania (poniedziałek 

od 8.00 do 16.00, wtorek - piątek od 7.30 do 15.30). Informuje się również o możliwości składania 

uwag  i  wniosków  w terminie  30  dni od  daty  ogłoszenia  niniejszego  zawiadomienia, tj. 

od dnia 22 grudnia 2020 r.

Zgodnie z art. 34 cytowanej ustawy uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej 

lub  ustnie  do  protokołu  lub  za  pomocą  środków  komunikacji  elektronicznej  bez  konieczności 

opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym. Uwagi lub wnioski  złożone po upływie 

wyznaczonego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia, zgodnie z art. 35 ww. ustawy.

Niniejsze zawiadomienie zostaje zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji  Publicznej 

Urzędu Miasta  i  Gminy  w Swarzędzu oraz wywieszone na tablicy  ogłoszeń w siedzibie  Urzędu 

Miasta i Gminy w Swarzędzu i na tablicy ogłoszeń Sołectwa Janikowo.

Otrzymują:
1. Pełnomocnik: BROS Sp z o.o. Sp.K.
2. Strony postępowania wg rozdzielnika w aktach sprawy 
3. Tablica ogłoszeń UMiG w Swarzędzu
4. Tablica ogłoszeń Sołectwa Janikowo
6. BIP
7. a.a

Sprawę prowadzi:
Paulina Adamska
tel. 61 65 10 655
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