
Swarzędz, dnia 17 stycznia 2022 roku

WOS.6220.1.22.2021-18
Dot. sprawy: WOS.6220.1.22.2021

POSTANOWIENIE

Na  podstawie  art.  123  ustawy  z  dnia  14  czerwca  1960 r.  Kodeks  postępowania
administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.), po przedłożeniu przez

STENA Recycling Sp. z o.o., ul. Grójecka 208, 02-390 Warszawa

pisma o wycofanie wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
dla  przedsięwzięcia  polegającego  na  zmianie  metody  zbierania  odpadów  poprzez  jej
rozszerzenie  o  belowanie  odpadów  przed  ich  transportem,  na  terenie  zakładu  Stena
Recycling Sp. z o. o., ul. Rabowicka 2, 62-020 Swarzędz,

POSTANAWIAM
podjąć postępowanie w sprawie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsięwzięcia  polegającego na zmianie  metody  zbierania  odpadów  poprzez  jej
rozszerzenie  o  belowanie  odpadów  przed  ich  transportem,  na  terenie  zakładu  Stena
Recycling Sp. z o. o., ul. Rabowicka 2, 62-020 Swarzędz.

UZASADNIENIE
Dnia 9 grudnia 2021 roku do Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu wpłynął wniosek firmy

Stena Recycling Sp. z o. o., ul. Grójecka 208, 02-390 Warszawa, w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie metody
zbierania odpadów poprzez jej rozszerzenie o belowanie odpadów przed ich transportem,
na terenie zakładu Stena Recycling Sp. z o. o., ul. Rabowicka 2, 62-020 Swarzędz.

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 została sporządzona w październiku
2021  roku  przez  zespół:  mgr  Magdalenę  Hojan,  mgr  inż.  Kingę  Sawińską i  mgr  Adama
Dymka.

Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz wnikliwie przeanalizował złożony wniosek oraz kartę
informacyjną przedsięwzięcia. W konsekwencji,  na podstawie przedłożonych dokumentów
oraz informacji będących w posiadaniu urzędu, pismem nr WOS.6220.1.22.2021-2 z dnia
20 grudnia  2021  r.  Burmistrz  Miasta  i  Gminy  Swarzędz  zawiadomił  strony  o  wszczęciu
przedmiotowego postępowania.  Jednocześnie,  za  pośrednictwem  e-puap,  organ  wystąpił
do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Poznaniu, Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu
oraz do Starosty  Poznańskiego w Poznaniu z prośbą o wydanie opinii  co do obowiązku
przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Na prośbę wnioskodawcy z dnia 23 grudnia 2021 r. Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz
postanowieniem  nr  WOS.6220.1.22.2021-12  z  dnia  29  grudnia  2021  r.  zawiesił
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postępowanie  w przedmiocie  uzyskania  decyzji  o  środowiskowych  uwarunkowaniach  dla
przedsięwzięcia  polegającego  na zmianie  metody  zbierania  odpadów  poprzez  jej
rozszerzenie  o belowanie  odpadów  przed  ich  transportem,  na terenie  zakładu  Stena
Recycling Sp. z o. o., ul. Rabowicka 2, 62-020 Swarzędz.

Dnia 12 stycznia 2022 r. do Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu wpłynęło pismo firmy
Stena  Recycling Sp.  z  o. o.,  z  prośbą  o  wycofanie  wniosku  o  wydanie  decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

Wobec powyższego należy podjąć zawieszone postępowanie.

POUCZENIE

Na niniejsze postanowienie nie służy zażalenie.

Otrzymują:
1. Wnioskodawca
2. Strony postępowania przez publiczne obwieszczenie:

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

3. a.a.

Do wiadomości:
1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu

ul. Dąbrowskiego 79, 60-529 Poznań
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Poznaniu

ul. Gronowa 22, 61-655 Poznań
3. Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu

ul. Szewska 1, 61-760 Poznań
4. Starosta Poznański 

ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań

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